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1 SNOMED CT 

Kas yra SNOMED CT? 

SNOMED CT yra aukštos kokybės, išsami, tarptautinė, logika grįsta standartinė terminija, 

naudojama klinikiniu požiūriu svarbiai informacijai pateikti. Pradžia siejama nuo „NHS Clinical 

Terms Version 3“ ir SNOMED RT sąjungos; tai buvo pirmasis žingsnis, kuris peraugo į siekį 

atspindėti šiuolaikinę klinikinę praktiką bei medicinos technologijų pokyčius. 

Turinį kuria naudotojų bendruomenių reikalavimų besilaikantys gydytojai praktikai. Kuriamas 

turinys yra skirtas naudoti tarptautiniu mastu ir yra susijęs su vietos lygiu diegiamais nacionaliniais 

plėtiniais. 

Logiškai grįsti apibrėžimai atspindi terminologines žinias arba tai, kas apie sąvokų reikšmę visada 

yra tiesa. Jį sudaro polihierarchiniu būdu išdėstyti sąvokas atitinkantys kodai, o taip pat reikšmę 

dar labiau patikslinantys sąryšiai tarp sąvokų. 

Kodėl verta naudoti SNOMED CT? 

Elektroninėse sveikatos duomenų sistemose (daugiausiai elektroniniuose sveikatos duomenų 

įrašuose arba ESĮ) ši sistema palaiko semantinę sąveiką ir daugiafunkcio panaudojimo galimybę 

bei yra pranašesnė nei kitos terminijos. Ji palaiko: 

 Nuoseklų ir oficialų centralizuotą turinio kūrimą bei priežiūrą (tarptautinė laida); 

 Lankstumą, tenkinantį daugelį terminologinių reikalavimų, grįstų nacionaliniais, regioniniais, 

kalbos, pritaikymo ar kliento aspektais (plėtiniai); 

 Aiškias, vienareikšmiškas sąvokų reikšmes; 

 Patikimą, nuoseklią ir atkuriamą klinikinę dokumentaciją; 

 Aukštos kokybės sveikatos priežiūros užtikrinimą asmenims ir populiacijoms (taip pat žr. 

priedą: SNOMED CT reikalavimai).  

1.1 Paskirtis 

SNOMED CT yra skirta naudoti sveikatos priežiūros srityje: 

 Efektyviai ir išsamiai aiškinant terminus; 

 Kaip terminijos išteklius; 

 Pritaikant elektroninėse sveikatos duomenų programose. 

SNOMED CT tikslas – patikimai ir atkuriamai pateikti klinikiniu požiūriu aktualią informaciją 

elektroninėse sveikatos duomenų sistemose (dažniausiai elektroniniuose sveikatos duomenų 

įrašuose ir ESĮ), siekiant: 

 Asmenims ir populiacijoms užtikrinti įvairias sritis apimančias aukštos kokybės sveikatos 

priežiūros paslaugas; 

 Optimaliai surinkti, apdoroti ir pateikti klinikinę informaciją; 

 Efektyviai, nuosekliai ir atkuriamai naudoti klinikinę informaciją; 

 Aprašymo logika 

Aprašymo logika (angl. trumpinys - DL) yra oficialusis reikšmės pagrindas SNOMED CT. 
Sąvokos SNOMED CT modeliuojamos taip, kad jas būtų galima pateikti taikant aprašymo 
logiką. SNOMED CT klasifikuojama naudojant DL vykdymo programą. DL vykdymo 
programa taip pat padeda patikrinti išraiškas, kai jas norima įtraukti ir nustatyti 
ekvivalentiškumą. 
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 Klinikinę informaciją naudoti statistiniais ir ataskaitų rengimo tikslais. 
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1.2 Taikymo sritis 

Tarptautinė laida apima tarptautinei atitikčiai ir sąveikai reikalingą turinį. 

Tarptautinės laidos turinį riboja tarptautinės laidos reikalavimai. Jo negalima modifikuoti ar pakeisti 

plėtiniu, nebent tą daryti aiškiai leido SNOMED International. SNOMED CT yra tarptautinio masto 

daugiakalbė sistema, kurią galima lokalizuoti bei atspindėti konkrečiai organizacijai ar vietai 

būdingas reikšmes ir terminus. SNOMED CT sudaro trys sritys: 

Tarptautinės laidos kriterijai apima atsakymus į šiuos klausimus: 

 Ar reikia, kad elektroninės sveikatos duomenų programos būtų suprantamos daugiau nei 

vienoje nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

 Ar gali būti naudojama už paciento nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos ribų, t. y. jei 

pacientas keliautų ar persikraustytų į kitą šalį? 

 Ar naudinga daugiau nei vienoje nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

Nacionalinis plėtinys apima į tarptautinės laidos sritį nepatenkantį turinį, kurio reikia nacionalinei 

atitikčiai ir sąveikai. Kiekviena valstybė narė nustato šios srities pritaikymo ir interpretavimo būdą, o 

taip pat ir tai, ar sąvokas reikia įtraukti į savo plėtinius. 

 Kontekstas 

Kontekstas yra labai svarbi klinikiniu požiūriu svarbios informacijos teikimo dalis. 

Į ESĮ įvestos procedūrų ir klinikinių radinių hierarchijose esančios sąvokos turi toliau nurodytus 

standartinius kontekstus: 

 Procedūra buvo atlikta (suplanuota arba atšaukta) arba radinys buvo pateiktas (atmestas arba 

apsvarstytas); 

 Procedūra arba radinys siejamas su įraše nurodytu pacientu (šeimos nariu);  

 Procedūra arba radinys nustatomas šiuo metu arba nustatytu laiku (kažkada praeityje).  

Sąvoką įvedus į ESĮ, kontekstą gali parodyti sveikatos duomenų įrašo struktūroje arba informacijos 

modelyje esanti informacija. 

Kartais kontekstui nustatyti įrašo struktūros neužtenka ir numatytąsias reikšmes gali tekti pakeisti bei, 

naudojant oficialią terminijos logiką, nurodyti konkretų kontekstą. Dėl šios priežasties SNOMED CT 

buvo sukurtas konteksto modelis, t. y. situacija su tiksliu kontekstu, kad naudotojai ir (arba) diegėjai, 

nepriklausomai nuo konkrečios įrašo struktūros, kontekstą galėtų nurodyti naudodami terminiją. Tą 

padaryti leidžia situacijos hierarchinė tvarka bei įvairūs hierarchijoje esančioms sąvokoms priskirti 

atributai. 

Gairės elektroninių sveikatos duomenų programų naudotojams 

Elektronines sveikatos duomenų programas kuriantiems ir diegiantiems specialistams reikia 

rekomendacijų, kaip nustatyti, kurie laukeliai jų įrašų struktūroje turės kritinės įtakos sąvokų 

reikšmėms. Jiems reikia atvirų strategijų, kad suradus ir perkėlus savokas pavyktų išsaugoti reikšmę, 

taip pat, kad pavyktų rasti alternatyviais būdais gautų darinių atitikmenis. 

(Taip pat žr. Situacija su tiksliu kontekstu skyriuje) 
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Angliškai  Lietuviškai  

Our extension includes content that is specific for 
system we develope 

Mūsų plėtinio turinys yra skirtas tik mūsų kuriamai 
sistemai 

MEMBER COUNTRY VALSTYBĖ NARĖ 

We have extension with content that is used within 
our country 

Mūsų plėtinio turinys naudojamas mūsų šalies ribose 

Our extension includes content that is relevant for 
our hospital 

Mūsų plėtinio turinys yra aktualus mūsų ligoninei 

National extension Nacionalinis plėtinys 

SNOMED CT International edition SNOMED CT tarptautinė laida 

Local extension Vietinis plėtinys 

VENDOR PARDAVĖJAS 

HOSPITAL LIGONINĖ 

Nacionalinio plėtinio kriterijai apima atsakymus į šiuos klausimus: 

 Ar turinys, kurio reikia nacionalinei atitikčiai ir sąveikai, patenka į tarptautinės laidos sritį? 

 Ar jis naudingas nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

 Ar jis turi būti suprantamas nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

 Ar turinį atkūrus, juo reikia dalintis nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

 Jei taip, vadinasi sąvoka patenka į nacionalinį plėtinį. 

SNOMED CT nėra skirta įtraukti visas medicinines žinias. Grynai su žmogumi nesusijęs turinys į 

SNOMED CT neįtraukiamas. 

Ne su žmogumi susijusio turinio pavyzdžiai: 

 Su kiaušiniu susijęs IS A sąryšis (liga) 

 Ragų pašalinimas (procedūra) 

 Sparno kaulų struktūra (kūno struktūra) 

SNOMED CT taip pat nekaupiamos tikimybinio pobūdžio arba netikslios žinios. 
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Srities aprėpties struktūra 

SNOMED CT sudaro 19 sričių, išdėstytų polihierarchiniu būdu. Kiekviena hierarchija yra nustatyta 

sąvokų, susietų IS A sąryšiais, organizacija. Kiekviena sąvoka gali turėti vieną arba kelias pirmines 

sąvokas. 

Hierarchinis išdėstymas praverčia ieškant sąvokų, grupuojant panašias sąvokas bei perduodant 

reikšmę. Pavyzdžiui, sąvoką cell (ląstelė / kamera / elementas) matydami po sąvoka anatomic entity 

(anatominis vienetas), suprasime, kad reikšmė yra kitokia, nei tą pačią sąvoką matant po sąvoka 

room (patalpa) arba powersource (maitinimo šaltinis; „Desiderata Controlled Medical Vocabularies 

in the Twenty-First Century“, autorius J.J. Cimino, publikuota „Methods of Information in Medicine“ 

1998:37:394–403). 

Sąvokos yra susietos su bendresnių pirminių sąvokų, hierarchinėje struktūroje esančių tiesiai virš jų, 

kodais. Bendresnės reikšmės sąvokos įprastai pateikiamos hierarchijos viršuje, o toliau kiekviename 

hierarchijos lygmenyje reikšmės tampa vis konkretesnės arba specializuotos. 

Sritis sudaro visos sąvokos (klinikinės, administracinės, duomenų bazės struktūros bei kitų 

komponentų, nurodančių kaip sritys viena su kita siejasi), kurių reikia SNOMED CT sąvokoms kurti 

bei duomenų bazės struktūrai palaikyti. 
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Apibrėžimas Pastabos Pavyzdžiai 

Sritis yra sąvokų, kurias sąvokos 
modelis leidžia apibrėžti arba iš 
naujo nustatyti naudojant tam tikrą 
atributų ir intervalų grupę, rinkinys. 

Kai kuriose srityse atributų ar 
intervalų nėra, tačiau jie gali 
atsirasti sukūrus sąvokos modelį 

Sritis, kuriai įprastai yra taikomas 
atributas, dažniausiai apima vieną 
arba kelias potipių hierarchijos 
šakas 

Sritis 116676008 |Susieta morfologija 
(atributas)| apibrėžiama kaip potipis 
404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| 

Reikšmių intervalas, taikomas 116676008 
|Susijusi morfologija (atributas)| sąvokai yra 
potipis, galiojantis 49755003 | Morfologiniu 
požiūriu nenormali struktūra (morfologinis 
pakitimas)| sąvokai 

Toliau esančioje lentelėje pateikiamos sritys, apibrėžimai ir pavyzdžiai. Sąvokos modelio 

neturintys atvejai pažymėti žvaigždute. 
 

Sritys 

 Sritis / aukščiausio lygmens hierarchija (pagal abėcėlę) Pavyzdžiai 

1 Kūno struktūra Anatominė arba įgyta kūno struktūra 

• Morfologinis pakitimas (kūno struktūros 
potipis) 

• 450807008 |Visa nugara 
(kūno struktūra)| 

• 52988006 |Pažeidimas 
(morfologinis pakitimas) | 

2 Klinikinis radinys • Klinikinis radinys: nepakitusių vietų / pakitimų 
pastebėjimai, sprendimai arba pacientų vertinimai 

• Sutrikimas: visada ir būtinai anomali klinikinė 
būsena 

• 39579001 |Anafilaksija 
(sutrikimas)| 

• 167222005 |Anomali 
urinalizė (radinys)| 

3 Aplinka ir geografinė 
vieta* 

• Aplinka: aplinkų tipai 

• Geografinė vieta: nurodytos vietos, pavyzdžiui, 
šalys, valstijos ar regionai 

• 405607001 |Ambulatorinis 
chirurgijos centras 
(aplinka)| 

• 223581004 |Kinija 
(geografinė vieta)| 

4 Įvykis • Atsitikimai, turintys įtakos sveikatai arba 
sveikatos priežiūrai; ne procedūros ar 
intervencijos 

• 242039002 |Smurtavimas 
prieš partnerį (įvykis)| 

• 2641000119104 
|Užsikrėtimas chlamidijomis 
(įvykis)| 

5 Stebimas dalykas • Informacija apie ypatybę / savybę, kurią 
reikia stebėti ir kaip bus stebima 

• 423493009 |Amžius 
diagnozuojant (stebinys)| 

• 416125006 |Hemoglobino 
koncentracija eritrocituose 
(stebinys)| 

6 Organizmas • Žmonių ir gyvūnų medicinoje svarbą turintys 
organizmai; naudojami modeliuojant ligos 
priežastį 

• 3265006 |Balkšvagrybiai 
(organizmas)| 

• 710877000 
|Betalaktaminiams 
antibiotikams atsparios 
bakterijos (organizmas)| 
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Sritys 

7 Farmacinis / biologinis 
produktas 

• Vaistai (ne medžiagos) • 400687000 |Infliksimabo 100 
mg/buteliukas su milteliais 
injekcijai (produktas)| 

• 317222006 |Produktas, kurio 
sudėtyje yra tik cimetidino 
200 mg/1 kiekvienoje per 
burną vartojamoje tabletėje 
(klinikinis vaistas)| 

8 Fizinė jėga* • Kūną veikiančios jėgos, kurios gali sužaloti • 57955009 |Aukšta 
temperatūra (fizinė jėga)| 

• 285719001 |Mechaninis 
trynimas (fizinė jėga)| 

9 Fizinis objektas* • Su sveikatos priežiūra arba sužalojimais / 
nelaimingais atsitikimais susiję fiziniai prietaisai 

• 15237007 |Sėdimosios 
vonios kėdė, prietaisas 
(fizinis objektas)| 

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

10 Procedūra • Procedūra: veiklos, atliekamos sveikatos 
priežiūros įstaigoje (įskaitant medicinos istorijos 
vedimą, fizinius tyrimus, diagnostiką ir terapines 
intervencijas, mokymus ir švietimą bei 
konsultavimą) 

• Režimas / terapija (procedūros potipis): į 
konkretų tikslą sutelktos vienam pacientui skirtos 
procedūros (pvz., pakartotinis vaisto vartojimas 
nedidelėmis dozėmis neapibrėžtam laikotarpiui) 

• 54321008 |Tėkmės širdyje 
vaizdinimas (procedūra)| 

• 386513007 |Anestezija 
(režimas / terapija)| 

11 Patikslinančioji reikšmė* • Viena iš kelių galimų atributo, naudojamo 
sąvokoms apibrėžti, reikšmių 

• 90734009 |Lėtinis 
(patikslinančioji reikšmė)| 

• 255412001 |Išvaizda 
(patikslinančioji reikšmė)| 

12 Įrašų artefaktas* • Klinikiniai dokumentai arba jų dalys • 445673000 |Originali 
ataskaita (įrašų artefaktas)| 

• 41000179103 | 

Imunizacijos įrašas (įrašų 
artefaktas)| 

13 Kontekstu apibrėžta 
situacija 

• Kontekstinės informacijos turinčios sąvokos; 
situacijos, kuriai ji taikoma, potipis su atributu, 
sąvoką susiejančiu su atitinkamu klinikiniu radiniu 
arba procedūra 

• Gali būti naudojamos pateikti jau įvykusias ar 
dar neįvykusias sąlygas / procedūras arba 
nurodyti kitas (ne pacientų) 

• 169589005 |Nėštumo 
priežiūra: nevaisingumo 
istorija (situacija)| 

• 407565004 
|Angiotenzinas II 
receptorių antagonistas 
netoleruojamas (situacija)| 
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Sritys 

14 SNOMED CT 
modelio 
komponentas* 

• Sąvokos ir atributai, reikalingi tvarkyti ir 
struktūrinti SNOMED CTterminiją bei jos darinius 

• 900000000000442005 

|Esminių 

metaduomenų sąvoka 
(esminių metaduomenų 
sąvoka)| 

• 900000000000454005 | 

Pamatinių 
metaduomenų sąvoka 
(pamatinių 
metaduomenų 
sąvoka)| 

• 106237007 |Sąryšio sąvoka 
(sąryšio sąvoka)| 

• 370136006 |Vardų 
srities sąvoka (vardų 
srities sąvoka)| 

15 Socialinis kontekstas* • Su sveikatos priežiūra susijusios socialinės 
sąlygos ir aplinkybės 

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

• 116060000 |Mitybos 
įpročiai (gyvenimo 
būdas)| 

• 58626002 |Teisėtas 
atstovas (asmuo)| 

• 415794004 |Nežinoma 
rasinė grupė (rasinė grupė)| 

• 35359004 |Šeima 
(socialinė sąvoka)| 

16 Specialioji sąvoka* • Neaktyviosios ir navigacinės (hierarchijose 
padeda rasti sąvokas) sąvokų kodai 

• 363664003 |Klaidinga 
sąvoka (neaktyvioji sąvoka)| 

• 394899003 |Vaisto 
davimas per burną 
(navigacinė sąvoka)| 

17 Mėginys* • Tyrimui ar analizei paimti vienetai 
(dažniausiai iš pacientų) 

• 373193000 |Limfmazgis iš 
sarginio limfmazgio pjūvio 
(mėginys)| 

• 258441009 |Mėginio 
eksudacija 
(mėginys)| 

18 Stadijos ir skalės* • Vertinimo ir navikų stadijų skalės • 273472005 |Funkcinės 
būsenos rodiklis 
(vertinimo skalė)| 

• 254294008 |Naviko-mazgo- 
metastazės (TNM) galvos ir 
kaklo naviko stadija (naviko  
stadija)| 

19 Medžiaga • Aktyvios sudedamosios alergenų, sukėlėjų, 
substancijų, chemikalų, vaistų ir medžiagų 
dalys (ne farmaciniai / biologiniai produktai) 

• 116272000 |Maistinis 
pluoštas (medžiaga)| 

• 64856004 |Virškinimo 
sistemos skystis 
(medžiaga)| 
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Detalumas 

Terminijoje skalė arba išsamumo lygis yra vadinamas detalumu. Sąvokos ir reikšmės gali būti labai 

bendros ar plačios arba labai konkrečios ar detalios. SNOMED CT detalumo lygių yra įvairių ir tai 

labai svarbus universalių terminijų komponentas. Platesnė reikšmė praverčia renkant informaciją 

(pvz., apie klinikinį radinį, procedūrą ir kt.), tačiau netinka įrašant atskirų pacientų duomenis. 

Klinikinių duomenų reikalavimams tenkinti naudojami progresiniai tikslumo lygiai. Vis dėlto, tam tikrus 

sudėtingų teiginių tipus iš anksto koordinuoti galima tik iki tam tikro lygio. 

Apskritai sąvokos SNOMED CT turėtų įvardyti realiame pasaulyje egzistuojančius dalykus. Sąvokos 

įprastai yra pavadinimai arba trumpos daiktavardinės frazės, o ne ištisi sakiniai ar paragrafai. 

SNOMED CT yra skirta naudoti su elektroninėmis sveikatos duomenų programomis, palaikančiomis 

išsamius klinikinius teiginius bei jų savybes, datas, laikus ir teiginių tarpusavio sąryšius. Gali būti 

sunku surasti SNOMED CT turinio ir naudojamų elektroninių sveikatos duomenų programų poreikių 

pusiausvyrą. Pavyzdžiui, kai kurioms senesnėms programoms gali reikėti SNOMED CT nesančių 

sąvokų. SNOMED CT mėginama kuo geriau išnaudoti jos privalumus bei tuo pat metu sumažinti 

išankstinio koordinavimo būtinybę. 

Žinių pateiktis 

SNOMED CT žinios pateikiamos modeliuojant tai, ką apie sąvokas žinome kaip tikrą tiesą. Sąvokos 

logiškai apibrėžiamos pagal savo tarpusavio sąryšį. Kai kurios žinios diagnozuojančiam gydytojui 

suteikia vertingų užuominų, nors pačių žinių ne visada būna, t. y. jos yra neaiškios arba tikėtinos. 

Pavyzdžiui, 

 22298006 |Miokardo infarktas (sutrikimas)| 

Terminologinės žinios apima: 

 IS A: 64572001 |Liga (sutrikimas)| 

 Radinio vieta: 74281007 |Miokardo struktūra (kūno struktūra)| 

 Susijusi morfologija: 55641003 |Infarktas (morfologinis pakitimas) | 

Šios papildomos žinių dalys pasitaiko kartais ir todėl jos yra laikomos neaiškiomis arba tikėtinomis 

žiniomis apie miokardo infarktą: 

 Spaudžiantis užkrūtinkaulinis skausmas; 

 Diaforezė; 

 Aritmija; 

 ST segmento pakilimas EKG; 

 Padidėjęs širdies fermentų kiekis. 

Pavyzdžiui, 

 74400008 |Apendicitas (sturikimas)| 

Terminologinės žinios apima: 

 IS A: 64572001 |Liga (sutrikimas)| 

 Radinio vieta: 66754008 |Apendikso struktūra (kūno struktūra)| 

 Susijusi morfologija: 23583003 |Uždegimas (morfologinis pakitimas) | 

Šios papildomos žinių dalys pasitaiko kartais ir todėl jos yra laikomos neaiškiomis arba tikėtinomis 

žiniomis apie apendicitą: 

 Pilvo viduriniosios dalies skausmas, kuris sklinda į dešinį apatinį kvadrantą; 

 Minkštumas ties McBurney tašku; 
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 Anoreksija; 

 Pykinimas; 

 Pakilęs baltųjų kraujo kūnelių kiekis. 

1.3 Semantinė sąveika 

Bendroji semantinė elektroninių sveikatos duomenų programų sąveika gaunama per bendrą 

programos informacijos architektūros bei ją sudarančios terminijos funkcionavimą.  

Pagrindinis SNOMED CT principas yra sukurti bei palaikyti semantinę klinikinės informacijos 

sąveiką. Semantinė sąveika yra dviejų arba daugiau sistemų gebėjimas komunikuoti bei keistis 

informacija. Kiekviena sistema turi gebėti interpretuoti gautą informaciją bei veiksmingai ją 

panaudoti. Norint to pasiekti, reikia susitarti dėl informacijos reikšmės, ji turi būti nuosekli ir aiškiai 

išreikšta. 

SAN – suprantamas, atkuriamas, naudingas 

SNOMED CT gebėjimą kurti ir palaikyti semantinę sąveiką padeda nustatyti trys pagrindiniai veikimo 

kriterijai. Turinys turi būti: 

Suprantamas. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi suprasti sąvokų reikšmes, todėl jos negali 

būti daugiareikšmės ir negali būti nesuprantamų, paslėptų ar privačių reikšmių. Sąvokos turi būti 

suprantamos visų. 

Atkuriamas. Nepakanka, kad reikšmę suprastų vienas asmuo. Reikia, kad daugelis žmonių surastų 

reikšmę ir ją pritaikytų tokiu pat būdu. 

Naudingas. Reikšmė turi turėti aiškią naudą arba pritaikymą sveikatos apsaugos arba priežiūros 

srityje. 
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2 Kūrimas 

SNOMED CT modeliavimo filosofija 

Modeliuodami arba redaguodami loginius sąvokų apibrėžimus, SNOMED CT autoriai taiko nulinio 

pagrindo, proksimalinį primityvųjį metodą, t. y. sąvoką apibrėžia naujai, o ne remiasi pirmine 

sąvoka, kurią atitinkamai pakoreguoja. To pasiekiama priskiriant tiesioginę proksimalinę 

primityviąją pirminę sąvoką bei atributų sąryšius, remiantis jų aktualumu apibūdinamosioms 

sąvokos savybėms, o ne remiantis atitinkamais tiesioginių, pakankamai apibrėžtų anttipių 

atributais. 

Skiriami šie etapai: 

 Autorius nurodo proksimalinį primityvųjį anttipį (-ius). 

 Autorius nurodo visas apibūdinamąsias atributų-reikšmių poras, kurių reikia sąvokos 

reikšmei išreikšti. 

 Atributo-reikšmės pora aiškiai nurodoma, net jei jau yra anttipio sąvokoje. 

 Atributų-reikšmių poros pagal poreikį sugrupuojamos. 

 Klasifikatorius nurodo visus atitinkamus proksimalinius anttipius. 

 Jei sąvokos pakankamai apibrėžtos, taip pat nurodomi ir potipiai. 

Metodo privalumai 

 Palengvina turinio išlaikymą. 

 Padeda identifikuoti ekvivalentus. 

Neatitinkantis turinys 

SNOMED CT yra esamų modeliavimo šablonų neatitinkančio turinio. Šiuo metu rengiamas tokių 

neatitinkančių sąvokų koregavimo projektas. 

Kūrimo informacija 

2.1 Ar tai priklauso SNOMED CT? 

Pagrindinis standartinės klinikinės terminijos kūrimo principas yra semantinės sąveikos gerinimas. 

Dėl to, SNOMED CT turinys negali būti daugiareikšmis. Reikia pateikti klinikiniu požiūriu aktualią 

informaciją, kuria būtų galima dalintis ir kuri būti suprantama tarptautiniu mastu. Taigi, privaloma 

taikyti atkuriamąjį ir nuoseklų terminijos integravimo į elektronines sveikatos duomenų programas 

metodą. 

Tarptautinėje laidoje pateikiamas tarptautinei atitikčiai ir sąveikai reikalingas turinys (anksčiau 

tarptautinė laida buvo vadinama tiesiog pagrindu). Lyginant su klasifikavimo sistemomis, sąvokų, 

atributų, patikslinančiųjų reikšmių ir kitų SNOMED CT komponentų intervalas yra platus. Tai leidžia 

patenkinti SNOMED CT su elektroninėmis sveikatos duomenų sistemomis naudojančių šalių 

terminologinius poreikius. 

Naujas turinys į SNOMED CT įkeliamas atidžiai įvertinus. SNOMED CT tarptautinės laidos 

 Išimtys 

Išimčių pasitaiko, kai esamas sąvokos modelis neleidžia pakankamai išreikšti, kad 
pakankamai apibrėžti leidžiančios apibūdinamosios sąvokos savybės taptų aiškios. 

Pavyzdžiui, sutrikimai, kuriems esant kartais pasitaiko klinikinių požymių (t. y. 
genetinės ligos). 
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pakeitimai ir papildymai atliekami taikant oficialų SNOMED CT autorių vykdomą procesą. 

 

 

Įtraukimo į tarptautinę laidą kriterijai 

Kad turinys būtų įtrauktas į tarptautinę laidą, būtina tenkinti šiuos kriterijus: 

Naudingumas 

Įtraukimui į tarptautinę laidą pateiktas turinys turi pereiti „naudingumo“ testą. Naudingumo testą 

galima atlikti keliais būdais. Tinka bent vienas iš toliau nurodytų būdų. 

1. Daugiau nei vieno pagrindinio naudotojo (nacionalinio terminologijos valdymo centro, pvz., 

NHS, tarptautinių klinikinių informacinių sistemų arba didelių nacionalinių sistemų, 

pavyzdžiui, VA arba „Kaiser“, pardavėjų / tiekėjų) naudojamas turinys bus laikomas 

atitinkančiu „naudingumo“ kriterijus. 

2. „Naudingumą“ įrodyti taip pat gali dažną naudojimą arba poreikio dažnumą atskiro naudotojo 

(atskiro nacionalinio centro, atskiro pardavėjo arba atskiros sveikatos priežiūros įstaigos 

sistemos) atveju parodantys duomenys. 

Papildomas naudingumo testo išlaikymo priemones galima pridėti vėliau. Naudingumo kriterijus 

atitinkantis turinys taip pat turi atitikti suprantamumo ir atkuriamumo kriterijus bei stiliaus taisykles. 

Platus naudojimas. Turinys turi būti tinkamas taikyti tarptautiniu mastu sveikatos priežiūros srityse. 

Naudojimo atvejo nuostata. Ką nors keičiant ar pildant būtina laikytis SNOMED CT „Content 

Request Service“ (CRS) įrankio rekomendacijų. SNOMED CT tarptautinėje laidoje ką nors keičiant 

ar pildant, šį veiksmą būtina aiškiai pagrįsti. 

SAN principas 

Suprantamas. Terminija turi būti parengta taip, kad naudotojai suprastų sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjo perduodamą reikšmę. Turinys turi būti nedviprasmiškas bei suprantamas, be 

jokių neaiškių, paslėptų ar privačių reikšmių. 

Atkuriamas. Sąvokos turi būti pavadinimai, kurie yra žmogui suprantamos kodų pateiktys. 

Nepakanka, kad reikšmę suprastų vienas asmuo. Reikia, kad daugelis žmonių surastų reikšmę 

ir ją taip pat pritaikytų. 

Naudingas. Reikšmė turi turėti aiškią naudą arba pritaikymą sveikatos apsaugos arba 

priežiūros srityje. 

 

 

 

 

 Plėtiniai 
Plėtiniai kuriami, struktūrinami, palaikomi ir platinami pagal SNOMED CT specifikacijas bei gaires, 

siekiant užtikrinti suderinamumą su SNOMED CT tarptautine laida. Valstybės narės plėtinius kurti, 

palaikyti ir platinti gali atsižvelgdami į nacionalinius, regioninius ir kalbos reikalavimus. Filialai 

plėtinius taip pat gali kurti, palaikyti ir platinti atsižvelgdami į konkrečius programinės įrangos 

sprendimus bei klientus. 

Plėtinių rekomendacijos (techninio diegimo vadovo dalis) talpinamos tarptautiniame SNOMED 

puslapyje: http://www.snomed.org/snomed-ct/learn-more . Čia pateikiama informacijos apie turinio 

įkėlimą per plėtinius. 

http://www.snomed.org/snomed-ct/learn-more
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SNOMED CT dalykų klasės 

SNOMED CT sąvokos vadinamos dalykų klasėmis. Su konkrečiu atveju susijusios sąvokos yra 

nepriimtinos. 

Pavyzdžiui, Gydytojas Jonespre – operacijos nurodymas negalima įtraukti, nes tai atskiras 

atvejas, o ne klasė. 

Nuorodos 

Turinį reikia pateikti su: 

 Apibrėžimais ir nuorodomis į literatūrą. Visa nurodyta medžiaga turi būti prieinama viešai. 

Nuorodos į „Wiki“ nepriimtinos. 

 Tarptautinio pritaikymo įrodymu. Sąvoka turi būti tinkama taikyti tarptautiniu mastu ir ją reikia 

pridėti prie teikėjui skirto plėtinio. 

 

 
 
(Taip pat žr. priedą: Turinio patvirtinimo tarptautinėje laidoje principai). 

 
 

2.1.1 Kada turinys atmetamas? 

Toliau smulkiau aprašoma, kada turinys atmetamas. 

Pilnai apibrėžtas pavadinimas (FSN) 

FSN turi atitikti rašybos, kalbos ir stiliaus reikalavimus. Jis taip pat turi turėti pirminius kodus, 

atitinkančius rengimo gaires, bei nurodytą vietą hierarchijoje. 

Apskritai, FSN negali būti (taikomos kelios išimtys, kurios aprašomos toliau): 

 Sutrumpinimai ar akronimai; 

 Brūkšneliai; 

 Identiškos sąvokos; 

 Dviprasmiški; 

 Žodis ARBA; 

 Dešininis arba kairinis brūkšniai (/ \); 

 Iš anksto nustatyti skaičių intervalai; 

 Britiškos (JK) rašybos; 

 Daugiskaitinės formos; 

 Procedūros arba klinikiniai radiniai negali būti pateikti būtuoju laiku; 

 Nuoroda į konkretu atvejį. 

Su sistema susijusių frazių klasifikavimas 

Negalima teikti sąvokų, kurių pavadinimus sudaro iš tam tikros klasifikavimo sistemos gautos frazės. 

Negalima naudoti sąvokų, kurios yra neaiškios, neapibrėžtos arba turi daug reikšmių. Tokios 

sąvokos yra:  

Kitaip neapibrėžtos (NOS) 

 Pavyzdžiui, protinė negalia, kitaip neapibrėžta 

Kitur nepriskirta (NEC) 

 Pakeitimų užklausos 
Informacijos apie SNOMED International CRS klientų rekomendacijas ieškokite Pakeisti arba  

pridėti į SNOMED CT skiltyje SNOMED International  puslapyje: http://www.snomed.org/snomed-

ct/learn-more. 

http://www.snomed.org/snomed-ct/learn-more
http://www.snomed.org/snomed-ct/learn-more
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 Pavyzdžiui, lėtinis hepatitas, kuris kitur nėra priskirtas 

Nepaminėtos 

 Pavyzdžiui, dėmesio sutrikimo sindromas, nepaminėtas hiperaktyvumo srityje 

Su arba be 

• Pavyzdžiui, nėštumas kiaušintakyje, su arba be gimdinis nėštumas 

Išsamūs teiginiai arba sakiniai 

Sąvokos turi būti pavadinimai arba trumpos daiktavardinės frazės. Išsamūs teiginiai arba sakiniai 

nepriimami. 

Skiriamieji jungtukai 

Negalima įtraukti sąvokų su skiriamaisiais jungtukais (arba, ir / arba). Vietoje jų reikia pateikti 

atskiras sąvokas. Galimos tam tikros išimtys. 
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Skaičių intervalai 

Iš anksto koordinuojant, turinio, kuris priklauso nuo skaičių intervalų, naudoti negalima.Pavyzdžiui, 

 Gali būti pernelyg daug galimybių 

o Pažeidimų skaičiaus radinyje gali būti intervalas 1, nuo 2 iki 5, ir daugiau kaip 5; nuo 1 

iki 2, nuo 3 iki 10, daugiau kaip 10 ir t. t. 

 Gali pasitaikyti normos intervalų arba vienetų sistemų pasikeitimų. 

o Įprastai natrio koncentracija serume apibrėžiama kaip 135–145 mEq/l. Jei natrio 

serume yra mažai, negalima sakyti natrio serume yra mažiau kaip 135 mEq/l. (Reikia 

vartoti frazę: natrio koncentracija serume nesiekia normos ribos) 

o Kūno masės indeksas (KMI) naudojamas kaip antsvorio indikatorius 

Nuosavybiniai pavadinimai 

Nuosavybiniai pavadinimai yra vaistų, prietaisų ir kai kurių klinikinių formų bei įrankių prekių ženklai. 

Vaistų ir prietaisų prekių pavadinimai. Nuosavybiniai pavadinimai yra produktams, įprastai 

vaistams ir prietaisams, jų gamintojų priskirti pavadinimai. Gamintojams nebūtina jiems gauti 

licencijas. 

Tokius nuosavybinius pavadinimus įtraukti į sveikatos duomenų terminiją yra ir būtina, ir naudinga. 

Vis dėlto, į tarptautinę laidą jų įtraukti nereikia. Jie įtraukiami tik į nacionalinius plėtinius. Taip yra dėl 

to, kad nuosavybiniai pavadinimai gali reikšti skirtingus produktus, priklausomai nuo šalies, o šių 

pavadinimų reikšmė priklauso nuo šalies ar jurisdikcijos, kurioje produktas yra patvirtintas. 

 

 Išimtys 
Skiriamuosius jungtukus galima naudoti, jei: 

referentas yra atskiras dalykas, tačiau jam nėra suteiktas pavadinimas. 

Pavyzdžiui, 

774007 |Galvos ir (arba) kaklo struktūra (kūno struktūra)| 

Sąvoka yra speciali navigacinė priemonė. 

Pavyzdžiui, 

707861009 |Odos ir (arba) su oda susijusios gleivinės struktūra (kūno struktūra)| 

Sąvoka grindžiama ne klasifikavimo sistema, o patikimu šaltiniu. 

Apie skiriamųjų jungtukų naudojimą bei jų naudojimą anatominėse sąvokose skaitykite Sujungimas 
ir atskyrimas. 

 Išimtis: priimtinas skaičių intervalas 
Standartinis apibrėžimas su fiksuotu skaičių intervalu yra priimtinas, t. y. intervalas yra vertinimo 
paaiškinimas arba apibrėžimas. 

Pavyzdžiui, 

Histologinio vertinimo sistema su 1, kai yra 0–5 mitozių didelio padidinimo regos laike, 
su 2, kai yra 6–10 ir t. t. 

Naviko, mazgo, metastazių (TNM) klasifikavimas, taikomas piktybiniams navikams. 

 Modeliavimas 
Prekės ženklas arba prekybinis pavadinimas gali reikšti produkto kategoriją, o ne patį prekės ženklą. 
Tokius nuosavybinius pavadinimus į tarptautinę laidą galima įtraukti kaip aprašymus (ne FSN 
aprašymus). Į FSN jų įtraukti negalima. 

Pavyzdžiui, 

„Kleenex“, tvarstis, čiulpinukas 

http://snomed.info/id/774007
http://snomed.info/id/774007
http://snomed.info/id/774007
http://snomed.info/id/774007
http://snomed.info/id/707861009
http://snomed.info/id/707861009
http://snomed.info/id/707861009
http://snomed.info/id/707861009
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Klinikinės formos, įrankiai ir vertinimo skalės. Formos ar įrankio savininku gali būti jį sukūręs 

asmuo arba organizacija, tokį asmenį įdarbinusi sveikatos priežiūros organizacija arba komercinė 

organizacija, kuriai buvo suteiktos teisės. 

Klinikinių formų, įrankių ar vertinimo skalių pavadinimams (pvz., „XYZ Test“) licencijų iš 

savininko nereikia. 

Klausimai. Formoje ar įrankyje esantiems klausimams iš esmės galioja autorių teisių apsauga 

(išskyrus paprasčiausių formų atveju). 

Atsakymai. Visiškai paprastiems formoje arba įrankyje esantiems atsakymams (pvz., taip arba ne) 

savininko leidimo nereikia. Vis dėlto, išsamesni atsakymai gali pažeisti autoriaus teises. Atskiriems 

atsakymams įprastai tai negalioja. Dažniausiai ši sąlyga galioja visam atsakymų komplektui. 

Rezultatai. Atskiriems atsakymams galiojantys principai galioja ir bendram rezultatui, gautam 

naudojant klinikinę formą arba įrankį. Įtraukus skaičius, autorių teisės nepažeidžiamos. Vis dėlto, 

jei kiekvienas galimas rezultatas turi susietą tekstinį aprašymą, o visi galimi rezultatai ir aprašymai 

yra įtraukiami į SNOMED CT, tuomet reikia licencijos. 

Pavyzdžiui, 

 443807003 |EuroQoL penkių dimensijų klausimynas (vertinimo skalė)| yra SNOMED CT 

sąvoka. Vis dėlto, rezultatams galioja autorių teisių apsauga, todėl jų į SNOMED CT įkelti 

negalima: 

o EuroQol penkios dimensijos (jaunimas): užsiėmimo įprasta veikla rezultatas; 

o EuroQol penkios dimensijos (jaunimas): jaudinimosi, liūdėjimo arba jautimosi 

nelaimingu rezultatas. 

Su žmogumi nesusijęs turinys 

Kad turinys būtų įtrauktas į tarptautinę laidą, jis turi būti naudingas žmonių medicinos srityje. Su 

žmogumi nesusijusį turinį galima įtraukti į plėtinius. Kad su žmogumi nesusijęs turinys būtų įtrauktas 

į tarptautinę laidą, jis turi atitikti šiuos kriterijus: 

Ligos, radiniai ir procedūros. Aktualu tiek žmonėms, tiek gyvūnams. 

Medžiagos. Žmonėms sukelia apsinuodijimą ir neigiamus reiškinius. 

Organizmai. Į tarptautinę laidą įtraukiami visi organizmai. 

Procedūros: pagal sudėtingumą arba kiekį 

Pagal sudėtingumą kategorizuojamos procedūros. Tarptautinėje laidoje negali būti procedūrų 

sąvokų su modifikatoriais, žyminčiais sudėtingumą; jie parodo, kiek jėgų reikėjo įdėti arba yra 

grindžiami su sritimi susijusiais apibrėžimais (pvz., nesudėtinga artrodezė, nesudėtingas atstatymas, 

sudėtingas atstatymas). 

Procedūrų skaičius. Daugelis procedūrų klasifikuojamos pagal tai, kiek išteklių reikia joms atlikti. 

 Išimtis 
Leidžiama įtraukti procedūras su nesudėtinga arba sudėtinga, žymomis, jei nurodomos atkuriamos 
reikšmės. Jos grindžiamos tuo, kas buvo atlikta pacientui, o ne kiek pastangų reikėjo įdėti. 

Pavyzdžiui, 

172043006 |Nesudėtingas krūties pašalinimas (procedūra)|; atkuriamumas apibrėžiamas kaip 
visų krūties audinių pašalinimas nepašalinant papildomo turinio. Jis skiriasi nuo modifikuoto 
radikalaus, radikalaus, odą išsaugojančio ir poodinio krūties pašalinimo varianto. 

http://snomed.info/id/443807003
http://snomed.info/id/443807003
http://snomed.info/id/443807003
http://snomed.info/id/443807003
http://snomed.info/id/172043006
http://snomed.info/id/172043006
http://snomed.info/id/172043006
http://snomed.info/id/172043006
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Tai gali būti daroma kompensavimo ar sekimo tikslu (pvz., vieno stento įvedimas vietoje dviejų 

stentų). Ši informacija turi būti įtraukta į paciento dokumentaciją ir negali būti tarptautinėje laidoje. 

Procedūrų užsakymas. Procedūrų užsakymai, pavyzdžiui, pirminė arba pirma, antrinė ir t. t., 

neįtraukiami. 

Sutrumpinimai 

Sutrumpinimai yra trumpesnės žodžių arba frazių formos. Ne visi naudotojai juos gali suprasti, nes 

jie yra daugiareikšmiai. Dėl to, FSN jie nenaudojami. Juos galima naudoti terminuose ar 

sinonimuose, jei greta pateikiamas tikslus paaiškinimas. 

 

 

Akronimai. Akronimai yra specialaus tipo sutrumpinimai. Jie yra sudaromi iš pirmųjų žodžių raidžių 

ir yra tariami kaip žodžiai. 

Eponimai 

Eponimai yra iš tikrinių pavadinimų gauti pavadinimai (įprastai kokį nors atradimą padariusio ar 

originalų aprašymą sukūrusio asmens vardas ar pavardė). Jų apstu įvairiose sveikatos terminijos 

srityse, įskaitant anatomines struktūras, morfologinius pakitimus, ligas, radinius ir procedūras. 

Pavyzdžiui, 

 Morisono kišenė, Galeno vena, Aschoff kūneliai, Kell kraujo grupė, Dauno sindromas, Moro 

refleksas ir Whipple procedūra. 

Sveikatos terminijoje visiškai išvengti eponimų nėra įmanoma ir vengti nebūtina, tačiau, jei 

įmanoma, jų geriau nevartoti. Tai pagerina reikšmės aiškumą ir palengvina vertimą į kitas kalbas. 

FSN turi turėti aiškius aprašymus, o sinonimai gali būti eponimai. 

Pavyzdžiui, 

 Kūdikio išgąsčio refleksas būtų FSN, o sinonimu galėtų būti Moro refleksas. 

 Išimtys 

Sutrumpinimus FSN galima naudoti, jei jie yra: 

Oficialaus organizacijos ar instrumento pavadinimo dalis 

Patvirtinto bakterijų porūšio pavadinimo dalis 

Pavyzdžiui, 

398620001 |Salmonella enterica subsp. indica (organizmas)| 

 
Išimtis 
Akronimą leidžiama vartoti, jei jis yra tapęs atskiru žodžiu, t. y. jis yra įtrauktas į žodynus ir visiems 
yra visiškai suprantamas. 

Pavyzdžiui, 

122456005 |Lazerinis prietaisas (fizinis objektas)| 

http://snomed.info/id/398620001
http://snomed.info/id/398620001
http://snomed.info/id/398620001
http://snomed.info/id/398620001
http://snomed.info/id/122456005
http://snomed.info/id/122456005
http://snomed.info/id/122456005
http://snomed.info/id/122456005
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Eponimus leidžiama ir skatinama pridėti kaip aprašymus (ne FSN terminus), jei tik jie yra 

suprantami, atkuriami ir naudingi duotajame kontekste. 

Brūkšneliai 

FSN brūkšnelių naudoti negalima (su retomis išimtimis). 

Pavyzdžiui, 

 Morfologinėje hierarchijoje, kur kategorijas reikia atskirti nuo konkrečių potipių; 

416500007 |Piktybinė glioma - kategorija (morfologinis pakitimas) | leidžiama, kad pavyktų atskirti 

nuo konkrečios morfologijos 74532006 |Glioma, piktybinė (morfologinis pakitimas) ,| kaip apibrėžia 

ICD-O. 

2.1.2 Sprendimas dėl turinio užklausos 

Sprendžiant, ar pridėti turinį į SNOMED CT arba jį pakeisti, vyksta tam tikri procesai. 

Pakeitimų užklausos 

Visos pakeitimų užklausos pereina užklausos pateikimo patvirtinimo procesą, nepriklausomai nuo 

to, ar norima įkelti naują turinį, ar pakeisti esamą. Šią užklausą peržiūrėję autoriai nustato, ar: 

 Yra tarptautinis aktualumas; 

 Laikomasi suprantamumo, atkuriamumo, naudingumo (SAN) principų; 

 Ar nesidubliuoja su esamu turiniu; 

 Ar nėra sąsajos su esamais dideliais projektais, kaip nurodoma turinio stebėjimo dokumente; 

 Ar nekyla konfliktas su esamomis bendradarbiavimo sutartimis (pvz., „Logical Observation 

Identifiers Names and Codes“ (LOINC)sutartimi). 

 
 

  

 Išimtys 
Išimtis reikia gerai apsvarstyti, nes bėgant laikui, eponimų reikšmės gali pasikeisti. Išimčių priežastys: 

Visas aprašymas yra itin ilgas ir sunkus. 

Pavyzdžiui, 

233230003 |Dvikryptės Gleno jungties operacija (procedūra)| vietoje dvikryptis Gleno 
šuntas su proksimalinės viršutinės tuščiosios venos galine-šonine anastomoze į dešinę 
plaučių arteriją, izoliuojant nuo dešiniojo skilvelio. (Šį aprašymą reikia įkelti kaip teksto 
apibrėžimą). 

Eponimas yra vienintelis tikslus, klinikiniu požiūriu aktualus pavadinimas. 

Ne eponimiškas pavadinimas yra neaiškus arba gali būti netinkamai suprastas. 

Pavyzdžiui, 

118599009 |Hodžkino liga (sutrikimas)| ir 118617000 |Berkito limfoma (sutrikimas)| yra 
aiškios sąvokos. 

 Senos sąvokos 

Senos sąvokos, t. y. dabartiniame projekte / rengiamoje SNOMED CT versijoje nesančios 
sąvokos, gali neatitikti galiojančių reikalavimų. Senomis sąvokomis paremtos užklausos 
nepriimamos. 
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Apeliacijos, atidėjimai ir sprendimai 

Apeliacijos. Jei užklausa atmetama, jų teikėjas gali pateikti apeliaciją. 

Atidėjimai. Užklausas dėl įvairių priežasčių galima atidėti: 

 Jei kiltų klausimas, kaip sumodeliuoti sąvoką ir kuriuos atributus naudoti; 

 Jei neaiški sąvokos reikšmė; 

 Jei trūksta nuorodų į literatūrą arba jos netinkamos; 

 Jei neaiškus naudojimo atvejis; 

 Jei neaiškus norimo keitimo dydis (pridedamas prie turinio stebėjimo priemonės). 

Sprendimas. Atidėjimų atveju sprendimo priėmimas gali vėluoti, nes: 

 Gali reikėti didesnio projekto arba proceso; 

 Gali reikėti perduoti kitoms grupėms, kad priimtų sprendimą. Tai priklauso nuo 

užklausos sudėtingumo ir platesnio poveikio. 

Atsakymas iš turinio užklausos sistemos (CRS) dėl sprendimo gaunamas el. paštu. 

Paprastesni klausimai sprendžiami greičiau (pvz., priima už terminiją atsakingas asmuo). 

2.2 Sąvokos modelio apžvalga 

Sąvokos modelis naudojamas nurodyti loginius SNOMED CT sąvokų apibrėžimus. Jis grindžiamas 

formaliosios logikos ir rengimo taisyklių deriniu. Jis apima atributus bei reikšmes, kurias galima 

pritaikyti sąvokoms. 
 

Apibrėžimas Pastaba 

Taisyklių rinkinys, naudojamas apibrėžti leistinas 
sąryšių tarp tam tikrų sąvokų tipų, grupes 

Sąvokos modelis nurodo atributus, kuriuos sąvokoms galima pritaikyti 
tam tikrose srityse bei leistinų reikšmių kiekvienam atributui ribas. 
Kardinalumui ir tam tikrų sąryšių tipų grupavimui galioja papildomos 
taisyklės. 
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2.2.1 Šakninės ir viršutinio lygmens sąvokos 

Sąvoka 

Sąvoka apibrėžiama kaip klinikinė idėja, kuriai buvo priskirtas unikalus sąvokos identifikatorius. 

Sąvokos yra susijusios su aprašymais, kuriuose yra sąvoką apibūdinančių žmogui skaitomų terminų. 

 

 Terminas 
Terminas yra apibrėžiamas kaip žmogaus skaitoma frazė, kuri įvardija arba apibūdina sąvoką. 
Terminas yra viena iš aprašymo savybių. Kitos aprašymo savybės terminą susieja su identifikuota 
sąvoka ir parodo aprašymo tipą, pvz., pilnai apibrėžtas pavadinimas, pageidaujamasis terminas, 
sinonimas. 

 

Sąvokos yra susietos su bendresnėmis pirminėmis sąvokomis, hierarchinėje struktūroje esančiomis 

tiesiai virš jų. Bendresnės reikšmės pateikiamos hierarchijos viršuje. Žemesniuose lygiuose 

pateikiamos konkretesnės arba specializuotos reikšmės. 

Sąvokos logiškai apibrėžiamos pagal savo tarpusavio sąryšį. 

SNOMED CT numatytoji sąvokos reikšmė apibrėžiama aukščiau. Vis dėlto, sąvoka SNOMED CT 

gali turėti kitų reikšmių, pavyzdžiui: 

 Sutrumpintas sąvokos identifikatoriaus pavadinimas. Kad būtų aiškiau, jį reikia nurodyti kaip 

identifikatorių (ID) arba kodą, pvz., sąvokos identifikatorius (ID) arba sąvokos kodas. 

 Realaus pasaulio vienetų idėja arba klasė (bendrosios paskirties reikšmė). Kad būtų aiškiau, 

juos reikia nurodyti kaip idėją arba reikšmę, pvz., klinikinė idėja, klinikinė reikšmė arba kodo 

reikšmė. 

Šakninė sąvoka 

Sąvokos faile yra speciali sąvoka, vadinama šaknine sąvoka. Tai atskira sąvoka, esanti 

SNOMED CT sąvokų hierarchijos viršuje. Visos kitos sąveikos eina iš šios šakninės sąvokos bent 

per vieną sąryšių seriją 116680003 |yra (atributas) |, t. y. visos kitos sąvokos nurodomos kaip šios 

sąvokos poklasiai. Šakninės sąvokos kodas yra 138875005 |SNOMED CT sąvoka (SNOMED 

RT+CTV3)| su pageidaujamuoju terminu (PT), SNOMED CT sąvoka. 

Šakninės sąvokos savybės 

Visos kitos SNOMED CT sąvokos yra šakninės sąvokos potipiai. Priešingai nei kitos SNOMED CT 

sąvokos, šakninė sąvoka nėra jokios kitos sąvokos potipis. 
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Angliškai Lietuviškai 

SNOMED CT Concept SNOMED CT sąvoka 

Body structure (body structure) Kūno struktūra (kūno struktūra) 

Clinical finding (finding) Klinikinis radinys (radinys) 

Environment or geografical location (environment / 

location) 

Aplinka arba geografinė vieta (aplinka arba vieta) 

Event (event) Įvykis (įvykis) 

Observable entity (observable entuty) Stebimasis dalykas (stebinys) 

Organism (organism) Organizmas (organizmas) 

Pharmaceutical / biologic product (product) Farmacinis arba biologinis produktas (produktas) 

Physical force (physical force) Fizinė jėga (fizinė jėga) 

Physical object (physical object) Fizinis objektas (fizinis objektas) 

Procedure (procedure) Procedūra (procedūra) 

Qualifier value (qualifier value) Patikslinančioji reikšmė (patikslinančioji reikšmė) 

Record artifact (record artifact) Įrašų artefaktas (įrašų artefaktas) 

Situation with explicit context (situation) Kontekstu apibrėžta situacija (situacija) 

SNOMED CT Model Component (metadata) SNOMED CT modelio komponentas 

(metaduomenys) 

Social context (social concept) Socialinis kontekstas (socialinė sąvoka) 

Special concept (special concept) Specialioji sąvoka (specialioji sąvoka) 
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Specimen (specimen) Mėginys (mėginys) 

Staging and scales (staging scale) Stadijos ir skalės (stadijos skalė) 

Substance (substance) Medžiaga (medžiaga) 

Viršutinio lygmens sąvokos 

Sąvokos, kurios su šaknine sąvoka yra tiesiogiai susijusios per vieną santykį 116680003 |yra  

(atributas),| vadinamos viršutinio lygmens sąvokomis. Visos kitos sąveikos eina iš bent vienos 

viršutinio lygmens sąvokos bent per vieną sąryšių seriją 116680003|yra (atributas) |, t. y. visos kitos 

sąvokos nurodomos kaip bent vienos viršutinio lygmens sąvokos reikšmės poklasiai. 

Viršutinio lygmens metaduomenų sąvokos 

Sąvoka tiesiogiai su šakninių metaduomenų sąvoka 900000000000441003 |SNOMED CT modelis 

Komponentas (metaduomenys)| yra susijusi per vieną IS_A tipo sąryšį. Visos metaduomenų 

sąvokos gaunamos iš bent vienos viršutinio lygmens metaduomenų sąvokos per bent vieną IS_A 

tipo sąryšių seriją. Metaduomenų kodai parodo informaciją apie pačią terminiją. Viršutinio lygmens 

metaduomenų sąvokos nurodo plačias metaduomenų grupes. 

2.2.2 Potipių sąryšiai 

Potipių sąryšių vaidmuo 

Potipių sąryšiai nustato pagrindinę semantinę hierarchiją, kurioje sąvokos viena su kita yra 

susijusios. Visos aktyvios sąvokos, išskyrus šakninę sąvoką, turi potipių sąryšių su viena arba 

daugiau sąvokų. Visi šie sąryšiai parodo, kad sąvoka yra kitos sąvokos potipis. 

Potipių sąryšių atvaizdavimas 

Potipių sąryšiai išreiškiami taip pat, kaip SNOMED CT sąryšiai. Jie identifikuojami per aiškiai 

nurodytus pavadinimus, pvz., 116680003 |yra (atributas)|. 

Pavyzdžiui, 

 53084003 |Bakterinė pneumonija (sutrikimas)| yra 233604007 |pneumonijos (sutrikimo) 

potipis| nes tai 312342009 |infekcinės pneumonijos (sutrikimo) potipis,| kuri taip pat yra 

233604007 | pneumonijos (sutrikimo) potipis|. 

2.2.3 Pakankamai apibrėžta ir primityvioji sąvokos 

Pakankamai apibrėžta 

Sąvoka yra pakankamai apibrėžta, jei apibūdinamosios savybės geba apibrėžti jos santykį su 

tiesioginiais potipiais. Pakankamai apibrėžta sąvoka apibrėžiama jos hierarchijos kontekste. 

Primityvioji 

Nepakankamai apibrėžta sąvoka yra primityvioji. Primityvioji sąvoka yra formaliosios logikos 

apibrėžimas, neleidžiantis jos išskirti iš panašių sąvokų. Primityvioji sąvoka neturi pakankamai 

apibūdinamųjų sąryšių, kad ją būtų galima atskirti nuo bendresnių sąvokų (anttipių). 
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2.2.4 Apibūdinamosios savybės 

Apibūdinamųjų savybių vaidmuo 

Apibūdinamosios savybės yra susijusių atributų intervalo reikšmės. Priklausomai nuo sąvokos 

pobūdžio, jos gali būti etiologinės, topografinės, metodinės ir kt. 

Taikomi atributai priklauso nuo sąvokos srities. Pavyzdžiui, procedūra gali turėti metodą, o sutrikimas 

gali turėti etiologiją, tačiau procedūra negali turėti etiologijos, o sutrikimas negali turėti metodo. 

Naudojant tam tikrus atributus, apibūdinamosios savybės bus nuosekliai taikomos visoms 

susijusioms sąvokoms. Primename, kad toks kūrimo principas gali būti realizuojamas ne visiems 

atributams ir ne visais atvejais. 

Apibūdinamųjų savybių pateiktis 

Apibūdinamosios savybės pateikiamos kaip sąryšiai. Naudojami tokie laukeliai: 

 „SourceID“ laukelyje nurodoma sąvoka, kuriai taikomos apibūdinamosios savybės; 

 „TypeID“ laukelyje nurodomas apibūdinamojo atributo pobūdis; 

 „DestinationID“ laukelyje nurodoma sąvoka, kuri parodo to atributo reikšmę. 

Sąryšiai 

Apibūdinamąsias savybes galima suskirstyti į 116680003 |yra (atributas)| sąryšius ir 

apibūdinamuosius atributų sąryšius. 

IS_A sąryšiais (dar vadinamais anttipio-potipio arba pirminiais-antriniais sąryšiais) SNOMED CT 

kuriamos hierarchijos. Kiekviena sąvoka turi bent vieną IS_A sąryšį su anttipiu arba pirmine sąvoka. 

 

Kiekviena sąvoka SNOMED CT loginiu būdu apibrėžiama per sąryšius su kitomis sąvokomis. 

Sąryšis apibrėžiamas kaip sietis tarp pirminės sąvokos ir paskirties sąvokos. Sąsajos tipą parodo 

atributo sąvoka. Šie sąryšiai nustato apibūdinamąsias sąvokų savybes. Apibūdinamoji savybė yra 

sąryšis su paskirties sąvoka, kuri visais pirminės sąvokos atvejais yra teisinga. 

Pavyzdžiui, apibūdinamieji sąvokos sąryšiai 53442002 | Gastrektomija (procedūra) | apima: 

 116680003 |yra (atributas)| = 65801008 |Ekscizija (procedūra)| 

 260686004 |Metodas (atributas)| = 129304002 |Ekscizija – veiksmas (patikslinančioji 

reikšmė)| 

 405813007 |Procedūros vieta - tiesioginė (atributas)| = 69695003 |Skrandžio struktūra (kūno 

struktūra)| 

 

  

 Išimtis 

138875005 |SNOMED CT sąvoka (SNOMED RT+CTV3)| neturi anttipio arba pirminio sąryšio. 
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2.2.5 Atributai 

 Ne visos SNOMED CT hierarchijos turi apibūdinamuosius atributus. 

 Daugybė atributų yra taikomi viršutinio lygmens srities hierarchijoms (kai kurie daugiau nei 

vienai). 

 Kai kurie yra taikomi žemesnio lygmens arba konkretesnėms sričių hierarchijoms. 

 Primityviosios kitų hierarchijų sąvokos viršutinio lygmens hierarchijose gali būti atributų 

reikšmėmis. 

Atributų hierarchija 

Tarp SNOMED CT atributų egzistuoja sąryšiai, vadinami atributų hierarchijomis. Atributų 

hierarchijoje vienas bendras atributas yra vieno arba kelių konkrečių to atributo potipių pirminis 

atributas. Bendresnį atributą naudojant apibrėžtos sąvokos gali perimti sąvokas, sumodeliuotas su 

konkretesniais to atributo potipiais. 

Pavyzdžiui, 

 Procedūros vieta; 

 Procedūros vieta – tiesioginė; 

 Procedūros vieta – netiesioginė; 

 Procedūros prietaisas; 

 Tiesioginis prietaisas; 

 Netiesioginis prietaisas. 

Procedūros prietaisas taip pat turi konkretesnius atributus – Prietaiso naudojimas ir Prieigos prietaiso 

naudojimas. 

 Procedūros morfologija; 

 Tiesioginė morfologija; 

 Netiesioginė morfologija. 
 

Atributas 

Apibrėžimas Pastabos Pavyzdys 

Parodo sąvokos reikšmės savybes 
arba patikslinimo pobūdį 

Atributas turi pavadinimą, kurį parodo sąvoka. Visos sąvokos, 
kuriomis galima įvardinti atributus, yra sąvokos potipiai 
410662002 |Sąvokos modelio atributas (atributas)| 

Naudojant sąvokai apibrėžti arba toliau koordinuojant išreiškimą, 
atributui priskiriama reikšmė (atributo reikšmių pora) 

Leistinas reikšmių intervalas priklauso nuo sąvokos 
modelyje nurodytų taisyklių 

• 116676008 | 

Susijusi 
morfologija 
(atributas)| 

Ribos 

Apibrėžimas Pastaba Pavyzdys 

Apribota reikšmių grupė, 
kurią sąvokos modelis leidžia taikyti 
konkrečiam atributui, kai 
tas atributas yra taikomas sąvokai, 
esančiai konkrečioje srityje 

Leistinų reikšmių, kurias galima 
taikyti atributui, intervalas įprastai 
sąvokas apima vienoje arba keliose 
potipių hierarchijose atšakose 

• Reikšmių intervalas, taikomas 

116676008 |Susijusi morfologija 
(atributas),| yra potipis, galiojantis 
49755003 | Morfologiniu požiūriu 
nenormali struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 
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2.2.6 Patikslinančiosios savybės 

Patikslinančiosios savybės išreiškiamos atributo-reikšmės pora. Atributas gali turėti vieną iš intervalo 

paimtą reikšmę, priklausomai nuo srities sąvokos modelio. Jei sąvokai taikoma konkreti 

patikslinančioji savybė, gauta išraiška parodo tiksliau apibrėžtą tos sąvokos potipį. 

 

Pavyzdžiui, 

 Ligą, pavyzdžiui, 53084003 |bakterinę pneumoniją (sutrikimą),| galima nustatyti pagal jos 

klinikinę eigą (373933003 |Ūmi pradžia (patikslinančioji reikšmė)| arba 90734009 |Lėtinė 

(patikslinančioji  reikšmė)|) arba pagal jos sudėtingumą (255604002 |Lengvas 

(patikslinančioji reikšmė) |, 6736007 |Vidutinis (sunkumo modifikatorius) (patikslinančioji 

reikšmė)| arba 24484000 |Sunkus (sunkumo modifikatorius) (patikslinančioji reikšmė) |). 

 125605004 |Kaulo lūžį (sutrikimą)| galima patikslinti nurodant 12611008 | blauzdikaulio kaulo 

struktūrą (kūno struktūra)| ir taip perteikti 31978002 |blauzdikaulio lūžio (sutrikimo) sąvoką|. 

2.3 Redagavimas ir modeliavimas: bendrojo pobūdžio informacija 

Toliau pateiktose nuorodose galima rasti informacijos apie sąvokas ir kaip jas modeliuoti. 

2.3.1 Aprašymas ir apibrėžimas 

Aprašymas 
 Sąvoka turi kelis susietus aprašymus. 

 Kiekvienas aprašymas turi aprašymo tipą ir unikalų skaitinį aprašymo identifikatorių. 

 SNOMED CT, pilnai apibrėžtas pavadinimas (FSN) ir sinonimas (SYN) yra aprašymų tipai. 

 Pageidaujamasis terminas (PT) yra sinonimas, kuris buvo pažymėtas kaip pageidaujamas. 

 Kiekvieną aprašymą tam tikroje kalboje ar dialekte galima pažymėti kaip pageidaujamą. 

Pavyzdžiui, 

22490002 |Kraujavimas iš burnos (sutrikimas)| 

Aprašymo tipas Aprašymas 

FSN Kraujavimas iš burnos (sutrikimas) 

PT Kraujavimas iš burnos 

SYN Kraujavimas burnoje 

SYN Burnos kraujavimas 

SYN Burnos ertmės hemoragija 

SYN Burnos ertmės kraujavimas 

SYN Stomatoragija 

241563001 |Viršutinės galūnės kompiuterinė tomografija (procedūra)| 

Aprašymo tipas Aprašymas 

FSN Viršutinės galūnės kompiuterinė tomografija (procedūra) 

PT Viršutinės galūnės KT 

SYN Viršutinės galūnės kompiuterinė tomografija 

 

 Naudojant SNOMED CT sąvokas, klinikinės išraiškos gali būti dviejų tipų: iš anksto sukoordinuotos 
išraiškos, naudojančios vieną SNOMED CT sąvokos identifikatorių ir vėliau sukoordinuotos išraiškos, 
turinčios daugiau nei vieną SNOMED CT sąvokos identifikatorių. 
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Apibrėžimas 

Apibrėžimas yra tekstinis aprašymas, taikomas SNOMED CT sąvokoms, suteikiantis papildomos 

informacijos apie numatytą sąvokos reikšmę ar naudojimą. Apibrėžimai nėra įpareigojantys ir yra 

pateikiami papildomai, priklausomai nuo atvejo, bei naudojami, jei reikia, susijusioms sąvokoms 

atskirti. 

Apibrėžimai turėtų būti rašomi sakiniais, pradedant iš didžiosios raidės ir baigiant tašku bei pažymint 

CS. DEF būsenos atveju, toks žymėjimas yra standartinis, kai svarbu didžiosios ir mažosios raidės. 

Pavyzdžiui, 

 Sąvokos 11530004 |Nepastovus cukrinis diabetas (radinys) |apibrėžimas yra: 

Dažni, klinikiniu požiūriu svarbūs gliukozės kiekio kraujyje svyravimai virš numatytų ribų ir žemiau 

jų. 

 

 

2.3.2 Pilnai apibrėžtas pavadinimas 

 
 
 
 
 

 

Pilnai apibrėžto pavadinimo (FSN) apibrėžimas 

Tarp aktyvių aprašymų SNOMED CT unikalus terminas, sąvokos kodo reikšmę pateikiantis nedviprasmiškai 
ir stabiliai įvairiuose kontekstuose. 

 

FSN yra vieno tipo aprašymas, kuris yra unikalus tarp aktyvių SNOMED CT aprašymų. Jis sąvokos 

reikšmę pateikia nedviprasmiškai ir stabiliai įvairiuose kontekstuose. Dėl to, jis klinikiniu požiūriu arba 

bendrąja prasme ne visada tinka. 

Daugeliu atveju, kai FSN klinikiniu požiūriu arba bendrąja prasme tinka, prie sąvokos reikia pridėti 

FSN atitinkantį aprašymą. Šis aprašymas nebūtinai turi būti pageidaujamas terminas (PT). Tam 

tikrais atvejais, kai FSN nesuteikia klinikiniu požiūriu naudingos informacijos, būtina pateikti 

atitinkamą aprašymą be semantinės žymos. 

Pavyzdžiui, 

 FSN: Bendrojo tulžies latako atstatymas (procedūra) – reikšmė; 

 PT: Choledochoplastija - visuotinai suprantamas klinikinis pavadinimas. 

Amerikos anglų kalbos nuorodų rinkinyje jis žymimas kaip pageidaujamas. Dėl to, Amerikos anglų 

kalboje choledochoplastija šiai sąvokai yra pageidaujamas terminas. 

Kiekvienoje naujo turinio užklausoje turi būti rašybos, kalbos ir stiliaus reikalavimus atitinkantis FSN. 

Joje taip pat turi būti SNOMED CT pirminės sąvokos, atitinkančios rengimo gaires, bei turi būti 

nurodyta vieta hierarchijoje. Jei FSN reikšmė yra neaiški arba pirminiai kodai nėra pateikti, turinio 

užklausos sistemoje (CRS) autoriai turėtų pareikalauti teikėjo pateikti informacijos. 

 

 URL 

URL, nurodantys apibrėžimų šaltinius, nėra priimtini. 

 Neatitinkantys aprašymai 
Šias gaires reikia taikyti naujam turiniui. Nors esamame turinyje yra nemažai šių gairių neatitinkančių 
terminų, esamo turinio koregavimo procesą ketinama atlikti radus tam laiko bei išteklių. 

http://snomed.info/id/11530004
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Gerai sudarytas FSN: 

 Yra parašytas taisyklinga Amerikos anglų, o ne britų anglų kalba; 

 Yra vienaskaitinės, o ne daugiskaitinės formos; 

 Procedūras nurodo esamuoju, o ne būtuoju laiku; 

 Gale skliausteliuose turi semantinę žymę. 

Su patvirtintu skiriamuoju jungtuku (nors ir retai naudojamu) naudojamas FSN, pvz., trauminis ir 

(arba) netrauminis nugaros sužalojimas (sutrikimas) sąvokoje ir (arba) turi būti rašomi mažosiomis 

raidėmis. FSN negali būti: 

 Sutrumpinimų ar akronimų; 

 Brūkšnelių; 

 Identiškų sąvokų; 

 Dviprasmiškumų; 

 Žodžio ARBA (išskyrus skiriamąjį jungtuką ir (arba); 

 Dešininio arba kairinio brūkšnelio (/ \); 

 Iš anksto nustatytų skaičių intervalų; 

 Nuorodos į konkretu atvejį; 

 Priežasties ar procedūros nurodymo, nebent tai metodui turi tiesioginės įtakos. 
 

 

Semantinės žymos 

Semantinės žymos yra FSN aprašymų dalis. Kuriant sąvokas, jos skliausteliuose parašomos FSN 

gale. Jos parodo sritį, kuriai sąvoka priklauso. Pavyzdžiui, kūno struktūra, sutrikimas arba mėginys. 

Semantinės žymės patikslina daugiaprasmes sąvokas, kuriose vartojami dažnai pasitaikantys 

žodžiai ar frazės. 

Pavyzdžiui, 

 Hematoma (morfologinis pakitimas); 

 Hematoma (sutrikimas).  

  

 Išimtys 

Išimtys, kurių negalima keisti: 

Prekių ženklų pavadinimai; 

Lotyniški organizmų pavadinimai; 

Moksliniai pavadinimai. 

 Struktūra, kieno struktūra 
Rengiant sutrikimo, radinio ar procedūros su kūno struktūra FSN, kūno struktūra turėtų būti 
formuluojama laikantis kūno struktūros sąvokos kūrimo reikalavimų. Vis dėlto, formuluojant negalima 
vartoti žodžių struktūra arba kieno struktūra. 

Pavyzdžiui, 

Kūno struktūros sąvokos atveju, 266005 |Dešiniosios apatinės plaučio skilties 
struktūra (kūno struktūra)|, procedūra yra 726425007 |Dešiniosios plaučių skilties 
lobektomija (procedūra)|. 

Kūno struktūros sąvokos atveju, 74386004 |Nosies kaulo struktūra (kūno struktūra)|, 
sutrikimo sąvoka su čia kūno struktūra yra 413878002 |Uždaras nosies kaulo lūžis su 
dislokacija (sutrikimas)|. 
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Unikalumas 

FSN tarp aktyvių sąvokų yra unikalus. Kurti FSN atitinkantį sinonimą nebeprivaloma, nes kūrimo 

platformoje (SCA) automatiškai sukuriamas tinkantis FSN aprašymas. Po to autoriai nustato 

derančių aprašymų klinikinį naudingumą. Naudingi yra paliekami SNOMED CT, o nenaudingi – 

pašalinami. Pašalinus derantį aprašymą, SCA įjungia įspėjimą. Išsaugoti sąvokos autoriui tai 

netrukto. 

FSN yra aiški sąvokos lingvistinė pateiktis. Tai sąvokos reikšmės pateikties pagrindas, kuriuo gali 

remtis modeliuotojai, priskirdami logika grįstus apibrėžimus. FSN nebūtinai yra formuluojama taip, 

kaip įprasta klinikinėje praktikoje; jis gali būti formuluojamas kitaip, gali būti ilgesnis arba išsamesnis, 

kad reikšmė būtų kiek įmanoma aiškesnė bei visiems perteiktų numatytą sąvokos reikšmę. 

Nedviprasmiškumas 

Vienas terminas gali turėti kelias reikšmes. Dėl to reikia patikrinti, ar FSN nėra dviprasmiški. 

Pavyzdžiui, imunosupresija gali reikšti imuninį slopinimą arba procedūrą, kurios metu taikomas 

imunosupresinis gydymas. 

Toliau pateikiami FSN yra aiškūs ir priimtini. 

Pavyzdžiui, 

 Nepiktybinė raktikaulio neoplazma (sutrikimas); 

 Blužnies cistos ekscizija (procedūra). 

Toliau pateikiami FSN yra daugiaprasmiai ir negali būti aktyvūs. 

Pavyzdžiui, 

 Vandenyje esanti pusė link (radinys); neparodo kuri kieno pusė yra link kur; 

 Juosmens skausmas – inkstų (radinys); nenurodo, ar juosmens skausmas yra inkstų 

etiologijos ar tik lokalizuotas inkstų srityje. 

Nedideli pakeitimai – tik FSN, o ne sąvokos pakeitimai 

Nedideli pakeitimai, t. y. tokie pakeitimai, kurie nepakeičia FSN reikšmės, yra leidžiami ir tokiu atveju 

sąvokos išaktyvinti nereikia. Šie pakeitimai gali būti: 

 Didžiųjų raidžių rašyba, t. y. iš mažosios į didžiąją arba iš didžiosios į mažąją; 

 Skyrybos keitimas; 

 Rašybos keitimas; 

 Akronimo pakeitimas pilnu žodžiu (tik jei visiems suprantamas ir nedaugiareikšmis); 

 Sutrumpinimo plėtinys; 

 Žodžių tvarkos pakeitimas, nepakeičiant reikšmės (tik jei yra klaida); 

 Rašybos klaidų taisymas; 

 Artikelio the pašalinimas iš sąvokos eilutės; 

 Pritaikymas pagal redakcinę tvarką, pvz., apendektomijos pakeitimas apendikso išpjovimu. 

Kartais FSN reikia keisti dėl stiliaus vientisumo, bet ir vėlgi tik tuo atveju, jei nesikeičia reikšmė. Šie 

pakeitimai gali būti: 

Semantinės žymos tipo keitimas, jei keičiama tik atskirame viršutiniame lygmenyje Pavyzdžiui, 

 Radinio žyma keičiama sutrikimo žyma; 

 Procedūros žyma keičiama režimo / gydymo žyma. 

Kiti pavyzdžiai, 

 Medžiagos arba produkto pavadinimas, kad būtų atspindėtas tarptautinis 

nenuosavybinis pavadinimas (INN); 
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 Dabartinis mokslinis organizmo pavadinimas. 

Dideli pakeitimai – kada išaktyvinti sąvoką 

Atliekant didelius FSN pakeitimus, sąvoka reikia išaktyvinti. Toliau pateikiami reikšmingų pakeitimų 

pavyzdžiai, kai: 

 Pakeitus FSN, pasikeičia reikšmė; 

 FSN yra daugiareikšmis; 

 Modeliavimas yra konkretesnis nei FSN reikšmė; 

 FSN reikšmė yra konkretesnė nei modeliavimas; dėl išaktyvinimo nusprendžiama kiekvienu 

atveju atskirai, nes sąvoka gali būti primityvioji ir jos apibrėžti negalima; 

 Perkeliama į kitą viršutinio lygmens hierarchiją; 

 Bendriniai pavadinimai pakeičiami į tikslinius pavadinimus; 

 Ankstesnės ir vėlesnės (jei yra) sąvokų reikšmės nesutampa su tuo, ką nurodo FSN – 

išaktyvinti sąvokas. 

Tarptautiniai FSN 

Sąvokos FSN tarptautinėje laidoje yra vadinamas tarptautiniu FSN. Lingvistine požiūriu 

interpretuojant sąvokos reikšmę, tarptautinis FSN yra laikomas geriausiu standartu. 

Sąvokos modelį naudojant pateikiami loginiai apibrėžimai parodo tą pačią reikšmę. Tarptautiniai 

FSN rašomi pagal Amerikos anglų kalbos rašybos taisykles. Pagal kitas rašybos taisykles, 

pavyzdžiui, britų anglų kalbos taisykles, parašytus pavadinimus galima pateikti pageidaujamų 

terminų ar kitų aprašymų skiltyje. Juos reikia tinkamai pažymėti, naudojant kalbos nuorodų rinkinio 

mechanizmą. 

Pavyzdžiui, 

 191268006 |Lėtinė anemija (sutrikimas)| 

 FSN: Chronic anemia (disorder) 

 US PT: Chronic anemia 

 GB PT: Chronic anaemia 

 414545008 |Išeminė širdies liga (sutrikimas)| 

 FSN: Ischemic heart disease (disorder) 

 US PT: Ischemic heart disease 

 GB PT: Ischaemic heart disease 

 

 

 

 

 Modeliavimo patarimai 
Būdinga SNOMED CT kūrimo platformai: jei aprašymo tipas yra FSN, tuomet keičiant bet kokį 

sąvokos eilutės simbolį reikia sukurti naują aprašymą su nauju unikaliu identifikatoriumi. Tas pats  

galioja net atliekant nedidelius sąvokos eilutės pakeitimus. Tokiu atveju, sąvokos ID nesikeičia. 

Veiksmai, atliekami kuriant naują FSN, išlaikant sąvoką: 

Pridėkite naują aprašymą, nustatykite atvejo svarbą 

Pakeiskite aprašymo tipą į FSN 

NEIŠSAUGOKITE 

Išaktyvinkite seną FSN 

DABAR IŠSAUGOKITE 
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Akronimai 

Akronimus nesunku suprasti netinkamai. Dėl šios priežasties, FSN akronimų būti negali. 

Pavyzdžiui, FSN turi būti naudojama išplėstinė forma, t. y. kompiuterinė krūtinės tomografija 

(procedūra), tačiau pageidaujamas terminas krūtinės KT (procedūra) yra priimtinas. 

Jei esamame FSN yra akronimas, FSN aprašymo ID išaktyvinamas ir sukuriamas naujas FSN 

(nepriklausomai nuo to, ar akronimas skliausteliuose buvo paaiškintas). Naują FSN sąvoką sudaro 

išplėstinis aprašymas be akronimo. Išaktyvinti sąvokos ID nebūtina, nebent prieš FSN keičiant 

išplėstine forma jis yra daugiareikšmis. 

Importuoti FSN 

Kad nedingtų reikšmė, prieš keičiant tiesiogiai su plėtinio (lokaliu) ID importuotus FSN, teikėjus reikia 

informuoti bei gauti patvirtinimą. Taip užtikrinama, kad originali reikšmė būtų suprasta ir išlaikyta. 

Autoriai turi: 

 Laikytis pavadinimų suteikimo reikalavimų. 

 Patarti pakeitimų teikėjams bei patvirtinti priimtinumą. 

 Patikrinti tokį patį FSN turinčias esamas sąvokas; terminą galimą įkelti kaip pageidaujamą 

terminą arba sinonimą. 

2.3.3 Pageidaujamas terminas 

Pageidaujamas terminas (PT) yra klinikiniu požiūriu tinkamiausiai sąvoką klinikiniame įraše 

apibūdinantis aprašymas. Tai bendrinis žodis ar frazė, kurį klinikinėje praktikoje arba literatūroje 

gydytojai vartoja sąvokoms įvardinti. Tai sinonimas, kuris kalboje ar dialekte yra pageidaujamas. 

Aprašymo naudojimas priklauso nuo kalbos, dialekto ir konteksto. Kai kuriuose dialektuose 

aprašymas gali būti pageidaujamas, kituose priimtinas, o dar kituose – nenaudojamas. Kalbos 

nuorodų rinkinys naudojamas kalboje ar dialekte pageidaujamiems arba priimtiniems aprašymams 

nurodyti. 

Sąvoka gali turėti du aprašymus, pažymėtus kaip PT – po vieną kiekvienai kalbai. 

Pavyzdžiui, 32849002 |Stemplės struktūra (kūno struktūra)| turi 

 PT: Esophageal structure (US) 

 PT: Oesophageal structure (GB) 

Vienos sąvokos PT kitai sąvokai gali būti sinonimas. 

Pavyzdžiui, 

 84162001 |Šalčio pojūčio savybė (angl. Cold sensation quality) (patikslinančioji reikšmė)| turi 

pageidaujamą terminą šaltis (angl. cold) 

 82272006 |Peršalimas (angl. Common cold) (sutrikimas)| taip pat turi sinonimą šaltis (angl. 

cold) 

Abiejų sąvokų atveju šaltis (angl. cold) yra bendroji klinikinė frazė, vartojama sąvokos reikšmei 

užfiksuoti. 

PT parodo tam tikros kalbos ar dialekto priimtinumo ID laukelis. 

 

 Pirminis teikėjas 

Atliekant esamų SNOMED CT sąvokų pakeitimus, pirminio teikėjo informuoti nebūtina.  

 

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCGLOSS/Concept
http://snomed.info/id/32849002
http://snomed.info/id/32849002
http://snomed.info/id/32849002
http://snomed.info/id/32849002
http://snomed.info/id/84162001
http://snomed.info/id/84162001
http://snomed.info/id/84162001
http://snomed.info/id/84162001
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCGLOSS/preferred+term
http://snomed.info/id/82272006
http://snomed.info/id/82272006
http://snomed.info/id/82272006
http://snomed.info/id/82272006
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCGLOSS/synonym
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCGLOSS/concept
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2.3.4 Sinonimas 

SNOMED CT sinonimas (SYN) yra aprašymas, kuriuo priimtinu būdu tam tikroje kalboje ar dialekte 

yra išreiškiama sąvokos reikšmė, t. y. žodis arba frazė (ne FSN), kuri perteikia sąvoką. Priešingai 

nei FSN, sinonimai neturi būti unikalūs. 

Kiekviena sąvoka gali turėti vieną arba kelis sinonimus. 

Pavyzdžiui, 

Amerikos anglų kalboje 22298006 |Miokardo infarktas (sutrikimas)| dar gali būti vadinamas: 

 Myocardial infarction 

 Cardiac infarction 

 Heart attack 

 Infarction of heart 

 MI - myocardial infarction 

 Myocardial infarct 

Besidubliuojantys terminai kaip sinonimai 

Daugeliu atveju, to paties termino įkelti kaip sinonimo daugiau nei vienai sąvokai negalima. Vis dėlto, 

kai kurie terminai turi daugiau nei vieną reikšmę ir sinonimais gali būti daugiau nei vienai sąvokai. 

Jei sąvokų sinonimai yra vienodi, jie yra patikrinami ir nustatoma, ar tai dublikatai. Jei tai dublikatai, 

viena sąvoka išaktyvinama, paliekant istorinę sąsają SAME_AS su kita sąvoka. 

Vieną reikšmę turintis sinonimas gali būti klaidingai susietas su daugiau nei viena sąvoka. Jei 

sąvokos nėra dublikatai, sinonimą galima palikti tik vienai sąvokai, o kitus reikia išaktyvinti. 

Siauresnės reikšmės sinonimas 

Jei sinonimas yra konkretesnis nei FSN, jos reikšmė skiriasi ir jį reikia išaktyvinti. Naudojama 

aprašymo išaktyvinimo reikšmė 723278000 | Semantiniu požiūriu neekvivalentiškas komponentas 

(pamatinių metaduomenų sąvoka)|. 

Pavyzdžiui: 

 FSN: Prietaiso pašalinimas (procedūra) 

 SYN: Protezo keitimas (procedūra) – konkretesnė reikšmė nei FSN 

Platesnės reikšmės sinonimas 

Jei sinonimo reikšmė yra platesnė nei FSN ir nėra konteksto, kuriame jo reikšmė sutaptų su FSN, 

sinonimą reikia išaktyvinti. Naudojama aprašymo išaktyvinimo reikšmė 723278000 | Semantiniu 

požiūriu neekvivalentiškas komponentas (pamatinių metaduomenų sąvoka)|. 

Pavyzdžiui, 

 FSN: Patempimas (morfologinis pakitimas) 

 SYN: Sąnario sužalojimas – bendresnė reikšmė nei FSN 

 Modeliavimas 

Sinonimas negali pakeisti esamo FSN. 

 Išimtys 

Nors pasitaiko retai, tačiau terminas sinonimu gali būti dviems arba daugiau sąvokų. Viskas priklauso 

nuo konteksto. 

Pavyzdžiui, 

Dugnas akušerijos ir oftalmologijos srityse 

http://snomed.info/id/22298006
http://snomed.info/id/22298006
http://snomed.info/id/22298006
http://snomed.info/id/22298006
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Vis dėlto, jei yra kontekstas, kuriame sinonimo reikšmė sutampa su FSN, bendresnės reikšmės 

sinonimą galima palikti. 

Pavyzdžiui: 

 FSN: Visas gimdos dugnas (kūno struktūra) 

 SYN: Dugnas akušerijos srities kontekste – ta pati reikšmė kaip FSN 

2.3.5 Proksimalinis primityvusis modeliavimas 

Proksimalinė primityvioji (PP) sąvoka yra atitinkamai aktualiai sąvokai artimiausia primityviojo 

anttipio (pirminė) sąvoka. 

 Kai kurioms (bet ne visoms) sąvokoms, tai yra viršutinio lygmens sąvoka, pvz., procedūra. 

 PP anttipis gali būti tarpinė primityvioji sąvoka, esanti tarp viršutinio lygmens sąvokos ir 

atitinkamos aktualios sąvokos. 

 Sąvoka gali turėti daugiau nei vieną PP anttipį. 

PP anttipio modeliavimo metodas 

Kuriant arba keičiant loginį sąvokos apibrėžimą, SNOMED CT taikomas tam tikras metodas. Autorius 

nurodo: 

 Proksimalinius primityviuosius anttipius 

 Atributų-reikšmių poras, reikalingas reikšmei perteikti 

 Atributo-reikšmės pora sąvokai aiškiai nurodoma, net jei anttipio sąvokai ji jaunurodyta. 

 Atributų-reikšmių poros pagal poreikį sugrupuojamos. 

Klasifikatorius nurodo visus atitinkamus proksimalinius anttipius. 

 Jei sąvokos pakankamai apibrėžtos, potipiai taip pat nurodomi. 

 Autorius peržiūri išvadas ir patvirtina jų tinkamumą. 

Pavyzdžiui, 

 Nurodytasis 702499000 |Kompiuterinės žastikaulio tomografijos (procedūros)| vaizdas. Šios 

sąvokos PP anttipis yra 71388002 |Procedūra (procedūra)|. Ji modeliuojama su vienu 

nurodytuoju anttipiu ir dvejomis atributų reikšmių poromis grupės sąryšiuose. 

 

2.3.5-1 pav. Nurodytasis vaizdas 

 

Angliškai Lietuviškai 

Computed tomography of humerus (procedure) Kompiuterinė žastikaulio tomografija (procedūra) 

Computed tomography of limb regions (procedure) Kompiuterinė galūnių sričių tomografija (procedūra) 

Procedure site - Direct Procedūros vieta – tiesioginė 

Method Metodas 

Bone structure of humerus (body structure) Žastikaulio kaulo struktūra (kūno struktūra) 

http://snomed.info/id/702499000
http://snomed.info/id/702499000
http://snomed.info/id/702499000
http://snomed.info/id/702499000
http://snomed.info/id/71388002
http://snomed.info/id/71388002
http://snomed.info/id/71388002
http://snomed.info/id/71388002
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Computed tomography imaging – action (qualifier 

value) 

Kompiuterinės tomografijos vaizdinimas – veiksmas 

(patikslinančioji reimšė) 

Išvestas vaizdas parodo loginį sąvokos apibrėžimą. Naudodamas nurodytuosius sąryšius (šiai 

sąvokai ir kitoms šiuo metu terminijoje esančioms sąvokoms) klasifikatorius išveda tris apibrėžtus 

proksimalinius anttipius: 

 Žastikaulio radiografija (procedūra); 

 Viršutinės rankos dalies kompiuterinė tomografija (procedūra); 

 Kaulo kompiuterinė tomografija (procedūra). 

 

 
2.3.5-2 pav. Išvestas vaizdas 

 
Angliškai Lietuviškai 

Computed tomography of humerus (procedure) Kompiuterinė žastikaulio tomografija (procedūra) 

Radiography of humerus (procedure) Žastikaulio radiografija (procedūra) 

Computed tomography of upper arm (procedure) Viršutinės rankos dalies kompiuterinė tomografija 

(procedūra) 

Computed tomography of bone (procedure)  Kompiuterinė kaulo tomografija (procedūra) 

Procedure site - Direct Procedūros vieta – tiesioginė 

Bone structure of humerus (body structure) Žastikaulio kaulo struktūra (kūno struktūra) 

Method Metodas 

Computed tomography imaging – action (qualifier 

value) 

Kompiuterinės tomografijos vaizdinimas – 

veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Kelios galimos proksimalinių primityviųjų anttipių sąvokos 

Jei sąvokai nurodomas daugiau nei vienas PP anttipis, autoriai turi patikrinti primityviuosius anttipius 

ir nustatyti, ar juos reikia įtraukti. Bet kokia įtraukta sąvoka nėra PP anttipis. 

Pavyzdžiui, 

 421095001 |Alerginis sutrikimas pagal paveiktą kūno vietą (sutrikimas)| turi daugiau nei vieną 

galimą PP anttipį. 64572001 |Liga (sutrikimas)| pateikia 404684003 |Klinikinis radinys 

(radinys)|, todėl 64572001 |Liga (sutrikimas)|yra PP anttipio sąvoka. 

http://snomed.info/id/421095001
http://snomed.info/id/421095001
http://snomed.info/id/421095001
http://snomed.info/id/421095001
http://snomed.info/id/421095001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001


SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacija 39 p. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angliškai Lietuviškai 

Parents Pirminės sąvokos 

Disease (disorder) Liga (sutrikimas) 

Hypersensitivity condition (disorder) Padidėjusio jautrumo būklė (sutrikimas) 

 Disease (disorder) Liga (sutrikimas) 

Allergic condition (disorder) Alerginė būklė (sutrikimas) 

Clinical finding (finding) Klinikinis radinys (radinys) 

Finding by site (finding) Radinys pagal vietą (radinys) 

Disorder by body site (disorder) Sutrikimas pagal kūno vietą (sutrikimas) 

Allergic disorder by body site affected (disorder) Alerginis sutrikimas pagal paveiktą kūno vietą 

(sutrikimas) 

Pavyzdžiui, 

 Sąvoka 424643009 |Imunoglobulino E sukelta alerginė astma (sutrikimas)| turi tris galimus 

primityviuosius anttipius. 64572001 |Liga (sutrikimas)| įtraukia 389145006 |Alerginė astma 

(sutrikimas)| ir 427439005 |Imuninis padidėjusio jautrumo sutrikimas pagal pobūdį 

(sutrikimas)|, todėl tai nėra PP anttipis. Nei 389145006 |Alerginė astma (sutrikimas),| nei 

427439005 |Imuninis padidėjusio jautrumo sutrikimas pagal pobūdį| nėra vienas kito anttipiai, 

todėl abi sąvokos yrašios sąvokos PP anttipiai. 

 

http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/64572001
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/427439005
http://snomed.info/id/427439005
http://snomed.info/id/427439005
http://snomed.info/id/427439005
http://snomed.info/id/427439005
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/389145006
http://snomed.info/id/427439005
http://snomed.info/id/427439005
http://snomed.info/id/427439005
http://snomed.info/id/427439005
http://snomed.info/id/427439005
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Angliškai Lietuviškai 

Parents Pirminės sąvokos 

Allergic asthma (disorder) Alerginė astma (sutrikimas) 

Disease (disorder) Liga (sutrikimas) 

Hypersensitivity condition Padidėjusio jautrumo būklė (sutrikimas) 

 Allergic condition (disorder) Alerginė būklė (sutrikimas) 

Immune hypersensitivity disorder by mechanism 

(disorder) 

Imuninis padidėjusio jautrumo sutrikimas pagal 

mechanizmą (sutrikimas) 

Immunoglobulin E-mediated allergic disorder 

(disorder) 

Imunoglobulino E sukeltas alerginis sutrikimas 

(sutrikimas) 

Atopic immunoglobulin E-mediated allergic 

disorder (disorder) 

Atopinis imunoglobulino E sukeltas alerginis 

sutrikimas (sutrikimas) 

Immunoglobulin E-mediated allergic asthma 

(disorder) 

Imunoglobulino E sukelta alerginė astma 

(sutrikimas) 

Causative agent – Substance  Sukėlėjas – Medžiaga 

 
  

http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
http://snomed.info/id/424643009
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2.3.6 Tarpinės primityviosios sąvokos modeliavimas 

Tos sąvokos, kurių tinkamai apibrėžti, naudojant esamą sąvokos modelį, negalima yra vadinamos 

primityviosiomis sąvokomis. Primityviųjų sąvokų atveju potipių klasifikatorius automatiškai 

nepriskiria. Norint tarp potipio sąvokos ir primityviosios anttipio sąvokos sukurti sąryšį, kiekvieną 

aktualią sąvoką reikia patiems identifikuoti ir sukurti IS_A sąryšį. 

Jei primityvioji sąvoka yra antrinė sąvoka vienai arba daugiau sąvokų, o pirminė sąvoka vienai arba 

daugiau sąvokų, ji yra vadinama tarpine primityviąja sąvoka. 

Pavyzdžiui, 

 116223007 |Komplikacija (sutrikimas)| 

Visos šios sąvokos antrinės sąvokos turi IS_A sąryšį, todėl visas susijusias antrines sąvokas 

nustatyti yra sunku. Taigi, pateikti visų susijusių potipių negalima. 

Kuriant poaibį, visiškai neoptimalu identifikuoti visus narius arba gaunant duomenis – visą susijusį 

turinį. Įkeliant naujas sąvokas, reikia identifikuoti galimas primityviąsias pirmines sąvokas bei 

nurodyti IS_A sąryšį. Esamame turinyje autorius privalo surasti visas susijusias anttipio 

primityviąsias sąvokas ir sukurti sąryšius. 

Atsižvelgiant į šio rankinio proceso esmę, tarpinę primityviąją sąvoką įkelti draudžiama, nebent: 

 Nėra kito būdo ir sąvoka klinikiniu požiūriu yra būtina. 

 Sąvokos įkėlimo įtaka yra išsamiai ištyrinėta ir suprasta. 

 Įtaka yra kontroliuojama ir yra kontroliavimo planas, įskaitant išplėstinį tiesioginių papildomų 

sąvokų apibrėžimą. 

Tarptautinėje laidoje tokios užklausos vertinamos kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

http://snomed.info/id/116223007
http://snomed.info/id/116223007
http://snomed.info/id/116223007
http://snomed.info/id/116223007
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2.3.7 Grupinė sąvoka 

Jei hierarchijos turi sąvokos modelį, išsamiai apibrėžtų grupių naudingumas apsiriboja patogumu, 

priklausomai nuo konkrečių naudojimo atvejų. Jas galima įkelti, jei dėl to bus naudos tvarkant ir 

naršant terminiją. 

Grupinės sąvokos apibrėžia potipius, kurie visada ir būtinai yra teisingi. Grupinė sąvoka turi būti 

aiškiai apibrėžta ir klinikiniu požiūriu naudinga tvarkant numatyto nuorodų rinkinio turinį (pvz., 

gaubtinės žarnos ir visų jos dalių liga) arba išsireiškimų apribojimų kalba (angl. Expression 

Constraint Language (ECL) – 128524007 |Gaubtinės žarnos sutrikimas (sutrikimas)|. 

 

Grupinių sąvokų negalima painioti su navigacinėmis sąvokomis. Navigacinių sąvokų SNOMED CT 

būti negali. 

Seniau navigacinės sąvokos buvo naudojamos kitoms sąvokoms grupuoti, neatsižvelgiant į 

apibūdinamąsias savybes (nes tokių nebuvo). Jos buvo sukurtos dėl poaibiams skirtų viršutinio 

lygmens grupių, o nuorodų rinkiniai buvo naudoti diegiant. Tarptautinėje laidoje navigacinės 

reikšmės jos neturi. 

Kartais prireikia primityviųjų tarpinių grupių, jei sąvokos modelis nėra pakankamai tvirtas, kad būtų 

galima aiškiai apibrėžti terminų poaibį. 

Pavyzdžiui, 

 Nepakankamai tvirtas, kad būtų tenkinami genomikos (t. y. genetinės ligos, kurių negalima 

aiškiai apibrėžti, pažymimos X) poreikiai; 

 Jei yra klinikinių požymių pasikeitimų. 

Vis dėlto, primityviosios tarpinės grupės tvarkymą gerokai apsunkina, todėl jos yra 

nerekomenduojamos. Jas galima įkelti atsižvelgus į konkretų atvejį ir gavus terminijos vadovo arba 

vyriausiojo terminologo patvirtinimą. 

  

 Anatomijos sąvokos 

Anatomijos sąvokoms galioja atskiros taisyklės. 

http://snomed.info/id/128524007
http://snomed.info/id/128524007
http://snomed.info/id/128524007
http://snomed.info/id/128524007
http://snomed.info/id/128524007
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Grupinių sąvokų taisyklės 

Į SNOMED CT keliama grupinė sąvoka turi atitikti šias taisykles: 

 Sąvoka negali būti sukurta su hierarchine žyma (navigacinė sąvoka). 

 Kuriant sąvoką reikia naudoti atitinkamos hierarchijos (pvz., (radinys), (procedūra) semantinę 

žymą. 

 Sąvoka negali turėti nurodytus potipius. Visi potipiai turi būti įkelti klasifikatoriaus. 

 Grupinė sąvoka įkeliama TIK tuo atveju, jei yra pakankamai apibrėžta. Jei grupinių sąvokų 

jau yra, taikomi šie kriterijai: 

o Jei sąvoką galima pakankamai apibrėžti, ją iš naujo sumodeliuokite ir naujai 

proksimalinei primityviajai pirminei sąvokai iš naujo priskirkite esamus nurodytus 

potipius. 

o Identifikuokite tas primityviąsias sąvokas, kurių negalima pakankamai apibrėžti, kad 

būtų papildomai peržiūrėtos. 

2.3.8 Ryšių grupė 

Ryšių grupė atributų-reikšmių porą sujungia su viena arba keliomis kitomis atributų-reikšmių 

poromis. 

 Gali būti ir viena sąryšių grupė, turinti tik VIENĄ atributo-reikšmės porą. 

 Kelias atributų-reikšmių iporas galima sujungti į sąryšių grupes ir galima sukurti kelias sąryšių 

grupes, jei sąvokos yra pakankamai apibrėžtos. 

 Kuriant naujas sąvokas arba peržiūrint jau esamas, kiekvienas sąryšių grupėje esantis 

atributo tipas gali būti pateiktas tik vieną kartą, pvz., toje pačioje sąryšių grupėje negali būti 

dviejų susijusių morfologinių atributų. 

 Ryšių grupės yra skirtos patikslinti: 

o Klinikinių radinių sąvokas, kurioms reikia kelių susijusių morfologinių atributų ir kelių 

Radinių vietų atributus; 

o Procedūrų sąvokas, kurioms reikia kelių metodų atributų ir kelių procedūrų vietų atributų. 

 Ryšių grupės klinikinių radinių ir procedūrų sąvokomis neapsiriboja. 

 Prie sąvokos pridedamų sąryšių grupių skaičius nėra ribojamas. 

 
  

 Modeliavimas 

Jei pridėjus grupinę sąvoką ji navigacinėje hierarchijoje dubliuojasi, 363743006 | Navigacinė sąvoka 

(navigacinė sąvoka)|, navigacinę sąvoką reikia išaktyvinti. 

 Modeliavimas 

Kaip ir kitų kūrimo veiklų atveju, atributų-reikšmių porų grupavimas vyksta nurodytajame vaizde. 

http://snomed.info/id/363743006
http://snomed.info/id/363743006
http://snomed.info/id/363743006
http://snomed.info/id/363743006
http://snomed.info/id/363743006
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Nesugrupuoti atributai 

Ryšių grupėje nesanti atributo-reikšmės pora grupėje yra savarankiškai. Jei atributų-reikšmių poros 

nepriklauso grupei, jos interpretuojamos atskirai. Pavyzdžiui, toliau esančioje diagramoje susijusi 

morfologija yra hemoragija, o radinio vieta yra gimdos struktūra. Vis dėlto negalima sakyti, kad 

hemoragijos vieta yra gimdos struktūra. 

 

 

1 pav. Nesugrupuotos atributų reikšmės: hemoragija (morfologinis pakitimas) ir gimdos 

struktūra (kūno struktūra) 

 

Angliškai Lietuviškai 

Abnormal uterine bleeding (disorder) Nenormalus kraujavimas iš gimdos (sutrikimas) 

Bleeding (finding) Kraujavimas (radinys) 

Disorder of uterus (disorder) Gimdos sutrikimas (sutrikimas) 

 Associated morphology Susijusi morfologija 

Hemorrhage (morphologic abnormality) Hemoragija (morfologinis pakitimas) 

Finding site Radinio vieta 

Uterine structure (body structure) Gimdos struktūra (kūno struktūra) 

Ryšių grupavimo įtaka paveldėjimui 

Ryšių grupės išgrynina paveldėjimą, t. y. sugrupuoti atributų rinkiniai yra konkretesni nei tie patys 

atributai, kurie nėra sugrupuoti. Svarstant įtraukimo galimybę, tai labai svarbu. Tolesnėse diagramose 

vaizduojamas grupavimo / nepavykusio grupavimo įtaka, naudojant sąvokas 50434004 | Aortos 

pažeidimo ekscizija  (procedūra)| ir vieną iš jos anttipių 63296004 |Aortos ekscizija (procedūra)|. 

Anttipio sąvokos 63296004 |Aortos ekscizija (procedūra)|(kai sąryšiai sugrupuoti) reikšmė 

interpretuojama kaip procedūra, kurios metu atliekama aortinės struktūros ekscizija. Taip yra dėl to, 

kad atributai, procedūros vieta – tiesioginė ir metodas yra sugrupuoti. 

http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
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2 pav. Anttipio sąvoka: aortos ekscizija (procedūra) su atributo-reikšmės poros grupavimu 

Angliškai Lietuviškai 

Excision of aorta (procedure) Aortos ekscizija (procedūra) 

Operation on aorta (procedure) Aortos operacija (procedūra) 

Excision of artery (procedure) Arterijos ekscizija (procedūra) 

 Trunk excision (procedure) Liemens ekscizija (procedūra) 

Procedure site – Direct Procedūros vieta – tiesioginė 

Aortic structure (body structure) Aortos struktūra (kūno struktūra) 

Method Metodas 

Excision – action (qualifier value) Ekscizija – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Toliau esančioje diagramoje bendresnės reikšmės anttipių sąvokos 65801008 |Ekscizija 

(procedūra)| ir 118809006 | Aortos procedūra (procedūra)| yra proksimalinės anttipių sąvokos. 

50434004 | Aortos pažeidimo ekscizija (procedūra) | yra loginis 63296004 |Aortos ekscizija 

(procedūra)| anttipis. Vis dėlto, sąvokos 50434004 |Aortos pažeidimo ekscizija (procedūra)| atributai 

nėra sugrupuoti. Taigi, klasifikatorius apibrėžimus interpretuoja kaip nesusijusius, todėl 50434004 

|Aortos pažeidimo ekscizija (procedūra)| nėra įtraukiamas kaip 63296004 |Aortos ekscizija 

(procedūra)| potipis. Taip yra dėl to, kad potipio sąvokoje atributų-reikšmių poros nėra sugrupuotos, 

t. y. nėra tiksliai nurodytos. Mašininio apdorojimo kontekste, kiekviena atributo-reikšmės pora pati 

savaime yra laikoma grupe, t. y. ekscizija yra, bet apie ją daugiau nieko nežinoma. Dėl to, sąvoka 

63296004 |Aortos ekscizija (procedūra)| interpretuojama plačiau. 

http://snomed.info/id/65801008
http://snomed.info/id/65801008
http://snomed.info/id/65801008
http://snomed.info/id/65801008
http://snomed.info/id/65801008
http://snomed.info/id/118809006
http://snomed.info/id/118809006
http://snomed.info/id/118809006
http://snomed.info/id/118809006
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
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2.3.8-3 pav. Potipio sąvoka: aortos pažeidimo ekscizija (procedūra) be atributo-

reikšmės poros grupavimo 

 

Angliškai Lietuviškai 

Excision of lesion of aorta (procedure) Aortos pažeidimo ekscizija (procedūra) 

Excision (procedure) Ekscizija (procedūra) 

Procedure on aorta (procedure) Aortos procedūra (procedūra) 

 Procedure site – Direct (attribute) Procedūros vieta – tiesioginė (atributas) 

Aortic structure (body structure) Aortos struktūra (kūno struktūra) 

Method (attribute) Metodas (atributas) 

Excision – action (qualifier value) Ekscizija – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Direct morphology (attribute) Tiesioginė morfologija (atributas) 

Lesion (morphologic abnormality) Pažeidimas (morfologinis pakitimas) 

Toliau esnčioje diagramoje sąvokos 50434004 |Aortos pažeidimo ekscizija (procedūra)| atributai yra 

sugrupuoti. Sugrupuodamas atributų-reikšmių poras ir taip aiškiai nurodydamas, kad ekscizija bus 

atliekama pažeidimui, kuris buvo rastas aortos struktūroje, autorius pateikia klasifikatoriui reikalingos 

informacijos. Dėl to, 50434004 |Aortos pažeidimo ekscizija (procedūra)| gali būti įkeltas kaip 

63296004 |Aortos ekscizija (procedūra)| potipis. 

http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/50434004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
http://snomed.info/id/63296004
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2.3.8-4 pav. Potipio sąvoka: aortos pažeidimo ekscizija (procedūra) su atributo-reikšmės poros 

grupavimu 

Angliškai Lietuviškai 

Excision of lesion of aorta (procedure) Aortos pažeidimo ekscizija (procedūra) 

Excision of lesion of artery (procedure) Arterijos pažeidimo ekscizija (procedūra) 

Excision of aorta (procedure: Aortos ekscizija (procedūra) 

 Procedure site – Direct (attribute) Procedūros vieta – tiesioginė (atributas) 

Aortic structure (body structure) Aortos struktūra (kūno struktūra) 

Method (attribute) Metodas (atributas) 

Excision – action (qualifier value) Ekscizija – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Direct morphology (attribute) Tiesioginė morfologija (atributas) 

Lesion (morphologic abnormality) Pažeidimas (morfologinis pakitimas) 
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Tie patys atributai atskirose sąryšių grupėse 

Kiekvienoje sąryšių grupėje gali būti tik vienas atributo atvejis. Taip yra dėl to, kad tie patys sąryšių 

grupės atributai nėra tas pats, kas vienas atributas su viena tiksline reikšme, apimančia bendrą 

tikslinių verčių reikšmę (žr. toliau esančią diagramą). 

53627009 |Uždaras stipinkaulio IR alkūnkaulio lūžis (sutrikimas)| sąvokos vietai palaikyti reikia dviejų 

radinio vietos atributų. Kiekvienas 363698007 |Radinio vieta (atributas)| atributas bei atitinkama jo 

tikslinė reikšmė patenka į sąryšių grupę kartu su 116676008 |Susijusi morfologija (atributas)| 

atributu, turinčiu 20946005 |Lūžis, uždaras (morfologinis pakitimas)| tikslinę reikšmę. 

 

 
 

2.3.8-5 pav. Tie patys atributai dvejose atskirose sąryšių grupėse 
 

Angliškai Lietuviškai 

Closed fracture of radius AND ulna (disorder) Uždaras stipinkaulio IR alkūnkaulio lūžis 

(sutrikimas) 

Fracture of radius AND ulna (disorder) Stipinkaulio IR alkūnkaulio lūžis (sutrikimas) 

Closed fracture of radius (disorder) Uždaras stipinkaulio lūžis (sutrikimas) 

 Closed fracture of ulna (disorder) Uždaras alkūnkaulio lūžis (sutrikimas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Bone structure of radius (body structure) Stipinkaulio kaulio struktūra (kūno struktūra) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Fracture, closed (morphologic abnormality) Lūžis, uždaras (morfologinis pakitimas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Bone structure of ulna (body structure) Alkūnkaulio kaulio struktūra (kūno struktūra) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Fracture, closed (morphologic abnormality) Lūžis, uždaras (morfologinis pakitimas) 

 

 

http://snomed.info/id/53627009
http://snomed.info/id/53627009
http://snomed.info/id/53627009
http://snomed.info/id/53627009
http://snomed.info/id/53627009
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/363698007
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/20946005
http://snomed.info/id/20946005
http://snomed.info/id/20946005
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Procedūros hierarchija 

Procedūros hierarchijoje sąryšių grupė įprastai naudojama sujungti tam tikro metodo atributus. 

Sąvokos 302619004 |Tulžies takų cholecistektomija ir ištyrimas (procedūra)| atveju, toliau esančioje 

diagramoje sąryšių grupės patikslina, kad yra atliekamas tulžies tako ištyrimas bei tulžies pūslės 

ekscizija. Jei sąryšių grupių nėra, atitinkami sąryšiai tarp atributų lieka neaiškūs, t. y. tulžies tako ir 

tulžies pūslės ištyrimas bei tulžies tako ir tulžies pūslės ekscizija. 
 

 
 

2.3.8-6 pav. Procedūros sąryšių grupė: metodo atributų sujungimas 
 

Angliškai Lietuviškai 

Cholecystectomy and exploration of bile duct 

(procedure) 

Tulžies latako cholecistektomija ir ištyrimas 

(procedūra) 

Cholecystectomy (procedure) Cholecistektomija (procedūra) 

Exploration of bile duct (procedure) Tulžies latako ištyrimas (procedūra) 

 Procedure site – Direct Procedūros vieta – tiesioginė 

Bile duct structure (body structure) Tulžies latako struktūra (kūno struktūra) 

Method Metodas 

Exploration – action (qualifier value) Ištyrimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Method Metodas 

Excision – action (qualifier value) Ištyrimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

 Procedure site - Direct Procedūros vieta – tiesioginė 

Gallbladder structure (body structure) Tulžies pūslės struktūra (kūno struktūra) 

 

 Modeliavimas 

Jei metodas nenurodytas, procedūros vieta arba (potipis, procedūros vieta – tiesioginė, procedūros 

vieta – netiesioginė) visada grupuojama su tos vietos procedūros morfologija (arba potipiu, tiesiogine 

morfologija, netiesiogine morfologija). 

http://snomed.info/id/302619004
http://snomed.info/id/302619004
http://snomed.info/id/302619004
http://snomed.info/id/302619004
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Klinikinių radinių / sutrikimų hierarchija 

Klinikinio radinio hierarchijoje: 

 363698007 |Radinio vieta (atributas)| ir 116676008 |Susijusi morfologija (atributas)| atributai 

visada sugrupuojami, jei jie abu yra ir jei jie yra susiję. 

 Kaip ir procedūros sąryšių grupių atveju, jei yra daugiau nei vienas 363698007 |Radinio vieta 

(atributas)| arba 116676008 |Susijusi morfologija (atributas)| atributas, reikia daugiau nei 

vienos sąryšių grupės. 

 246454002 |Paplitimas (atributas)|sąvoka ir (arba) 246075003 |Sukėlėjas (atributas)| 

atributai, kurie yra nurodyti ir susiję su 363698007 |Radinio vieta (atributas)| bei 116676008 

|Susijusi morfologija (atributas)| atributai turi būti įtraukti į šią sąryšių grupę. 

 Toliau esančioje diagramoje matyti, kad kai 246075003 |Sukėlėjas (atributas)| atributas yra 

organizmas, 370135005 |Patologinis procesas (atributas)| atributas taip pat įtraukiamas į tą 

sąryšių grupę su 441862004 |Infekcinis procesas (patikslinančioji reikšmė)| arba 442614005 

|Parazitinis procesas (patikslinančioji reikšmė)| tiksline reikšme. 

 „Interpretuoja / turi“ interpretavimo atributų pora visada grupuojama drauge, jei yra abu 

atributai ir jei jie yra susiję. Atributų pora naudojama klinikiniam radiniui apibrėžti, t. y. ji 

suteikia papildomos informacijos apie klinikinį radinį. Ji dažniausiai naudojama stebėjimo 

rezultatams apibrėžti arba stebėjimo metu atliekamai analizei aprašyti. „Interpretuoja / turi“ 

interpretavimo atributai su jokiais kitais atributais negrupuojami. 

 „Radinio metodas / radinio informatorius“ atributų pora taip pat grupuojama, jei abu atributai 

yra ir jei jie yra susiję. 
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2.3.8-7 pav. Klinikinis radinys su „Sukėlėjas“ ir „Patologinis procesas“ atributais 

Angliškai Lietuviškai 

Acute amebic dysentery without abscess 

(disorder) 

Ūmi žarnyno amebiazė be absceso (sutrikimas) 

Acute amebic dysentery (disorder) Ūmi žarnyno amebiazė (sutrikimas) 

Clinical course (attribute) Klinikinė eiga (atributas) 

 Sudden onset AND/OR short duration (qualifier 

value) 

Staigi pradžia IR (ARBA) trumpa trukmė 

(patikslinančioji reikšmė) 

Causative agent (attribute) Sukėlėjas (atributas) 

Entamoeba histolytica (organism) Entamoeba histolytica (organizmas) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Inflammation (morphologic abnormality) Uždegimas (morfologinis pakitimas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Intestinal structure (body structure) Žarnyno struktūra (kūno struktūra) 

Pathological process (attribute) Patologinis procesas (atributas) 

Parasitic process (qualifier value) Parazitinis procesas (patikslinančioji reikšmė) 

Has interpretation (attribute) Turi interpretaciją (atributas) 

Altered (qualifier value) Pakeista (patikslinančioji reikšmė) 

Interprets (attribute) Interpretuoja (atributas) 

Bowel action (observable entity) Žarnų funkcionavimas (stebinys) 
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Angliškai Lietuviškai 

Rubella myocarditis (disorder) Raudonukės sukeltas miokarditas (sutrikimas) 

Congenital cardiovascular disorder (disorder) Įgimtas kardiovaskulinis sutrikimas (sutrikimas) 

Congenital rubella syndrome (disorder) Įgimtas raudonukės sindromas (sutrikimas) 

 Visal myocarditis (disorder) Virusinis miokarditas (sutrikimas) 

Occurrence  Paplitimas 

Congenital (qualifier value) Įgimta (patikslinančioji reikšmė) 

Pathological process  Patologinis procesas 

Infectious process (qualifier value) Infekcinis procesas (patikslinančioji reikšmė) 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Inflammation (morphologic abnormality) Uždegimas (morfologinis pakitimas) 

Finding site Radinio vieta 

Myocardium structure (body structure) Miokardo struktūra (kūno struktūra) 

Causative agent  Sukėlėjas 

Rubella virus (organism) Raudonukės virusas (organizmas) 

Hierarchijos kontekstu apibrėžta situacija 

Radiniams su kontekstu apibrėžtomis sąvokomis grupuojami šie keturi atributai: 

 408729009 |Radinio kontekstas (atributas)| 

 246090004 |Susijęs radinys (atributas)| 

 408731000 |Laikinas kontekstas (atributas)| 

 408732007 |Subjekto santykių esmė (atributas)| 

Pavyzdžiui, 704008007 |Astmos šeimoje nėra (situacija)| ISAKontekstu apibrėžta situacija, 

 408729009 |Radinio kontekstas (atributas)|, 410516002 |Nėra žinomas (patikslinančioji 

http://snomed.info/id/408729009
http://snomed.info/id/408729009
http://snomed.info/id/408729009
http://snomed.info/id/408729009
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reikšmė) | 

 246090004 |Susijęs radinys (atributas)|, 195967001 |Astma (sutrikimas)| 

 408731000 |Laikinas kontekstas (atributas)|, 410511007 |Dabar arba praeityje (faktas) 

(patikslinančioji reikšmė)| 

 408732007 |Subjekto santykių esmė (atributas)|, 444148008 |Asmuo subjekto šeimoje 

(asmuo)| 

Procedūroms su kontekstu apibrėžtomis sąvokomis grupuojami šie keturi atributai: 

 408730004 |Procedūros kontekstas (atributas)| 

 363589002 |Susijusi procedūra (atributas)| 

 408731000 |Laikinas kontekstas (atributas)| 

 408732007 |Subjekto santykių esmė (atributas)| 

Pavyzdžiui, 704503005 |Patarimas dėl dubens dugno pratimus (situacija)| ISAKontekstu apibrėžta 

procedūra 

 408730004 |Procedūros kontekstas (atributas)|, 385658003 |Atlikta (patikslinančioji reikšmė) 

| 

 363589002 |Susijusi procedūra (atributas)|, 420227002 |Rekomendacija (procedūra)| 

 408731000 |Laikinas kontekstas (atributas)|, 410512000 |Dabar arba nurodytu laiku 

(patikslinančioji reikšmė)| 

 408732007 |Subjekto santykių esmė (atributas)|, 125676002 |Asmuo (asmuo)| 

 

 

2.3.9 Sujungimas ir atskyrimas 

SNOMED CT ir yra naudojamas aprašymuose, kaip loginio sujungimo operatorius. Negalima įtraukti 

sąvokų su skiriamaisiais jungtukais (arba, ir / arba). Vietoje jų reikia pateikti atskiras sąvokas. Išimčių, 

kai ir (arba) yra naudojami įtraukiamojo atskyrimo operatoriui perteikti, yra nedaug. Taip išvengiama 

painiavos, kai arba yra naudojamas tiesiogine savo prasme bendrinėje kalboje, t. y. kai tik vienas iš 

operandų yra teisingas; retai abu operandai būna teisingi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Stebimų dalykų hierarchija 

Nustatant stebimus dalykus, sąryšiai negrupuojami. Kiekvienas stebimas dalykas reiškia vieną ir tik 

vieną stebimą savybę. Grupių, pavyzdžiui sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo derinio, negalima 

pateikti naudojant vieną stebimą dalyką su keliomis sąryšių grupėmis. 

 Bendras naudojimas: ir, arba 

Logikoje ir matematikoje ir yra teigimo operatoriusatskiriant. Operandų grupės ir yra tiesa, jei ir tik jei 

visi jo operandai yra teisingi. Arba yra teigimo operatorius atskiriant, kai įtraukiama. Operandų grupės 

arba yra tiesa, jei ir tik jei vienas arba daugiau operandų yra teisingas. 

Sujungimas ir atskyrimas 

 ir arba ir (arba) 

SNO MED CT Sujungimas Ir 

• Operandų grupė yra 

tiesa, jei ir tik jei visi 
jo operandai yra 
teisingi 

• A ir B yra tiesa 

SNOMED CT 
neleidžiama 

Įtraukiamasis atskyrimas Ir / arba 

• Operandų grupė yra tiesa, jei ir tik 

jei vienas arba daugiau jos operandų 
yra teisingas 

• Teisingas yra A arba B, arba 
• teisingi yra ir A, ir B 
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Anatominės struktūros hierarchija 

Sujungimas ir atskyrimas įprastai naudojami anatominės struktūros hierarchijoje. 

Pavyzdžiui, viena 419605007 |Kulkšnies ir (arba) pėdos struktūra (kūno struktūra)| sąvoka parodo 

greta kulkšnies ir pėdos esančią sritį. Tai įtraukiamasis atskyrimas, nes kulkšnies, pėdos arba abiejų 

struktūros yra teisingos antrinės sąvokos. Visa kulkšnis ir pėda reiškia kulkšnies ir pėdos visumą. Ši 

sąvoka reiškia vieną bendrą sritį, nors specialaus pavadinimo ji neturi. 

Taikant anatomijos SEP (struktūra / visa / dalis) modelį (visiškas atskyrimas prieduose), struktūra 

reiškia visą anatominį vienetą arba bet kurią jo dalį ir tai yra įtraukiamasis atskyrimas. Kulkšnies ir 

pėdos struktūra reiškia visą kulkšnį ir pėdą arba jų dalį. Dėl to, bet kuri kulkšnies, pėdos arba abiejų 

šių dalių struktūros yra teisingos antrinės kulkšnies ir pėdos struktūros sąvokos. Kulkšnies ir pėdos 

struktūra turi tokią pačią reikšmę kaip kulkšnies ir (arba) pėdos struktūra. Ir (arba)vartojimas 

struktūros sąvokose, pavyzdžiui, 419605007 |Kulkšnies ir (arba) pėdos struktūra (kūno struktūra),|  

yra nereikalingas. 

 

 

Ir 

Sutrikimuose ir procedūrose, kurias galima vertinti kaip vykstančias greta, ir rodo sujungimą. 

Bendrinėje kalboje jį galima skaityti kaip abu. Jei kalbama apie daugiau nei dvi ligas ar procedūras, 

jis reiškia viską. 

Pavyzdžiui, 

 Įtraukiamasis atskyrimas 

Prieš tai buvo naudojamas kulkšnies ir pėdos struktūra pavyzdys. Aprašymai buvo pakeisti į ir (arba), 

siekiant pabrėžti įtraukiamąjį atskyrimą. Tai praverčia tiems naudotojams, kurie nėra susipažinę su 

struktūros interpretavimu SEP modelyje. 
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Ir (arba)

75857000 |Stipinkaulio IR alkūnkaulio lūžis (sutrikimas) | reiškia, kad stipinkaulio lūžis ir 

alkūnkaulio lūžis įvyksta vienu metu. Kitaip tariant, lūžta ir stipinkaulis, ir alkūnkaulis. Sąvoką 

reikia modeliuoti naudojant dvi radinio vietos sąryšių grupes: vienoje būtų stipinkaulio 

struktūra, o kitoje – alkūnkaulio struktūra. 

 Ir (arba) sutrikimų ir procedūrų atveju rodo atskyrimą, t. y. viena arba daugiau dalių. 

Pavyzdžiui, 

 65966004 |Dilbio lūžis (sutrikimas)| 

Sąvoka neparodo, kuris dilbio kaulas yra lūžęs. Pagal ICD apibrėžimą, tai vieno arba abiejų 

stipinkaulio ir (arba) alkūnkauliolūžis. Šis apibrėžimas apima stipinkaulio lūžį, alkūnkaulio lūžį bei 

stipinkaulio ir alkūnkaulio lūžį. 

2.3.10 Komponentų pakeitimai 

Sąvokas, aprašymus ir tikslines reikšmes gali tekti keisti dėl įvairiausių priežasčių. 

2.3.10.1 Sąvokos išaktyvinimas 

Sąvokos išaktyvinimo reikšmės 

Priklausomai nuo komponento tipo ir išaktyvinimo priežasties, reikia pasirinkti konkrečią išaktyvinimo 

priežastį. 
 

Išaktyvinimo 
priežastis 

Susiejimo tipas Pastabos 

Daugiareikšmis Galimai lygiareikšmis • Taikoma sąvokai, kuri yra daugiareikšmė 

• Tikslinis komponentas yra 
aktyvi sąvoka, žyminti vieną iš galimų 
neaktyvios sąvokos reikšmių 

• Kelios eilutės naudojamos nurodyti 

kiekvieną 

iš galimų daugiareikšmės sąvokos reikšmių 

• Anksčiau vadinta Gali būti A 

Komponentas perkeltas 
kitur 

Perkelta į sąryšio nuorodų rinkinys (pamatinių 
metaduomenų sąvoka) 

• Taikoma kitur perkeltam komponentui ar 
ketinamam perkelti komponentui 

• Tikslinis komponentas identifikuoja tikslinę 

vardų sritį, o ne naują komponentą 

Besidubliuojantis 
komponentas 

Toks pat kaip asociacijos nuorodų rinkinys 
(pamatinių metaduomenų sąvoka) 

• Taikoma komponentui, kuris yra dublikatas 

• Tikslinis komponentas identifikuoja 
aktyvų komponentą, kurį dubliuoja 

 Modeliavimas 

Aprašyme, kuriame sąvokas norima atskirti, ir (arba) turi būti rašoma iš mažųjų raidžių. 
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Klaidingas 
komponentas 

Pakeitė asociacijos nuorodų rinkinys (pamatinių 
metaduomenų sąvoka) 

• Nurodo klaidingą, pasenusį arba 
kitokį neaktyvų komponentą, kuriam yra 
numatytas vienas aktyvus keitimas 

• Tikslinis komponentas identifikuoja aktyvų 
komponentą, kuris pakeičia minėtąjį 
komponentą 
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Išaktyvinimo 
priežastis 

Susiejimo tipas Pastabos 

Ribotas komponentas Buvo A – negalima naudoti kuriant naują 
komponentą 

• Sąvoka turi išlikti Ribota = Buvo A. 
Išaktyvinę tikslinę sąvoką nepamirškite 
patikrinti rezultatų bei atkurti visų paveiktų 
sąvokų būseną į Ribota 

ir 

• Buvo A tikslinį komponentą išaktyvinę, 
palikite Buvo A ir tikslinei sąvokai 
pakeisti naudokite kitą proksimalinę 
primityviąją pirminę sąvoką 

Pasenęs komponentas Pakeitė sąryšio nuorodų rinkinys (pamatinių 
metaduomenų sąvoka) 

• Nurodo klaidingą, pasenusį arba 
kitokį neaktyvų komponentą, kuriam yra 
numatytas vienas aktyvus keitimas 

• Tikslinis komponentas identifikuoja aktyvų 
komponentą, kuris pakeičia minėtąjį 
komponentą 

Rengimo politikos 
nepaisymas 

Sąryšio nereikia • Taikoma sąvokai, kuri neatitinka rengimo 
taisyklių 

2.3.10.2 Aprašymo išaktyvinimas 

Aprašymo išaktyvinimo reikšmės 

Priklausomai nuo komponento tipo ir išaktyvinimo priežasties, reikia pasirinkti konkrečią išaktyvinimo 

priežastį. 
 

Išaktyvinimo reikšmė Apibrėžimas Pavyzdys 

Semantiniu požiūriu 
nelygiareikšmis komponentas 
(pamatinių metaduomenų 
sąvoka) 

Aprašymo reikšmė skiriasi nuo pilnai apibrėžto 
pavadinimo (FSN) 

FNS „Prietaiso pašalinimas (procedūra) turi 
sinonimą „Protezo keitimas (procedūra)“. 
Sinonimo reikšmė yra konkretesnė nei FSN, 
todėl jį reikia išaktyvinti 

Pasenęs 

komponentas (pamatinių 

metaduomenų sąvoka) 

Komponentas nebėra aktualus, naudingas, 
tinkamas ar priimtinas 

Sinonimas Juokingai atrodantis vaikas iš 
112630007 |Nenormalūs veidai (radinys)| 
sąvokos buvo pašalintas 

Klaidingas komponentas 
(pamatinių metaduomenų 
sąvoka) 

Komponente yra techninė klaida Pasikeičia atvejo svarba: Alfa žodyje turėjo būti 
rašoma mažoji raidė a 

Rašybos klaidos: astma buvo klaidingai parašyta 
asstma 

Komponentas neatitinka 
rengimo politikos (pamatinių 
metaduomenų sąvoka) 

Komponentas neatitinka esamų rengimo taisyklių Sąvoka Šlapimas: drumstas (radinys) buvo 

deaktyvinta ir pakeista į 167238004 |Drumstas 

šlapimas (radinys)| 

Išaktyvinimo reikšmių pasirinkimo tvarka 

Jei išaktyvinti aprašymą reikia dėl daugiau nei vienos priežasties, išaktyvinimo reikšmių tvarka 

pasirenkama taip: 

1. 723278000 |Semantiniu požiūriu nelygiareikšmis komponentas (pamatinių metaduomenų 

sąvoka)| 

2. 900000000000483008 |Pasenęs komponentas (pamatinių metaduomenų sąvoka)| 

3. 900000000000485001 |Klaidingas komponentas (pamatinių metaduomenų sąvoka)| 

4. 723277005 |Komponentas neatitinka rengimo politikos (pamatinių metaduomenų sąvoka)| 
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2.3.10.3 Tikslinės reikšmės 

Ribota Buvo A 

Anksčiau išaktyvinimo priežastimi buvo leidžiama nurodyti Ribota, susiejimo tipą nurodant Buvo A. 

To daryti nebeleidžiama. Vis dėlto, išaktyvinus būseną Ribota turinčią sąvoką, dėl susijusio 

išaktyvinimo reikia atkurti santykį Ribota – Buvo A. Tai galioja atskirų sąvokų kūrimo (SCA) įrankiui. 

Intervalų sąvokų prasmė 

Atributų sąryšiuose kaip tikslinės reikšmės naudojamos sąvokos turi įtakos pirminės sąryšio sąvokos 

įkėlimui. Kai kurios sąvokos (pvz., tos, kurios yra sukuriamos patikslinančiųjų reikšmių hierarchijoje) 

yra sukurtos padėti apibrėžti kitas sąvokas. 
 

 Peržiūra įkėlus naują atributo reikšmę  
Sukūrus naują sąvoką, kuri atributų sąryšiuose bus naudojama kaip tikslinė reikšmė, autorius 
turi nustatyti, ar srities hierarchijoje yra aktyvių sąvokų, kurios, kaip tikslinę reikšmę, taip pat turi 
naudoti naują sąvoką. 

 

Pavyzdžiui, 

Kuriant sąvoką 713295009 |Chirurginis keitimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė)| 

reikia peržiūrėti esamas aktyvias sąvokas, kurios atspindi chirurgines keitimo procedūras 

ir kurios prieš tai buvo sumodeliuotos su atributo sąryšio metodu = Keitimas-veiksmas. 

 

 
 

Angliškai Lietuviškai 

Surgical replacement – action (qualifier value) Chirurginis keitimas – veiksmas (patikslinančioji 

reikšmė) 

Replacement – action (qualifier value) Keitimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Surgical action (qualifier value) Chirurginis veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Chirurginės keitimo procedūros, turinčios sąryšį Metodas = 282089006 |Keitimas – veiksmas 

(patikslinančioji reikšmė)|, sąvokos sąryšį reikia išaktyvinti ir sukurti naują sąryšį Metodas = 

713295009 |Chirurginis keitimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė)|. 

2.4 Redagavimas ir modeliavimas: specifinių sričių hierarchijos 

SNOMED CT yra išdėstyta kaip polihierarchija. Hierarchija apibrėžiama kaip tvarkingas IS A 

sąryšiais susietų sąvokų kodų išdėstymas. Sąvokų kodai hierarchijoje yra susieti su bendresniais 

pirminių sąvokų kodais, esančiais tiesiai virš jų. Bendresnę prasmę turinčios sąvokos įprastai yra 
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hierarchijos viršuje. Po to kiekviename lygmenyje reikšmės tampa vis labiau specializuotos. 

Tarp SNOMED CT atributų egzistuoja sąryšiai, vadinami atributų hierarchijomis. Atributų 

hierarchijoje vienas bendras atributas yra vieno arba kelių konkrečių to atributo potipių pirminis 

atributas. 

Bendresnį atributą naudojant apibrėžtos sąvokos gali perimti sąvokas, sumodeliuotas su 

konkretesniais to atributo potipiais. 

Sritys 

Toliau pateikiama 19 sričių, išdėstytų abėcėline tvarka. *Neturinčios sąvokos modelio yra 

pažymėtos žvaigždute. 

2.4.1 Kūno struktūra 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Apima anatomines struktūras ir morfologinius 
pakitimus (kūno struktūros potipis) 

Kūno struktūra 

• 38033009 |Bigė po amputacijos (kūno struktūra) | 

• 91134007 |Mitralinio vožtuvo struktūra (kūno struktūra)| 

Morfologinis pakitimas 

• 189955008 |Po biopsijos likusi žaizda (morfologinis pakitimas)| 

• 31470003 |Adenosarkoma (morfologinis pakitimas)| 

Ląstelė 

• 250293008 |Agranuliariniai leukocitai (ląstelė)| 

• 57184004 |T limfocitas (ląstelė)| 

Ląstelės struktūra 

• 4897009 |Ląstelės membrana, prokariotinė (ląstelės struktūra)| 

• 362293000 |Visas aksonas (ląstelės struktūra)| 

Kūno struktūros sritis apima anatomines struktūras, o taip pat morfologinius pakitimus: 

 Kūno struktūra (kūno struktūra) 

 Anatominė arba įgyta kūno struktūra (kūno struktūra) 

 Anatominė organizacinė struktūra (kūno struktūra) 

 Anatominės vietos žymėjimas navikų stadijų nustatyme (kūno struktūra) 

 Kūno struktūra, pakitusi savo pradinės anatominės struktūros atžvilgiu (morfologinis pakitimas) 

 Nespecifinė vieta (kūno struktūra) 

 

 

 
 

 

 

 

HRCM atributų lentelės 

Tolesniuose puslapiuose pateikiamos žmogui skaitomų sąvokų modelio (angl., Human Readable 

Concept Model, HRCM) lentelės. Jose pateikiamos tų sričių su atributais suvestinės, informacija apie 

Grupė (sugrupuota), Kardinalumas ir Grupės kardinalumas aspektus bei ribos. 

Informacijos apie „Sugrupuota“, „Kardinalumas“ ir „Grupės kardinalumas“ ieškokite: IHTSDO 

kūrimo projektai > Projektai > MRCM projektas > MRCM taisyklių taikymo procesas. 

Modeliavimas: išankstinio koordinavimo šablonai 

SNOMED CT vadovaujamasi naudingumo aspektu, taip siekiant išvengti pernelyg sunkaus išankstinio 

koordinavimo proceso (žr. Ar tai priklauso SNOMED CT?). 

Sukurti išankstinio koordinavimo šablonai prieinami: Išankstinio koordinavimo šablono JIRA 

projektas. Papildomos informacijos apie išankstiniame koordinavime naudojamus laukelius ieškokite: 

Ką reiškia išankstinio koordinavimo šablono JIRA projekto laukeliai. 
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SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacija 60 p. 

 

 

 Normali anatomija (kūno struktūra) 

 Nepriskirta topografija (kūno struktūra) 

 Nežinoma topografija (kūno struktūra) 

2.4.1.1 Kūno struktūros atributų suvestinė 

Kuriant šioje srityje, šie atributai ir ribos yra leidžiamos. Jos paimtos iš žmogui skaitomų sąvokų 
modelio (HRCM). 
 

Srities informacija, skirta 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

Srities apribojimai << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

Pirminė sritis - 

Proksimalinis 
primityvusis apribojimas 

<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

Autoriaus nuomonė apie 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| atributus ir intervalus 

Atributas 

S
u

g
ru

p
u

o
ta

 

K
a
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in
a
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m

a
s
 

G
ru

p
ė
s
 

k
a
rd

in
a
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m

a
s
 

Intervalo apribojimai 

123005000 |Dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

733928003 |Viskas arba dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

733930001 |Regioninė dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

733931002 |Struktūrinė dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

733932009 |Sisteminė dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

733933004 |Šoninė pusė (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

 

 

  

 Sąvokas, kurios yra 258331007 |Anatominės vietos žymėjimas navikų stadijų nustatyme (kūno 
struktūra)|srityje, reikia peržiūrėti ir iš naujo priskirti. 
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Srities informacija, skirta 91723000 |Anatominė struktūra (kūno struktūra)| 

Srities apribojimai << 91723000 |Anatominė struktūra (kūno struktūra)| 

Pirminė sritis 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 91723000 |Anatominė struktūra (kūno struktūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

 
 

Autoriaus nuomonė apie 91723000 |Anatominė struktūra (kūno struktūra)| atributus ir intervalus 

Atributas 
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 Intervalo apribojimai 

123005000 |Dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

272741003 |Laterališkumas (atributas)| 0 0..1 0..0 << 182353008 |Pusė (patikslinančioji reikšmė)| 

733928003 |Viskas arba dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

733930001 |Regioninė dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

733931002 |Struktūrinė dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

733932009 |Sisteminė dalis (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 

733933004 |Šoninė pusė (atributas)| 0 0..* 0..0 << 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| 
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2.4.1.2 Anatominės struktūros modeliavimas 

Nuorodos į skyrius 
Bendrosios anatominės sąvokos 

Kūno dalys, kūno sritys 

Paviršiaus sritys 

Pilvo sritys 

Pilvo ertmė, dubens ertmė 

Organai, organų sistemos elementai 

Ląstelė, audinys, organas 

Medžio struktūros organai 

Tuščiavidurio medžio organai 

Širdies ir kraujagyslių sistema 

Širdies vožtuvai, normalūs ir su ydomis 

Sisteminė, plaučių kraujotaka 

Arterinis 

Veninis 

Centrinė, periferinė, galvos smegenų kraujagyslių sistemos 

Bendroji miego arterija, kaklo arterija 

Intrakranijinė, ekstrakranijinė kraujagyslių sistema 

Žodis arterija 

Žodis vena 

Venos kamienas, vena kaip medžio struktūra 

Virškinimo sistema 

Viršutinis kvėpavimo ir virškinimo traktas 

Tulžies traktas 

Liežuvis  

Endokrininė sistema 

Urogenitalinė sistema 

Šlapimo sistema / takai 

Šlapimai takai 

Apatiniai šlapimo takai 

Odos ir jos priedų sistema 

Oda, su oda susijusi gleivinė 

Odos sritys, nurodytos kūno dalies oda 

Plaukuotoji galvos dalis 
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Minkštieji audiniai 

Limfinė, hematologinė, kraujodaros sistemos 

Limfinė sistema 

Limfoidinė sistema 

Imuninė sistema 

Vienbranduolinių fagocitų sistema 

Dendritinių ląstelių sistema 

Hematologinė sistema 

Kraujodaros sistema 

Kraujas 

Plaučių srities limfmazgiai 

Raumenų ir kaulų sistema 

Kaulų sistema, kūno skeletas 

Kaulas 

Nesukaulėjęs kaulas 

Kaulų čiulpai, kaulo ertmė 

Struktūra (nurodyto kaulo), kaulo struktūra (nurodyto kaulo) 

Ilgasis kaulas, trumpasis kaulas 

 
Krūtinkaulis, krūtinės kaulas, krūtinkaulio kūnas, kardinė atauga 

Dantys, viršutinis žandikaulis, apatinis žandikaulis 

Sąnariai, sąnarių sritys 

Peties juosta 

Čiurnos sąnario struktūra 

Ranka, koja, viršutinės, apatinės galūnės 

Peties ir klubo sritys, viršutinės ir apatinės galūnės 

Pažastis 

Sausgyslė 

Raumenų funkcija 

Nervų sistema 

Nervas 

Supratentoninė smegenų dalis 

Kvėpavimo sistema 

Kvėpavimo traktas 

Viršutinis kvėpavimo ir virškinimo traktas 

Viršutinis kvėpavimo traktas 

Apatinis kvėpavimo traktas 
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Apatinė kvėpavimo sistema 

Gerklų klostė arba gerklos 

Nosies kriauklės 

Ausis 

Akis 

Gyslainė 

Tinklainės vena 

Akiduobės sritis 

Daugybė su kūno sistemomis ar traktais susiję terminai klinikinėje praktikoje ir medicininiuose 

leidiniuose yra vartojami netiksliai. Dažnai šie terminai yra daugiareikšmiai. 

Kad užtikrintumėme vidinį terminijos nuoseklumą, parengėme šiuos apibrėžimus ir išryškinome 

skirtumus. Suprantame, kad pasiekti universalų sutarimą kiekvienos šių sąvokų pavadinimų atveju 

gali ir nepavykti. Tikslas – apibrėžiant kiekvienos sąvokos reikšmę išlikti nuosekliems ir aiškiems bei 

leisti naudotojams ir sistemos kūrėjams pateikti geriausiai šias reikšmes atspindinčius terminus. 

Bendrosios anatominės sąvokos 

Kūno dalys, kūno sritys 

Kai kurioms sąvokoms SNOMED CT naudoja anatomijos pagrindų modelio (angl., Foundation Model 

of Anatomy, FMA) kūno dalies ir kūno dalies elemento apibrėžimą. Pavyzdžiui, toliau aptariamos 

sąnarių sritys klasifikuojamos kaip kūno dalių elementai, nes to ir siekiama ligomis bei procedūromis, 

kurių apibrėžimuose būtent ir yra vartojami šie terminai. Tai nėra kūno dalis, nes jie apibrėžiami ne 

pagal kaulus, bet pagal konkretų sąnarį ir jį supančias struktūras. 

Vis dėlto, žodį sritis mes interpretuojame remdamiesi bendruoju jo vartojimu ir trijų matmenų 

struktūra, o ne FMA dviejų matmenų kūno srities apibrėžimu. Kitaip tariant, šios sritys nėra vien 

paviršiaus sritys (oda). Jos apima ir trijų matmenų giliau esančias struktūras (poodinius audinius, 

kaulus, raumenis, sausgyslės, fasciją, kraujagyslės ir kt.). 

Paviršiaus sritys 

Daugelyje sąvokų yra vartojama frazė paviršiaus sritis.Jas galima suprasti kaip bemases 

(nemedžiagiškas) matematines sritis, tačiau klinikinėje terminijoje vartojimas tokia reikšme jokios 

tiesioginės naudos neduotų. Jas galima suprasti kaip turinčias masę (ne nemedžiagiškas), tačiau 

gylis tuomet yra sutartinis. Ar jis siekia tik tiek, kiek yra odos storis, ar apima gilesnius paviršiaus 

sluoksnius? Jei siekia tik tiek, kiek yra odos storis, šių sąvokų reikšmė persidengtų su odos sričių 

sąvokų reikšmėmis. Jei siekia giliau, reikšmė greičiausiai sutaptų su bendros struktūros sąvokų 

reikšmėmis. 

Pilvo sritys 

Nurodytos pilvo sritys įprastai horizontaliai yra skirstomos į skersinę ir interspinalinę plokštumas, o 

vertikaliai – į viduriniąją plokštumą. Dėl to šonines sritis riboja žemiau šonkaulių esanti plokštuma. 

Ir priešingai, šonas yra šoninė pilvo sritis, apribota šonkaulių. Taigi, kai kurios hipochondrinės sritys, 

esančios aukščiau skersinės plokštumos, bet žemiau šonkaulių, būtų laikomos šono dalimi. 

Hipogastrinė sritis kartais taip pat yra vadinama gaktos sritimi. 

 Išaktyvinimas 
Daugelis sričių sąvokų bus nurašytos kaip daugiareikšmės arba galimai lygiavertės atitinkamoms 
sąvokoms, kurios aiškiai nėra nemedžiagiškos, įskaitant x struktūrą, visą x ir X odą. X struktūrų kodų 
šiuo metu nėra. Jie bus sukurti be paviršiaus srities frazės. 
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Pilvo ertmė, dubens ertmė 

Terminas pilvo ertmė turi dvi reikšmes, iš kurių viena apima dubens ertmę, o kita neapima. 

Pilvo ertmės struktūra apima abi. Pilvo ertmė neapima dubens ertmės. 

Organai, organų sistemos elementai 

Taip pat naudojamas FMA kūno organo apibrėžimas. Organai apima atskirus kaulus, sąnarius, 

raumenis, arterijas, venas, limfagysles, nervus ir kt. SNOMED CT dažnai naudojamos organų grupes 

apimančios sąvokos. Daugeliu atveju jos priklauso tam tikro organo tipo hierarchijai (IS A 

hierarchijai), t. y. jos yra organų tipai. 

Su organų kolekcijomis (o ne kolekcijoje esančiais organais) susijusioms sąvokoms galioja kita 

sąvoka organų sistemos elementai. Daugelis tokių kolekcijų kol kas atitinkamų organų sistemos 

elementų sąvokų dar neturi. Standartiškai sąvokos interpretuojamos kaip nurodytieji organai, o ne 

organų sistemos elementai. 

 

Organų kolekcijos su organų sistemos elementais arba be jų 

Organas Organų sistemos elementai 

Slankstelis (stuburo kaulas) Stuburas (kaulų sistemos elementas) 

Kaklo slankstelis Kaklinė stuburo dalis (stuburo elementas) 

Trečiasis kaklo slankstelis Atitinkamos organų sistemos elementų 
sąvokos nėra 

Kaukolės kaulas Kaukolė (kaulų sistemos elementas) 

Krūtinės ląstos kaulas Krūtinės ląsta (kaulų sistemos elementas) 

Šonkaulis Atitinkamos organų sistemos elementų 
sąvokos nėra 

Trečiasis šonkaulis Atitinkamos organų sistemos elementų 
sąvokos nėra 

Dešinės pusės trečiasis šonkaulis Atitinkamos organų sistemos elementų 
sąvokos nėra 

Keturgalvis šlaunies raumuo Atitinkamos organų sistemos elementų 
sąvokos nėra 

Keturgalvis šlaunies raumuo, kairė pusė Atitinkamos organų sistemos elementų 
sąvokos nėra 

Tiesusis šlaunies raumuo Atitinkamos organų sistemos elementų 
sąvokos nėra 

Ląstelė, audinys, organas 

Bendrąja prasme, organai yra sudaryti iš audinių, o audiniai iš ląstelių. Vis dėlto, ląstelė nebūtinai 

yra audinio dalis, o audinys nebūtinai yra nurodyto organo dalis. 

Medžio struktūros organai 

Arterijos, venos, nervai ir bronchai sudaro į medžius panašias struktūras, pasiskirsčiusias per įvairias 

sritis. Dėl jų dydžio ir sąsajos su kitomis struktūromis, juos modeliuoti reikia šiek tiek kitaip. FMA 

medžio struktūros organus skirsto taip: organai su organų ertmėmis ir kieti organai. 

Tuščiaviduriai medžio struktūros organai 

Organai su organų ertmėmis turi priskirtą potipį tuščiaviduriai medžio struktūros organai. 
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Tuščiaviduriai medžio struktūros organai yra: 

 Trachėja ir bronchai 

 Tulžis 

 Kraujagyslės 

 Arterijos 

o Sisteminės arterijos 

o Plautinės arterijos 

 Venos 

o Sisteminės venos (viršutinės, apatinės ir 4 širdies atšakos) 

o Plautinės venos (viršutinės ir apatinės kairėje bei viršutinės ir apatinės dešinėje) 

 Vartų vena 

o Limfagyslė (dešinysis limfinis latakas ir krūtinės latakas) 

Tarp kietųjų organu skiriama viena kategorija nervų, kuri yra medžio struktūros (žr. toliau: Nervų 

sistema; nervų medis). 

Kūno sistemos 

Širdies ir kraujagyslių sistema 

Širdies vožtuvai, normalūs ir su ydomis 

Anatomijos hierarchijoje yra įvairių sąvokų, kurios reiškia įgimtas širdies malformacijas. Šis turinys 

sukurtas bendradarbiaujant su IPCCC (International Pediatric and Congenital Cardiac Code). 

Toliau pateikiamos širdies vožtuvų sąvokų poros nereiškia to paties dalyko ir yra giminingos viena 

kitai, o ne anttipiai arba potipiai: 

 11124005 |Atrioventrikulinis vožtuvas (kūno struktūra)| ir 279316009 |Atrioventrikulinio (ne 

mitralinio, ne triburio) vožtuvo struktūra (kūno struktūra)| 

 91134007 |Mitralinio vožtuvo struktūra (kūno struktūra)| ir 312523009 |Kairiojo (ne mitralinio) 

atrioventrikulinio vožtuvo struktūra (kūno struktūra)| 

 46030003 |Triburio vožtuvo struktūra (kūno struktūra)| ir 244344000 |Visas dešinysis (ne 

triburis) atriovetrikulinis vožtuvas (kūno struktūra)| 

Atrioventrikuliniai (ne mitraliniai, ne triburiai) vožtuvai reiškia anatomiškai nuo pat jų vystymosi 

pradžios pakitusias kūno struktūras. Jie nėra vadinami mitraliniais / triburiais vožtuvais, nors ir atlieka 

tą pačią funkciją, kokią atliktų būdami be pakitimų. Jie taip pat perteikiami terminu morfologiniu 

požiūriu ne mitralinis / ne triburis vožtuvas. 

Pavyzdžiui, 

 459176007 |Dešiniojo atrioventrikulinio (morfologiškai ne triburio) vožtuvo abscesas 

(sutrikimas)| reiškia dešiniojo atrioventrikulinio vožtuvo, kuris nuo pat pradžių formavosi su 

pakitimais, abscesą ir 431189009 |Triburio vožtuvo abscesas (sutrikimas)|. 

Normaliai išsivysčiusiam mitraliniam / triburiui vožtuvui, terminą kairysis / dešinysis atrioventrikulinis 

vožtuvas galima naudoti sukeičiant. Jie yra grynieji sinonimai. Vis dėlto, jei vožtuvai turi pakitimų, jų 

 

 

 
 

Laterališkumas, skaičiai 

Informacijos apie laterališkumą ieškokite 5. Laterališkumas (juodraštis), o 8. Anatomijos pavadinimų suteikimo 

taisyklės (juodraštis) skyriuje – apie sąvokų kūrimą, naudojant skaičius. 

Sujungtos anatominės struktūros 

Jei esant tam tikrai būklei radinio vietai apibrėžti reikia dviejų kūno struktūrų, tai kūno struktūrai 
atvaizduoti reikia sukurti sujungtą anatominę struktūrą. 
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vartoti negalima, t. y. kairiojo atrioventrikulinio (ne mitralinio) / dešiniojo atrioventrikulinio (ne triburio) 

vožtuvo atveju. 

Sisteminė, plaučių kraujotaka 

Sisteminė kraujotakos sistema yra arterinė ir veninė kraujotaka, kuris prasideda ten, kur kraujas 

išteka iš kairiojo skilvelio ir baigiasi ten, kur kraujas įteka į dešinįjį skilvelį. Ji neapima vainikinės 

kraujotakos. Širdies kameros taip pat laikomos kraujotakos sistemos dalimi. 

Plaučių kraujotakos sistema yra arterinė ir veninė kraujotaka, kuris prasideda ten, kur kraujas išteka 

iš dešiniojo skilvelio ir baigiasi ten, kur kraujas įteka į kairįjį skilvelį. 

Arterijos 

81040000 |Plautinės arterijos struktūra (kūno struktūra)| Bet kuri plaučių kraujotakos sistemai 

priklausanti arterija, t. y. deguonimi neprisotintą kraują iš širdies į plaučius pernešanti arterija. Ji 

apima kamieną, dešiniąją ir kairiąją plautinės arterijos šakas (kurios yra tarpuplautyje) ir visas jų 

šakas (kurios eina per vartus ir todėl per plaučius). 

128260003 |Plautinė arterija plautyje (kūno struktūra)| Bet kuri plaučių kraujotakos sistemai 

priklausanti arterija, kuri yra plaučiuose ir kurios ribą nustato vartai. 

45341000 |Plautinės arterijos kamieno struktūra (kūno struktūra)|: Pagrindinė plautinė arterija (viena 

iš stambiųjų kraujagyslių, kuri įeina į širdį), pernešanti kraują iš dešiniojo skilvelio ir einanti į 

dešiniąsias bei kairiąsias pagrindines plautines arterijas (kai kuriuose žodynuose jos pateikiamos 

kaip sinonimai plautinei arterijai). 

Venos 

430757002 |Plautinės venos stambiosios kraujagyslės struktūra (kūno struktūra)|: Į kairįjį prieširdį 

įeina keturios plautinės venos (po dvi iš kiekvienos pusės). Jos yra tokios, ką reiškia jų pavadinimas 

|plautinė viena| (stambioji kraujagyslė, kuri eina į širdį). 

Bendrame kontekste, bet kuri plaučiams priklausanti vena gali būti vadinama plautine vena, tačiau 

SNOMED CT yra atskira sąvoka: 

122972007 |Plautinės venos struktūra (kūno struktūra)| Tai reiškia bet kurią iš plaučių išeinančią 

veną. Sinonimas yra plaučių vena. Plautinės venos yra plaučiuose esančios venos, tačiau plautinė 

vena ir plaučių vena nėra sinonimai. 

Centrinė, periferinė ir galvos smegenų kraujagyslių sistemos 

Terminas centrinė kraujagyslių nėra bendrai naudojamas. Šio termino SNOMED CT nėra. Vis dėlto, 

terminas periferinė kraujagyslių vartojamas dažnai, todėl jį reikia apibrėžti taip, kad būtų aišku, kuo 

skiriasi centrinė ir periferinė kraujagyslių sistemos. 

Paparasčiausias periferinės kraujagyslių sistemos apibrėžimas yra kraujagyslių sistema, kuri nėra 

centrinė; centrinė kraujagyslių sistema apima plaučių kraujotaką, vainikinę kraujotaką, galvos 

smegenų kraujagyslių sistemą, krūtinės aortą, viršutinę tuščiąją veną, apatinę tuščiąją veną ir 

tarpuplaučio kraujagysles. 

Dažnai periferinės kraujagyslių sistemos ligos yra atskiriamos nuo galvos smegenų kraujagyslių ir 

vainikinės arterijos ligų. Tai trys pagrindinės ligų, kurias sukelia kraujotakos problemos bei ypač 

aterosklerozė, kategorijos. Dėl tokio klinikinio atskyrimo, galvos smegenų kraujagyslių sistema nuo 

 Be sąvokos 

Plautinė vena plautyje terminas sąvokos neturi. 
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periferinės kraujagyslių sistemos yra atskirta. 

Galvos smegenų kraujagyslės sąvoka dažniausiai apibrėžiama dviem būdais: kraujagyslės 

smegenyse arba kraujagyslės, kurios maitina smegenis (įskaitant tas, kurios yra smegenyse). 

Galvos smegenų kraujagyslių ligos apima ekstrakranijines slankstelinių ir miego arterijų okliuzijas, 

galvos smegenų kraujagyslių sistemą apibrėžiame taip – kraujagyslės, kurios dalyvauja kraujo 

tiekimo į smegenis procese. Vis dėlto, konvencija neapima bevardės arterijos, kuri eina į kairiąją 

bendrąją miego arteriją ir aortos lanką, kuri eina į dešiniąją bendrąją miego arteriją. Konvencija taip 

pat neapima poraktinių arterijų, kurios eina į slankstelines arterijas. 

Bendroji miego arterija, kaklo arterija 

Bendroji miego arterija turi kairįjį ir dešinįjį komponentą. Dešiniojoje bendrojoje miego arterijoje nėra 

krūtininės dalies (ji kyla iš žastinės galvos arterijos už dešiniojo krūtinkaulinio raktikaulio sąnario). 

Kairiojoje bendrojoje miego arterijoje yra krūtininė dalie (ji kyla iš aortos lanko). Taigi, bendroji miego 

arterija (nesuprasti pažodžiui) nėra vien kaklo arterija. Taip yra dėl kairiosios bendrosios miego 

arterijos krūtininės dalies. Kaklo srities arterija apima kaklinę kairiosios bendrosios miego arterijos 

dalį ir visą dešiniąją bendrąją miego arteriją. 

Intrakranijinė, ekstrakranijinė kraujagyslių sistema 

Kai kurie kraujagyslių medžiai būna vien kaukolės ertmėje, tačiau kiti (vidinė miego; slankstelinė) eina tarp 

ekstrakranijinės ir intrakranijinės sistemų. Intrakranijinius tokių kraujagyslių medžių segmentus reikia atskirai 

identifikuoti, o viso kraujagyslių medžio negalima kategorizuoti kaip ekstrakranijinio arba intrakranijinio. 

Žodis arterija 

Žodis arterija turi tris skirtingas reikšmes. SNOMED CT modeliuojant su arterijomis susijusias 

sąvokas, reikia atsižvelgti į konkretų atvejį ir nuspręsti, kuri reikšmė bus tinkama. 
 

Arterijos termino reikšmės 

Reikšmės Pastabos Pavyzdžiai 

Arterijos kamienas: 
atskira kraujagyslė 

Dažniausiai pasitaiko klinikiniame naudojime. 

Žodžio arterija reikšmė sužalojimų ir operacijų 
atveju yra aiški – atskira kraujagyslė, nurodytos 
arterijos kamienas arba nurodytos arterijos šakos 
kamienas. 

Šlauninės arterijos pradūrimas turi įtakos 
šlauninės arterijos kamienui. 

Persodinimas pakinklinėje arterijoje atliekamas 
per pakinklinės arterijos kamieną. 

Arterijų okliuzijos nurodomos įvardijant kamieną, 
kuriame okliuzija įvyko. Okliuzijos gali turėti įtakos 
kraujotakai už kamieno ribų, tačiau gretutinė 
kraujotaka poveikį dažniausiai sušvelnina. Taigi, 
sakyti, kad arterija visais atvejais reiškia visą 
gretutinį medį yra klaidinga. 

Arterijų medžio organas Iš viso yra tik du pilni arterijų medžio organai 
(sisteminių arterijų medis einantis iš aortos vožtuvo 
ir plaučių arterijų medis, einantis iš plaučių vožtuvo), 
kurie yra taip vadinami. Kalbant apie sutrikimus ar 
procedūras jie minimi retai. 

NĖRA 

Arterijos kamienas ir 
visos jo šakos 

Modeliuojant sunku atskirti, kada kalbama apie 

kamieną, o kada apie kamieną ir šakas. 

NĖRA 

 Medžio struktūros organai 

Žr. prieš tai pateiktą medžio struktūros organų aprašymą: regioninės venų ir arterijų medžio organų 

dalys. 
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Žodis vena 

Žodis vena turi tris skirtingas reikšmes. SNOMED CT modeliuojant su venomis susijusias sąvokas, 

reikia atsižvelgti į konkretų atvejį ir nuspręsti, kuri reikšmė bus tinkama. 
 

Venos reikšmė 

Reikšmės Pastabos 

Venos kamienas Kaip ir žodis arterija klinikinio naudojimo atveju, taip ir žodis vena dažniausiai nurodo 
kamieną, o ne visą medį. 

Venų medžio organas Iš viso yra tik vienuolika venų medžio organų, kurie yra taip vadinami. 

Venos kamienas ir visos jo šakos Modeliuojant sunku atskirti, kada kalbama apie kamieną, o kada apie kamieną ir šakas. 

Venos kamienas, vena kaip medžio struktūra 

Venų hierarchijai tvarkyti buvo naudojami ne venų medžiai, o venų kamienai, todėl atsiranda sričių 

klasės. 

Pavyzdžiui, vidinė jungo vena yra kaklo vena, tačiau visas venų medis eina iki galvos. Vidinės jungo 

venos medis nėra griežtai laikomas kaklo dalimi, nors vidinės jungos venos kamienas yra grynai 

kaklo dalis. 

Intakas taip pat modeliuojamas kaip tiesioginis kamieno intakas. Nurodytos venos intakas yra 

nurodytos venos venų medžio dalis, tačiau nėra nurodytos venos kamieno dalis. Kai kurios venos 

yra venų medžio dalis, todėl gali būti vadinamos netiesioginiais intakais. Jos nėra modeliuojamos 

kaip tiesioginiai venos kamieno intakai. Tiesioginis intakas yra numatytoji intako reikšmė. 

Virškinimo sistema 

Virškinamasis traktas yra tas pats, kas virškinimo traktas. Jis apima visą dalį, kuria kūne keliauja 

maistas, įskaitant burną, burnos ertmę (tiek burnos prieangį, tiek burnos ertmę), burnaryklę, stemplę, 

skrandį, dvylikapirštę žarną, tuščiąją žarną, klubinę žarną, gaubtinę žarną, tiesiąją žarną ir analinį 

kanalą. 

Virškinimo sistema apima virškinamąjį traktą bei su virškinimu susijusius organus, įskaitant liežuvį 

dantis, seilių liaukas, kepenis, egzokrininę kasą, tulžies pūslę ir tulžies trašką. 

Gastrointestinalinis traktas įprastai turi dvi reikšmes. Vieną, kuri apima stemplę ir kitą, kuri stemplės 

neapima. Tiksliausias terminas tuo atveju, kai stemplė apimama, yra stemplės gastrointestinalinis 

traktas. Šią reikšmę endoskopuotojai naudoja dažnai, nors ji ir prieštarauja kai kuriems žodyniniams 

apibrėžimams bei neatitinka griežtų leksinio interpretavimo reikalavimų (kurie neapima stemplės). 

Viršutinis gastrointestinalinis (GI) traktas. Aprašant viršutinio GI trakto kraujavimą bei viršutinio GI 

trakto radiografines bei endoskopines procedūras, viršutinis GI traktas apima stemplę, skrandį ir 

dvylikapirštę žarną. Viršutinis GI traktas labiau apriboto skrandžio-žarnyno elemento neapima. 

 Arterija 

Klinikinis arterijos termino vartojimas priklauso nuo FMA apibrėžimo. FMA arteriją apibrėžia kaip arterijų 

medžio (organo) dalį, kurią sudaro medį suformuojančios šakos (arterijų kamienai). Kartu su kitais 

arterijų medžiais (organų dalimis), jos sudaro arterijų medį (organą). FMA apibrėžimas atitinka trečiąją 

prieš tai pateiktą arterijos reikšmę. 

 Išaktyvinimas 

Dėl reikšmių daugiareikšmiškumo, visos sąvokos, kurios buvo pavadintos taikant vena x 
ir jos intakai būdą, buvo išaktyvintos. Jos turi GALI BŪTI A nuorodas į venos x struktūra 
ir visa vena x. 
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Apatinis gastrointestinalinis (GI) traktas. Aprašant apatinio GI trakto kraujavimą, apatinio GI 

trakto radiografines ir endoskopines procedūras, apatinio GI trakto ileostomijos ir kolostomijos 

operacijas, apatinis GI traktas apima tuščiąją žarną, klubinę žarną, akląją žarną, gaubtinę 

žarną, tiesiąją žarną ir analinį kanalą. Treitzo raištį galima naudoti atskiriant viršutinį ir apatinį 

GI traktus (ir dvylikapirštę bei tuščiąją žarnas). 

Kadangi viršutinis GI traktas baigiasi ties dvylikapirštės ir tuščiosios žarnos susijungimu, o 

viduriniojo GI trakto sąvokos nėra, tuščiąją žarną galima laikyti esančia apatiniame GI trakte. 

Viršutinis kvėpavimo ir virškinimo traktas 119253004 | Viršutinio kvėpavimo ir 

virškinimo trakto struktūra (kūno struktūra)|. 

SNOMED CT sąvoka 361922007 |Visas viršutinis kvėpavimo ir virškinimo traktas (kūno struktūra)| 

turi reikšmę, nustatytą remiantis šia nuoroda: Viršutinio kvėpavimo ir virškinimo trakto vėžio atvejai 

sudaro apie 4 proc. visų piktybinių navikų. Šie atvejai apima lūpas, liežuvį, pagrindines seilių liaukas, 

dantenas ir gretimus burnos ertmės audinius, burnos pagrindą, tonziles, burnaryklę, nosiaryklę, 

gerklaryklę ir kitas burnos sritis, norsies ertmę, ančius, viduriniąją ausį ir gerklas(Upper aerodigestive 

tract cancers, Cancer 1995 Jan 1;75 (1 Suppl) 147-53). Šis apibrėžimas tinka navikams, įtrauktiems 

į viršutinių kvėpavimo ir virškinimo trakto CAP vėžinių susirgimų kontrolinį sąrašą. Galima įtraukti ir 

stemplę arba bent jau kaklinę jos dalį, tačiau SNOMED CT jos nėra. 

Tulžies traktas 

Tulžies traktas. Apima tulžies pūslę, intrahepatinius ir ekstrahepatinius tulžies takus bei bendrą 

tulžies taką. Jis neapima kepenų. SNOMED CT tulžies sistema vartojama kaip tulžies trakto 

sinonimas. SNOMED CT yra kita kepenų neapimanti sąvoka, 732049009 |Visos kepenys ir tulžies 

sistema (kūno struktūra)|. 

Burna. Burna turi keletą skirtingų reikšmių, įskaitant burnos sritį, veido burnos sritį ir rima oris. 

Burnos sritis. Apima burnos ertmę supančias struktūras, o taip pat veido burnos sritį. 
 

 Modeliavimas 
Daugeliui sutrikimų, kurių radimo vieta yra burna vartojamas terminas burnos sritis.  

Veido burnos sritis. Apima odą ir poodinius lūpų audinius bei perioralinę sritį, burnos raumenį ir 

šiose struktūrose esančias kraujagysles bei nervus. 

Rima oris. Burnos anga. 

Liežuvis 

Keturios liežuvio sritys yra priekis, nugarėlė, šaknis ir kūnas. Liežuvio šaknis yra užpakalinis 

trečdalis, kuriodorsalinis paviršius suformuoja burnaryklės priešakinę sienelę. Liežuvio šaknis 

remiasi į burnos dugną. Liežuvio šaknį kerta vidinius liežuvio raumenis maitinantys nervai bei 

kraujagyslės. 

 Informacija 
Tuščiosios žarnos ir distalinio trakto apatiniame GI trakte pavyzdžių ieškokite Vasc Interv Radiol 9:747. 
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Endokrininė sistema 

Endokrininę sistemą sudaro endokrininė kasa, kankorėžinė liauka, paraganglijas, paraaortiniai 

limfmazgiai, prieksydinė liauka, endokrininės kiaušidės, endokrininės sėklidės, antinksčio liauka, 

skydliaukės liauka, jukstaglomerulinis inkstų aparatas ir kai kurios išsisklaidžiusios 

neuroendokrininės struktūros. Kai kurios užkrūčio liaukos dalys gamina endokrininius hormonus, 

tačiau pati užkrūčio liauka nėra endokrininės sistemos dalis. 

Urogenitalinė sistema 

Šlapimo sistema / traktas 

Šlapimo sistemą sudaro šlapimą gaminantys ir išskiriantys organai, t. y. inkstai, šlapimtakiai, šlapimo 

pūslė ir šlaplė. Vyrų šlapimo sistemą sudaro prostatinė šlaplė (nes ji yra vyriškos šlapimo tekėjimo 

struktūros). 

Įprastai terminai šlapimo sistema ir šlapimo takai yra vartojami pakaitomis. Vis dėlto, SNOMED CT 

taip nėra, t. y. jie nėra sinonimai. Skiriamos dvi sąvokos: 122489005 |Šlapimo sistemos struktūra 

(kūno struktūra)| ir 431938005 |Šlapimo takų struktūra (kūno struktūra)|. 

Šlapimo takai 

Šlapimo takai apima šlapimo išskyrime dalyvaujančius organus, įskaitant inksto geldelę (bet ne 

likusius inkstus), šlapimtakius, šlapimo pūslę ir šlaplę. Šios sąvokos naudojamos šlapimo tekėjimui 

(lyginant su gaminimu) arba uroteliui ir šlapimo takų išsidėstymui įtakos turintiems sutrikimams 

apibūdinti. 

Pavyzdžiui, 

 41368006 |Šlapimo takų sutrikimas (sutrikimas)| 

 249273002 |Šlapimo takų radinys (radinys)| 

 7163005 |Šlapimo takų obstrukcija (sutrikimas)| 

 255150000 |Šlapimo takų karcinoma (sutrikimas)| 

Viršutiniai šlapimo takai 

Viršutinius kvėpavimo takus sudaro inkstai ir šlapimtakiai (iki susikirtimo su šlapimo pūsle). Viršutinių 

šlapimo takų infekcijos apima ir inkstų infekcijas, todėl viršutiniai šlapimo takai turi apimti inkstus. 

Viršutiniai šlapimo takai 

Viršutiniai šlapimo takai yra šlapimo takų dalis. Ji apima inkstus, inksto geldelę ir šlapimtakius. 
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Pavyzdžiui, 

 25990002 |Inksto geldelės struktūra (kūno struktūra)| sąvoka turi pirminę sąvoką – 

431491007 |Viršutinių šlapimo takų struktūra (kūno struktūra)|. 

Apatiniai šlapimo takai 

Apatiniai šlapimo takai, 19787009 |Apatinių šlapimo takų struktūra (kūno struktūra)|, yra šlapimo 

sistema, esanti žemiau šlapimtakio susikirtimo su šlapimo pūsle. Ją sudaro šlapimo pūslė ir šlaplė. 

Apatiniai šlapimo takai ir apatinė šlapimo sistema reiškia tą patį. Su vyriškąja ir moteriškąja lytimi 

susiję komponentai atitinkamai yra prie vyrų šlapimo tekėjimo struktūros ir moterų šlapimo tekėjimo 

struktūros. 

Urogenitalinė sistema 

Urogenitalinę sistemą sudaro visa šlapimo sistema bei lytinė sistema. 

Lytinė sistema 

Lytinę sistemą sudaro vidiniai ir išoriniai lytiniai organai. 

Prostatos skiltys 

Užpakalinė prostatos skiltis aprašoma naujagimiams, tačiau ne suaugusiems. 113295002 

|Prostatos skilties struktūra (kūno struktūra)| apima tris skiltis – kairiąją ir dešiniąją šonines bei 

vidutinę. 

Odos ir jos priedų sistema 

Oda, su oda susijusi gleivinė 

Tai susijusius terminus grupuoti naudojamos kūno struktūros pavyzdys. Sąvokoje 707861009 |Odos 

ir (arba) su oda susijusios gleivinės struktūra (kūno struktūra)|  specialiai naudojamas atskyrimas 

(įtraukiamasis arba). Ji apima giliai esančias struktūras, tačiau neapima su oda nesusijusio gleivinės 

epitelio, pvz., plokščialąstelinių neoplazmų bronchinių, gastrointestinalinių ir urogenitalinių vietų. 

400199006 |Odos ir (arba) paviršiaus epitelio struktūra (kūno struktūra)| sąvoka naudojama šių 

neoplazmų vietoms nurodyti. 

Odos ir (arba) su oda susijusios gleivinės sąvoka vartojama dermatologijoje. Ji neapima visų 

gleivinės struktūrų, priklausančių gleivinės struktūrai (kūno struktūrai). 

Odos sritys, <nurodytos kūno dalies> oda 

Frazė piršto oda gali reikšti kai kurias dalis arba visą piršto odą, jei bus interpretuojama kaip 

struktūra, o ne kaip visuma (kaip yra struktūros, visumos, dalies (SEP) modelio atveju). Tokiu atveju 

sąryšiui tarp piršto odos ir rankos odos nurodyti galima naudoti IS-A. Taigi, piršo oda IS-A rankos 

oda, IS-A Viršutinės galūnės odos struktūra, IS-A odos sritis. Ne visuose šiuose pavadinimuose 

vartojamas žodis sritis, nes jis gali reikšti visą sritį arba tik dalį srities. 

Plaukuotoji galvos dalis 

Oficialiuose plaukuotosios galvos dalies apibrėžimuose įtraukiami po oda esantys sluoksniai. Dėl to, 

 Odos ligos 
Odos ligos sąvokos reikšmės ieškokite ICD-11 juodraštyje: Odos ligos apima epidermiui, jo 
ataugoms (plaukams, plaukų folikulams, poodinėms liaukoms, apokrininėms prakaito liaukoms, 
ekrininėms prakaito liaukoms bei nagams) ir susijusioms gleivinėms (konjuktyvinei, burnos ir lyties 
organų), odai, odos kraujagyslėms bei poodiniam audiniui (poodžiui) įtakos turinčias sąlygas. 
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mes atskiriame sąvokas 41695006 | Plaukuotosios galvos dalies struktūra (kūno struktūra) | ir 

43067004 |Galvos plaukuotosios dalies odos struktūra (kūno struktūra) |. 

Minkštieji audiniai 

Frazė minkštieji audiniai vartojama mažiausiai trimis skirtingais būdais bei reikšmėmis, todėl yra ir 

skirtingų kategorijų. Jos apima: 

 Navikai. Minkštuosiuose audiniuose atsiranda panašių tipų mezenchiminių kamieninių 

ląstelių kilmės neoplazmų, įprastai vadinamų minkštųjų audiniu neoplazmomis. Į tai 

atsižvelgiant sprendžiama, ką į kategoriją įtraukti, o ko neįtraukti. Minkštuosiuose audiniuose 

atsirandančios ne neoplastinės masės yra įtrauktos į PSO minkštųjų audinių navikų 

klasifikaciją. 

o Navikų atveju, minkštieji audiniai apibrėžiami kaip ne epiteliniai ekstraskeletiniai kūno 

audiniai, išskyrus vienbranduolinio fagocito sistemą, glialines ląsteles ir įvairių 

mezenchiminių organų prilaikančiuosius audinius. Kiti aiškiai įtraukiami elementai yra 

skaidulinis audinys, fascija, raiščiai, sausgyslės, sausgyslės makštis, sinovija, 

maišelis, skeleto raumenys, lygieji raumenys, riebalinis audinys, riebalų audinys, 

kraujagyslės, limfagyslės, periferiniai nervai, simpatiniai ir parasimpatiniai nervai, 

nervinis mazgas bei poodinis audinys. Oda, skeleto kremzlė, pleura ir perikardas, 

pilvaplėvė, centrinė nervų sistemą, endokrininės liaukos ir vidaus organai 

neįtraukiami. 

 Su kaulais nesusijusių sutrikimų ir galūnių, galvos, kaklo bei kūno sienos sužalojimų 

vietos. Įtraukiama skeleto kremzlė bei nekaulinės galūnių struktūros, poodinis audinys ir 

riebalai. Oda ir limfmazgiai neįtraukiami. Galvos atveju, kaklas ir liemuo, vienbranduolinio 

fagocito sistema, centrinė nervų sistema, endokrininės liaukos, vidaus organai bei 

prilaikantieji audiniai nėra įtraukiami. 

 Paveikslėliuose identifikuotos struktūros. Minkštieji audiniai apima viską, išskyrus 

mineralizuotus kaulų audinius bei dantis. 

Limfinė, hematologinė, kraujodaros sistemos 

Limfinė sistema / 89890002 |Limfinės sistemos struktūra (kūno struktūra)|. Struktūrų, kuriomis teka 

limfa, grupė. Ši frazė apima 59441001 | Limfmazgių struktūra (kūno struktūra) | ir 83555006 | 

Limfagyslių struktūra (kūno struktūra)| sąvokas. Ji padeda kategorizuoti su limfos tekėjimu susijusius 

radinius, sutrikimus ir procedūras. 

Limfoidinė sistema / 122490001 |Limfoidinės sistemos struktūra (kūno struktūra)|. Struktūrų su 

limfoidinių ląstelių grupėmis rinkinys, įskaitant tas ląsteles, kurios yra žarnyne, čiulpuose, kepenyse 

ir kitose vietose bei limfmazgius, blužnį, užkrūčio liauką, tonziles ir adenoidus, išskyrus limfagysles. 

Šis būdas palengvina limfomų kategorizavimą. 

Imuninė sistema / 116003000 |Imuninės sistemos struktūra (kūno struktūra)|. Visa limfoidinė 

sistema bei vienbranduolinio fagocito sistema; imuninė sistema ir ląsteliniai bei subląsteliniai 

komponentai, susiję su ląstelių ir humoraliniu imunitetu. 

Vienbranduolinio fagocito sistema / 127908000 |Vienbranduolinio fagocito sistemos struktūra 

(kūno struktūra)| 

. Plačiai organizme pasklidusių makrofagų kolekcija (blužnies ir limfoidiniai sinusoidai, kepenų 

Kupffer ląstelės, plaučių alveolių makrofagai, osteoklastai, makrofagai serozinėse membranose ir 

mikrogliocitai); taip pat kraujodaros audiniuose esančios endotelinės ląstelės. 

http://snomed.info/id/41695006
http://snomed.info/id/41695006
http://snomed.info/id/41695006
http://snomed.info/id/41695006
http://snomed.info/id/43067004
http://snomed.info/id/43067004
http://snomed.info/id/43067004
http://snomed.info/id/43067004
http://snomed.info/id/89890002
http://snomed.info/id/89890002
http://snomed.info/id/89890002
http://snomed.info/id/89890002
http://snomed.info/id/122490001
http://snomed.info/id/122490001
http://snomed.info/id/122490001
http://snomed.info/id/122490001
http://snomed.info/id/116003000
http://snomed.info/id/116003000
http://snomed.info/id/116003000
http://snomed.info/id/116003000
http://snomed.info/id/127908000
http://snomed.info/id/127908000
http://snomed.info/id/127908000
http://snomed.info/id/127908000
http://snomed.info/id/127908000


SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacija 74 p. 

 

 

Dendritinių ląstelių sistema / 127909008 |Dendritinių ląstelių sistemos struktūra (kūno struktūra)|. 

Antigenų kolekcija su ląstelėmis, įskaitant epidermio Langerhanso ląsteles, dentritines lądteles ir 

besiterpiančiąsias ląsteles. I klasės histiocitozės (Langerhanso ląstelių histiocitozė) yra dentritinių 

ląstelių sistemos sutrikimai. 

Hematologinė sistema / 414387006 |Hematologinės sistemos struktūra (kūno struktūra)|. Kaulų 

čiulpai, limfoidinė sistema, kraujodaros sistema ir visų kraujodaros sistemos kilmių terminalinės 

ląstelės (raudonieji kraujo kūneliai, baltieji kraujo kūneliai, trombocitai, histiocitai, plazmos ląstelės ir 

kt.). Hematologinės sistemos sutrikimai ne visada apima hemostatinės sistemos sutrikimus, nors 

kraujavimas ir trombozė įprastai yra kategorizuojami kaip hematologiniai. 

Kraujodaros sistema / 57171008 |Kraujodaros sistemos struktūra (kūno struktūra)|. Už eritropoezę, 

granulocitopoezę, monocitopoezę, trombocitopoezę ir limfopoezę atsakingos struktūros bei ląstelės. 

Nurodomi nesubrendę ląstelių elementai, kurie palaipsniui suformuoja kraujo ląstelių komponentus. 

Pats kraujas negali būti vien kraujodaros sistemos dalimi, nes visi kraujo komponentai turėtų būti 

kraujodaros sistemos dalimi (įskaitant, pavyzdžiui, albuminą, kuris akivaizdžiai nėra kraujodaros 

sistemos dalis). SNOMED CT leukocitai, eritrocitai ir trombocitai yra laikomi kraujodaros rezultatu, 

tačiau jie nelaikomi kraujodaros proceso dalyviais, priešingu atveju leukocitozė taptų kraujodaros 

sutrikimu, nors ja galima susirgti dėl paprasčiausių baltųjų kraujo kūnelių pakitimų nuo streso. 

SNOMED CT yra sąvoka 419333002 | Kraujo ląstelių komponentas (medžiaga) |; primename, kad 

trombocitai iš tikrųjų nėra ląstelės, o ląstelių komponentai. 
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Kraujas 

Kraujas nebūtinai yra širdies ir kraujagyslių sistemos arba kraujodaros sistemos dalis. 87612001 

|Kraujas (medžiaga)| yra kūno skystis, kuris nebūtinai yra kraujodaros arba širdies ir kraujagyslių 

sistemos dalis. 

Plaučių srities limfmazgiai 

SNOMED CT limfmazgių sąvokos kuriamos pagal anatomines jų vietas, pvz., plaučių, 

bronchopulmoniniai, tracheobronchiniai, trachėjiniai ir stemplės), o plaučių vėžio stadijai nustatyti 

naudojamos limfmazgių grupės yra skirstomos į 14 stočių. 

Specialistai, kurie nustato plaučių vėžio stadijas, sukūrė mažiausiai tris skirtingus su plaučiais 

susijusių limfmazgių stočių terminus. Nors stočių žymėjimas skaičiais yra labai panašus, vidiniai 

įvairių limfmazgių grupių sąryšiai yra sudėtingi, ypač greta keteros ir vartų sričių esančių 4 bei 10 

stočių. 

SNOMED CT Amerikos vėžio jungtinio komiteto (AJCC) sudaryti terminai 10 stotis, vartų 

limfmazgis, bronchų limfmazgis ir bronchopulmoninis limfmazgis laikomi sinonimais. Amerikos 

krūtinės ląstos ligų bendruomenės (ATS) teigimu 10R stotis ir dešinysis tracheobronchinis 

limfmazgis nėra tracheobronchinio limfmazgio potipis, nes apibrėžime kalbama apie limfmazgius, 

kurie patenka tiek į apatinio paratrachėjinio limfmazgio (4 AJCC stotis) kategoriją, tiek į vartų 

limfmazgio (10 AJCC stotis) kategoriją. SNOMED CT tracheobronchinis limfmazgis naudojamas ir 

kaip žemesnio tracheobronchinio (subkranijinio), ir kaip aukštesnio tracheobronchinio (apatinės 

paratrachėjinės dalis pogrupis) limfmazgių anttipis. 

Raumenų ir kaulų sistema 

Kaulų sistema, kūno skeletas 

Kaulų sistema(systema skeletal in Nomina Anatomica) apima kaulus ir kremzles. Kūno skeletas 

apima tik kaulus. Stuburas yra kaulų sistemos dalis ir apima tarpslankstelinius diskus (skaidulinę 

kremzlę). Atskiri slanksteliai yra kūno skeleto dalis. 

Kaulas 

Šią sąvoką vartojant įprastai, kaulas reikia kaulą organą ir kaulą audinį. 

Su kaulu yra susijusios 5 anatominės sąvokos: 

1. 3138006 |Kaulo (audinio struktūra (kūno struktūra)|. Audinys, kuris sudaro kaulą; jungiamųjų 

audinių, sudarytų iš osteocitų ir susijusių ląstelių kiekis; sukaulėjusi tarpląstelinė matrica; arba jo 

dalis. 

2. 90780006 |Visas kaulas (organas) (kūno struktūra)|. Atskiri kaulai, pvz., šlaunikaulis, 

blauzdikaulis, alkūnkaulis, mentikaulis, mėnulio kaulas. Organas su ertmėmis; daugiausiai sudaro 

 Modeliavimas 
Kraujodaros sistemą reikia atskirti nuo hematologinės sistemos, nes kiekvienos kilmės terminalinės 
ląstelės (eritrocitas, segmentuotas neutrofilas, monocitas, histiocitas, trombocitas, subrendusios T ir B 
ląstelės, plazmos ląstelės ir kt.) nėra griežtai priklausančios kraujodaros sistemai. 

 Kaulų sistemos elementai 

SNOMED CT kaulų sistemos elementai yra laikomi visų kaulų (sistemos) dalimi. Toks 

skirstymas gali keistis, jei atliekant kremzlių procedūras apimami kaulų sistemos 

elementai. 
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tankioji (kortikalinė) ir akytoji medžiaga, supanti kaulų čiulpų ertmes; taip pat yra periostas ir 

endostas (bei, remiantis FMA, sąnario kremzlė). 

3. 118966000 |Skeleto sistemos dalis (kūno struktūra)|. Kaulų grupės, pvz., stuburas, kaukolė, 

dubens kaulai. 

4. 128530007 |Visas kūno skeletas (kūno struktūra)|. Pars ossea systematis skeletalis, skeleto 

sistemos kaulo dalis. 

5. 113192009 |Skeleto sistemos struktūra (kūno struktūra)|. Visa skeleto sistema, įskaitant 

kaulus ir kremzlę. 

Kaulas (audinys) yra viso kaulo (organo) dalis; visas kaulas (organas) yra skeleto sistemos dalies 

(sistemos) dalis; skeleto sistemos dalis (sistema) yra viso kūno skeleto (kūno struktūros) dalis; visas 

kūno skeletas kūno struktūra) yra skeleto sistemos struktūros (kūno struktūros) dalis. Bendrosioms 

su kaulais susijusioms sąvokoms apibrėžti galime naudoti sąvoką Visas kaulas (sistema). 

 

Nesukaulėjęs kaulas. Kaulų organai daugiausiai yra sudaryti iš kaulų audinio, tačiau yra ir 

nesukaulėjusių dalių. Pavyzdžiui, periostas aiškiai yra kaulo organo dalis, tačiau jis nėra sukaulėjęs 

audinys. 

Kaulų čiulpai, čiulpų ertmė. Kaulų čiulpai yra čiulpų ertmėje, tačiau jie nėra kaulo organo dalis. 

(Tuščia) čiulpų ertmė yra kaulo organo dalis. Kaulų čiulpų struktūra (kūno struktūra) nėra kaulo 

struktūros (kūno struktūros) potipis. 

Klinikiniu požiūriu, kaulų čiulpų sutrikimai įprastai nėra laikomi kaulų sutrikimais, o kaulų čiulpų 

procedūros nėra laikomos kaulų procedūromis. 

Pavyzdžiui, 

 Kaulų čiulpų sutrikimai nėra raumenų ir kaulų sutrikimai, tačiau kaulų sutrikimai tokiais yra 

laikomi. Kaulų čiulpų transplantatai nėra laikomi kaulų transplantatais. 

 60168000 |Osteomielitas (sutrikimas)| nereiškia to paties kaip 44462005 |Osteitas 

(sutrikimas)|. 

Struktūra (nurodyto kaulo), kaulo struktūra (nurodyto kaulo) 

Kad kaulų čiulpus, kraujagysles, nervus ir antkaulius atskirtume nuo tikrųjų kietųjų kaulo audinių, 

mes blauzdikaulio struktūrą atskyrėme nuo 12611008 |Blauzdikaulio kaulo struktūra (kūno 

struktūra)|. Tokiu atveju kaulų čiulpus ir kitus minkštuosius blauzdikaulio audinius galima 

kategorizuoti atskiriant nuo kietųjų audinių. Kaulų čiulpų sutrikimai nėra laikomi raumenų ir kaulų 

sutrikimais, todėl kaulų čiulpų struktūrų nereikėtų dėti į kaulo (audinio) struktūros hierarchiją. 

Ilgasis kaulas, trumpasis kaulas 

ICD standartinio anatominio ilgojo kaulo apibrėžimo nenaudoja. 

Pavyzdžiui, nepiktybinės ilgojo kaulo neoplazmos yra atskiriamos nuo trumpojo kaulo 

 Modeliavimas: pirštakaulis (pirštas) 

Rodomasis pirštas yra pirmasis pirštas ir antras skaitmuo. Nenaudokite antrojo piršto. 
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neoplazmos;rankos kaulai yra laikomi trumpaisiais kaulais. Anatominiake ilgojo kaulo apibrėžime 

nurodomas proporcingas sąryšis tarp ilgio ir pločio (ilgis >> plotis). Akivaizdu, kad į ilgojo kaulo 

apibrėžimą yra įtraukti delnakauliai, padikauliai ir pirštakauliai. 

Siekiant pabrėžti anatominių apibrėžimų ir klasifikacijų skirtumus, SNOMED CT yra taikomas ICD 

grupavimą atitinkantis anatominis grupavimas. Mentė, žastikaulis, stipinkaulis arba alkūnkaulis ir 

ilgasis šlaunies kaulas arba apatinė kojos dalis sąvokos yra naudojamos kaip vietos grupinėms 

sąvokoms, atitinkančioms ICD apibrėžimus bei grupavimą. 

Krūtinkaulis, krūtinės kaulas, krūtinkaulio kūnas, kardinė atauga 

Krūtinkaulis yra laikomas kaulo organu. Krūtinės kaulas, krūtinkaulio kūnas ir kardinė atauga yra 

krūtinkaulio dalys, FMA klasifikuojamos kaip zonos. 

Dantys, viršutinis žandikaulis, apatinis žandikaulis 

Nors dantis prilaiko viršutinis ir apatinis žandikauliai, jie nėra sąvokos 70925003 |Viršutinio 

žandikaulio kaulo struktūra (kūno struktūra)| arba 91609006 |Apatinio žandikaulio kaulo struktūra 

(kūno struktūra)| dalis. Dantys yra sąvokų 4335006 |Viršutinio žandikaulio srities struktūra (kūno 

struktūra)| ir 48077000 |Apatinio žandikaulio srities struktūra (kūno struktūra)| dalis. 

Sąnariai, sąnarių sritys 

Įvairių sutrikimų ir procedūrų atveju nurodomos tos vietos, kurios gali reikšti sąnarį arba sąnarį 

supančią sritį. Keletas dažnesnių atvejų: 
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Sąnarys ir sąnario sritis 

70258002 |Kulkšnies sąnario struktūra (kūno struktūra)| 344001 |Kulkšnies srities struktūra (kūno struktūra)| 

74670003 |Riešo sąnario struktūra (kūno struktūra)| 8205005 |Riešo srities struktūra (kūno struktūra)| 

85537004 |Peties sąnario struktūra (kūno struktūra)| 16982005 |Peties srities struktūra (kūno struktūra)| 

Peties juosta 

272691005 |Peties juostos kaulo struktūra (kūno struktūra)|. Ši sąvoka naudojama pečių srityje 

esančius kaulus (t. y. proksimalinį žastikaulį, mentę ir raktikaulį) veikiantiems sutrikimams bei 

procedūroms apibrėžti. Tai ne kaulas, o kaulo struktūra ir yra peties srities dalis. 

Čiurnos sąnario struktūra 

27949001 |Čiurnos sąnario struktūra (kūno struktūra)|; SYN: Čiurnos sąnarys. Ši struktūra yra 

čiurną ir čiurnos sąnarį (kulkšnį) formuojančios kaulų grupės dalis. 27162001 |Šokikaulinio 

kulnakaulinio laivakaulio sąnario struktūra (kūno struktūra)| yra sąnarys tarp šokikaulio (vieno iš 

septynių čiurnos sąnario kaulų) ir kitų čiurnos kaulų. Tai apibūdina retai vartojamą terminą 

talotarsalinis sąnarys. Šokikaulio kulnakaulinis sąnarys yra sinonimas sąvokai 127863007 | 

Subtalarinio sąnario struktūra (kūno struktūra)|. Subtalarinio sąnario išnirimai įprastai apima sąvoką 

127864001 |Talonavikulinio sąnario struktūra (kūno struktūra)|. Subtalarinis ir talonavikulinis sąnariai 

sudaro Šokikaulinio kulnakaulinio laivakaulio sąnarį. 

Ranka, koja, viršutinės, apatinės galūnės 

Žodžių ranka ir koja reikšmės gali būti suprastos dviprasmiškai. 

 Ranka gali reikšti viršutinę galūnę, o taip pat – viršutinę rankos dalį. 

 Koja gali reikšti apatinę galūnę, o taip pat – apatinę kojos dalį. Stedman medicinos terminijoje 

viršutinė kojos dalis yra apibrėžiama kaip apatinis galūnės segmentas tarp kelio ir kulkšnies. 

 Įprastai koja yra vartojama kaip apatinės galūnės sinonimas, o ranka – kaip viršutinės 

galūnės sinonimas. 

 ICD terminų reikšmė gali skirtis nuo naudojamų įprastai ir nuo SNOMED CT sąvokų. 

SNOMED CT 53120007 |Viršutinės galūnės struktūra (kūno struktūra)| (SYN, viršutinė galūnė) 

sąvoka apima ranką, o sąvoka 40983000 |Viršutinės rankos dalies struktūra (kūno struktūra)| (SYN, 

ranka) rankos neapima; 61685007 |Apatinės galūnės struktūra (kūno struktūra)| (SYN, apatinė 

galūnė) sąvoka apima pėdą, o sąvoka 30021000 |Apatinės kojos dalies struktūra (kūno struktūra)| 

(SYN, koja) pėdos neapima. Kad nekiltų nesusipratimų, FSN visada turi būti nurodoma apatinė kojos 

dalis / apatinė galūnė, viršutinė rankos dalis / viršutinė galūnė ir negalima pasikliauti vien sąvokomis 

ranka arba koja. 
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Peties ir klubo sritys, viršutinės ir apatinės galūnės 

Peties sritis yra viršutinės galūnės dalis, o klubo sritis yra apatinės galūnės dalis. Tai atspindi bendrąjį 

metodą, naudotą anatomijos pagrindų modelyje (FMA). FMA viršutinę galūnę apibrėžia kaip laisvąją 

viršutinę galūnę ir krūtinės juostą (kuriai priklauso pečių sritis), o apatinę galūnę kaip laisvąją apatinę 

galūnę ir dubens juostą (kuriai priklauso klubo sritis). SNOMED CT yra sąvoka 699617006 

|Laisvosios apatinės galūnės struktūra (kūno struktūra)|, t. y. dubens juostos neapimanti apatinė 

galūnė. Laisvoji viršutinė galūnė terminas sąvokos neturi. 

Pažastis 

Pažastį iš šono riboja viršutinė galūnė, o per vidurį – krūtinės ląsta. Pažastis gali būti vertinama kaip 

nebūtinai viršutinės galūnės arba krūtinės ląstos dalis, arba gali būti laikoma abiejų dalimi. 91470000 

|Pažasties srities struktūra (kūno struktūra)| SNOMED CT apibrėžiama kaip priklausanti ir viršutinės 

galūnės, ir krūtinės ląstos struktūroms. 

Sausgyslė 

Raumuo gali būti laikomas atskiru funkciniu vienetu, įskaitant jungtis su skeleto sistema arba tik 

susitraukinėjančia šio vieneto dalimi. Klinikinėje praktikoje, raumuo yra laikomas tik 

susitraukinėjančia dalimi. FMA apibrėžimuose nurodoma, kad sausgysles galima laikyti jų atitinkamų 

raumenų dalimi, o ne atskirais organais. 

SNOMED CT sausgyslės modeliuojamos kaip jų raumenų struktūrų potipiai. 

Pavyzdžiui, 61352006 |Achilo sausgyslės struktūra (kūno struktūra)| yra 53451005 |Trigalvio 

blauzdos raumens struktūra (kūno struktūra)| (dvilypio ir plekšninio) raumens struktūra. 

Klasifikatorius sąvoką 429513001 | Achilo sausgyslės plyšimas (sutrikimas)| priskiria trigalvio 

blauzdos (dvilypio ir plekšninio) raumens sutrikimui. 

Raumenų funkcijos 

Raumenų kategorijas modeliuojant pagal jų funkcijas laikoma, kad kalbama apie viso raumens 

funkciją, nebent nurodoma kitaip. 

Nervų sistema 

Nervų sistemą sudaro dvi dalys – centrinė ir periferinė. 

 Centrinę nervų sistemą, kuri dar kartais yra vadinama centrinės nervų sistemos ašimi, sudaro 

galvos ir stuburo smegenys.  

o Piramidinė sistema yra centrinės nervų sistemos dalis;  

o ektrapiramidinė sistema yra galvos smegenų dalis. 

 Periferinė nervų sistema apima visas nervų struktūras, esančias už centrinės nervų sistemos 

ribų. 

 Nervų sistema taip pat skirstoma kaip autonominė, somatinė ir enterinė. 

 Autonominė sistema toliau skirstoma į simpatinę ir parasimpatinę. Autonominė sistema nėra 

grynai periferinės nervų sistemos dalis, tačiau autonominiai nervai yra periferiniai. 

Nervas 

Remiantis FMA, žodis nervas turi keletą reikšmių: 

 nervo kamienas; 

 nervo organas (kamienas plius šakos, išskyrus branduolį, nervinį mazgą ir šaknis); 

 nervų medžio organas, įskaitant branduolį, nervinį mazgą, šaknis ir kt. 
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Nervų medžio organas FMA apibrėžiamas kaip neparenchiminis organas, kurio dalys yra neuronai 

(branduolys arba nervinis mazgas) ir jų aksonai, kurie pagal jungiamuosius audinius yra grupuojami 

į pluoštelius, kad sudarytų pailgėjusias, laidus primenančias struktūras, išdėstytas į medį. Remiantis 

FMA, nervas yra apibrėžiamas kaip nervų medžio organo segmentas, kurį sudaro nervo kamienas 

ir jo šakos; kartu su kitais to paties medžio nervais jis sudaro nervų medį. 

 Galvinis nervas; 

o Galvinis nervas-traktas; 

 Stuburo nervas; 

 Stuburo priedinis nervas (griežtai nei galvos, nei stuburo); 

 Periferinis nervas; 

 Autonominis nervas. 

Įprastai sąvoka nervas turi dvi reikšmes: 

 Anatominiu požiūriu atskiras nervo kamienas (be šakų), identifikuotas perpjovus (pvz., 

struktūra, kurią studentas identifikuoja į nervo klajoklio, kuris yra ties aortos lanku, kamieną 

įstatęs kaištį). 

 Didesnis anatominis vienetas, palaikantis susijusias funkcijas (pvz., visi anatominiai nervo 

klajoklio komponentai, reikalingi jo funkcijoms užtikrinti (pvz., studento paklausus, kuris 

nervas yra atsakingas už širdies ritmo sulėtinimą, atsakymas nervas klajoklis apima 

branduolį, o taip pat nervo klajoklio kamieną bei šakas). 

 Nervų medis įvardina antrąją sąvoką, taip ją atskiriant nuo pirmosios, kuri yra tik nervo 

klajoklio medžio dalis. 

Trečioji sąvokos nervas reikšmė pagal FMA yra: Nervų medžio organo segmentas, kurį sudaro 

nervo kamienas ir jo šakos; kartu su kitais to paties medžio nervais jis sudaro nervų medį. 

Pavyzdžiui, 

 Būgninė styga, veido nervo dvipilvis raumuo, paviršinis petrosalinis nervas, užpakalinės 

stuburo nervo šakos užpakalinė odos šaka, paviršinis šoninis rankos odos nervas. 

 Perpjovus veido nervą, reikia žiūrėti kamieno reikšmę. Tačiau veido nervų paralyžiaus atveju, 

reikia žiūrėti į nervo pasiskirstymą ir jo atliekamą funkciją. 

Supratentoninė smegenų dalis 

Didžiosios smegenys gali reikšti supratentoninę smegenų dalį, kuri apima viską, išskyrus 

viduriniąsias smegenis, pailgąsias smegenis, smegenų tiltus ir smegenėles. Šiuo atveju, galinės 

smegenys ir tarpinės smegenys yra didžiosiose smegenyse. Kita vertus, didžiosios smegenys gali 

reikšti tik embriologiškai iš galinių smegenų, smegenų pusrutulių ir tarpsmegeninių jungčių 

(didžiosios jungties ir priešakinės jungties) gautas dalis. 

 Išaktyvinimas 
Frazė x nervas ir jo atšakos turi keletą sąvokų, interpretuojamų kaip visas nervas ir jo šakos. Taigi, x 
nervas ir jo šakos yra sąvokos visas x nervas dublikatas, kai visas x nervas yra interpretuojamas kaip 
nervų medžio organas. 

Pavyzdžiui, 

Visas veido nervas yra nervų medžio organas, todėl papildomos sąvokos 

veido nervas ir jo šakos nereikia. 

Visas kaukolės nervas yra nervų medžio organas, o kaukolės nervo struktūra yra tas 
organas arba jo dalis (arba šaka). Kaukolės ir stuburo nervų šakos yra nervų medžio 
organų, kuriems jie priklauso, segmentai. 

Dėl daugiareikšmiškumo, visos sąvokos, pavadintos nervas x ir jo šakos, buvo išaktyvintos. Paliktos 

GALI BŪTI A nuorodos į nervo x struktūra ir visas nervas x. Nurodant nervo kamieną reikia specialios 

sąvokos. 
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Supratentorinės smegenys sąvoką galima naudoti kategorizuojant navikus ir žymint patinimų 

vietas, kuriose gali atsirasti trūkių. Galinės ir tarpinės smegenys (įskaitant gumburą, kelinius kūnus, 

kankorėžinės liaukos kūnus,) akivaizdžiai yra supratentorinės. Viršutinė vidurinių smegenų (lot. 

mesencephalon) dalis taip pat yra supratentorinė. SNOMED CT, visos vidurinių smegenų 

struktūros supratentorinių smegenų daliai nepriskiriamos. 

Kvėpavimo sistema 

Kvėpavimo traktas; 321667001 |Kvėpavimo trakto struktūra (kūno struktūra)|. SNOMED CT 

kvėpavimo traktas reiškia tą patį, ką Nomina Anatomica reiškia terminas apparatus respiratorius. 

Tai struktūra, kuria iš šnervių į alveoles teka oras. Burnos ertmė į šią sąvoką neįtraukiama. Dažnai 

kvėpavimo sistema gali reikšti tą patį, ką kvėpavimo traktas, tačiau SNOMED CT taip nėra. 

Kvėpavimo sistema nereiškia globalios kvėpavimo sistema, kuri gali apimti CNS kvėpavimo 

komponentus. Pleura yra apatinės kvėpavimo sistemos dalis, tačiau nėra apatinio kvėpavimo trakto 

dalis. 

Viršutinis kvėpavimo ir virškinimo traktas 119253004 |Viršutinio kvėpavimo ir virškinimo trakto 

struktūra (kūno struktūra)|. Ši sąvoka turi keletą reikšmių. SNOMED CT sąvoka 361922007 |Visas 

viršutinis kvėpavimo ir virškinimo traktas (kūno struktūra)| turi reikšmę, nustatytą remiantis šia 

nuoroda: Viršutinio kvėpavimo ir virškinimo trakto vėžio atvejai sudaro apie 4 proc. visų piktybinių 

navikų. Šie atvejai apima lūpas, liežuvį, pagrindines seilių liaukas, dantenas ir gretimus burnos 

ertmės audinius, burnos pagrindą, tonziles, burnaryklę, nosiaryklę, gerklaryklę ir kitas burnos sritis, 

norsies ertmę, ančius, viduriniąją ausį ir gerklas(Upper aerodigestive tract cancers, Cancer 1995 

Jan 1;75 (1 Suppl): 147-53). Šis apibrėžimas tinka navikams, įtrauktiems į viršutinių kvėpavimo ir 

virškinimo trakto CAP vėžinių susirgimų kontrolinį sąrašą. Galima įtraukti ir stemplę arba bent jau 

kaklinę jos dalį, tačiau SNOMED CT jos nėra. 

Viršutinis kvėpavimo ir virškinimo traktas; 58675001 |Viršutinio kvėpavimo ir virškinimo trakto 

struktūra (kūno struktūra)|. Apima nosies ertmę, prienosinius ančius, nosiaryklę, burnaryklę ir 

gerklas. 

Apatinis kvėpavimo ir virškinimo traktas; 82094008 |Apatinės kvėpavimo ir virškinimo trakto 

struktūra (kūno struktūra)|. Apima trachėjos ir bronchų medį (nuo trachėjos per terminalines 

broncioles) bei plaučius, įskaitant alveolinį kvėpavimo traktą (kuris eina nuo kvėpavimo bronciolių 

iki alveolių). 

Apatinė kvėpavimo ir virškinimo sistema; 400141005 |Apatinės kvėpavimo ir virškinimo 

sistemos struktūra (kūno struktūra)|. Apima apatinį kvėpavimo traktą ir pleurą. 
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Gerklų klostė arba gerklos 

Gerklų klostė formuoja įėjimo į gerklas dalį. Klostė turi du paviršius, iš kurių vienas formuoja viršutinę 

gerklų sisnelės dalį, o kitas – gerklaryklės sienelės dalį (maisto vamzdelis už gerklų link stemplės). 

102295003 |Gerklų klostės hipofaringinės pusės struktūra (kūno struktūra)| sąvoka gali būti laikoma 

gerklaryklės, gerklų arba iš karto abiejų dalimi. Šios vietos navikas kategorizuojamas kaip 

gerklaryklės, o ne gerklų navikas, tačiau 105585004 |Gerklų klostės struktūra (kūno struktūra)| yra 

laikoma gerklų dalimi. 

SNOMED CT sąryšis tarp gerklų klostės hipofaringinės pusės ir gerklų klostės nesukuriamas. Taip 

numatoma SNOMED CT modeliavime, kuris yra paremtas anatominių vienetų ir sutrikimų bei 

procedūrų sąryšiais, o ne vien terminų pavadinimų perskaitymu. 

Nosies kriauklės 

SNOMED CT atskiriamas po nosies kriauklėmis esantis kaulas ir tikrosios kriauklės: Po kriauklėmis 

esantys kaulai, 

 118648008 |Apatinės nosies kriauklės kaulinė struktūra (kūno struktūra)| 

 122491002 |Vidurinės nosies kriauklės kaulinė struktūra (kūno struktūra)| 

 122492009 |Viršutinės nosies kriauklės kaulinė struktūra (kūno struktūra)| 

 122493004 |Aukščiausios nosies kriauklės kaulinė struktūra (kūno struktūra)| 

Kriauklės, kurios apima kaulą, viršuje esančią gleivinę ir kitus audinius, 

 6553002 |Apatinės nosies kriauklės struktūra (kūno struktūra)| 

 122491002 |Vidurinės nosies kriauklės kaulinė struktūra (kūno struktūra)| 

 65289004 |Viršutinės nosies kriauklės struktūra (kūno struktūra)| 

 33415007 |Aukščiausios nosies kriauklės struktūra (kūno struktūra)| 

118648008 |Apatinės nosies kriauklės kaulinė struktūra (kūno struktūra)|  yra veido ir kaukolės 

kaulas. Akytkaulio dalys nuo vidurinės, viršutinės ir aukščiausios nosies kriauklių. Tai reiškia, kad 

vidurinės, viršutinės ir aukščiausios kriauklių kaulai nėra kaulų organai. 

Ausis 

Ausis apima išorinę, vidurinę ir vidinę ausis. Išorinė ausis turi dvi pagrindines dalis – ausies 

kaušelį(dar vadinamą kaušeliu) ir 84301002 |Išorinės ausies landos struktūra (kūno struktūra)|. 

Išorinės ausies landos sinonimas yra išorinės ausies anga. Išorinės ausies landa nėra vien išorinė 

kanalo anga. Tai iki ausies būgnelio einantis kanalas ( 42859004 |Būgnelio struktūra (kūno 

struktūra|). 61671002 |Smilkinkaulio vidinės ausies akustinės landos struktūra (kūno struktūra)| 

(SYN, vidinės ausies landa) nėra ausies dalis. Kaip nurodoma FSN, tai smilkinkaulio anga, kuria 

eina nervas ir kuri anatominiu požiūriu yra lygiagreti išorinės ausies landai. 

Akis 

Gyslainė 

Tiek viršutinė gyslainė, tiek viršgyslainė reiškia tą pačią potencialią anatominę vietą tarp gyslainės ir 

odenos. Terminas viršutinės gyslainės plokštelė reiškia tą patį, ką viršgyslainės plokštelė. 

 

 Kraujavimas iš viršutinės gyslainės dalies 
Literatūroje, terminas stiprus kraujavimas iš viršutinės gyslainės pakeičia terminus ekspulsinis 
kraujavimas ir kraujavimas iš viršutinės gyslainės dalies. 
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Tinklainės vena 

Tokios venos pavadinimu tinklainės vena iš tikrųjų nėra. Tačiau SNOMED CT yra šią frazę turinčių 

sąvokų. 

Pavyzdžiui, 

 85003000 |Tinklainės venos struktūra (kūno struktūra)| turi sinonimą tinklainės vena. 

 280927000 |Visa centrinė tinklainėje esanti vena (kūno struktūra)| turi sinonimą visa centrinė tinklainės 
vena. 

Akiduobės sritis 

371398005 |Akies srities struktūra (kūno struktūra)| turi sinonimą akiduobės srities struktūra, kuri 
apima kaulinę akiduobę, visą akį ir akies priedą. 

(Taip pat žr. priedo sąvokų modelius: anatominės sąvokos modelis) 

2.4.1.3 Morfologinio pakitimo modeliavimas 

Nuorodos į skyrius 

Naviko morfologija 

Įgimta anomalija 

Degeneracinis pakitimas, degeneracija 

Abscesas 

Lūžis 

Morfologiniai pakitimai hierarchijoje yra dviem lygmenimis žemiau nei kūno struktūros su broliais / 

seserimis, apoptoze ir struktūra, gauta iš audinio rekonstrukcijos proceso: 

 SNOMED CT sąvoka 

 Kūno struktūra (kūno struktūra) 

 Kūno struktūra, pakitusi savo pradinės anatominės struktūros atžvilgiu (morfologinis 

pakitimas) 

o Apoptozė (morfologinis pakitimas) 

o Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis pakitimas) 

o Iš audinio rekonstrukcijos proceso gauta struktūra (morfologinis pakitimas) 

Morfologinių pakitimų hierarchijos sąvokos žymi pakitusias kūno struktūras. 

Naviko morfologija 

SNOMED CT navikų sąvokos laikomos priimtinomis, jei yra įtrauktos į tarptautinę onkologinių ligų 

klasifikaciją (ICD-O). Navikams aprašyti, ICD-O taiko dvi kodavimo sistemas: 

 Topografinė. Anatominė kilmės vieta arba organo sistema; 

 Morfologinė. Navikinių ląstelių tipas arba histologija ir elgsena, t. y. piktybinis ar nepiktybinis. 

Įgimta anomalija 

Įgimtas anomalijas apimantys sutrikimai apibrėžiami naudojant sąvokas Paplitimas (atributas) = 

Įgimta (patikslinančioji reikšmė), Susijusi morfologija (atributas) = Morfologinis pakitimas 

(patikslinančioji reikšmė)  ir Patologinis procesas (atributas) = Patologinio vystymosi procesas 

(patikslinančioji reikšmė) 

 Nepriimtini terminai 
X sutrikimas Y lygmenyje sąvokos iš ICD-11, pvz., rankos odos įdrėskimas ties riešo lygmeniu 
(ankstesni yra terminai iš ICD-9) į SNOMED tarptautinę laidą nebus įtraukiamos. 
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Taigi, įgimtų anomalijų susijusios morfologijos (atributo) tikslinėje reikšmėje pateikti nereikia. Įgimtų 

anomalijų morfologinės sąvokos įprastai turi neįgimtų anomalijų pirmines sąvokas. 

Pavyzdžiui, 

 609587005 |Įgimta katarakta (morfologinis pakitimas)|  sąvoka turi pirmines sąvokas 

128306009 |Katarakta (morfologinis pakitimas)| ir 16301006 |Įgimtas drumstumas 

(morfologinis pakitimas)|. 

Degeneracinis pakitimas, degeneracija 

Sąvokas 107669003 |Degeneracinis pakitimas (morfologinis pakitimas)| ir 33359002 |Degeneracija 

(morfologinis pakitimas)| reikia atskirti. 

 33359002 |Degeneracija (morfologinis pakitimas)|  yra 107669003 |Degeneracinis pakitimas 

(morfologinis pakitimas)| sąvokos antrinė sąvoka. 

 107669003 |Degeneracinis pakitimas (morfologinis pakitimas)|  yra grupinė sąvoka, kuriai 

priklausančios sąvokos įprastai yra apibūdinamos pagal regresinius patologinės struktūros 

pokyčius. Degeneracinis sutrikimas nebūtinai turi susietą morfologiją = 33359002 

|Degeneracija (morfologinis pakitimas)|, nes žodis degeneracinis kartais reiškia funkcijos 

praradimą, o ne struktūrinę degeneraciją. 

Pavyzdžiai yra degeneracija, o taip pat lizė, kraujagyslių sklerozė, nekrozė, infarktas, nusėdimas, 

distrofija, pigmentacija, atrofija ir suplonėjimas. 

 Degeneracijų lygmens morfologijos taip pat turi regresinius struktūrinius pokyčius, tačiau jie 

nebūtinai yra tie išvardintieji aukščiau ir jie nebūtinai yra rezorpcija, malacija, obliteracija, 

drumstumas, akmenys ar pomirtiniai pakitimai (šis apibrėžimas sudarytas atmetimo 

principu). 

 Nekrozė yra degeneracinis sutrikimas, bet ne degeneracija. Po degeneracijos gali prasidėti 

nekrozė. 

 Atrofija yra degeneracinis sutrikimas, bet tik artrofinė degeneracija taip pat yra ir 

degeneracija. 

  

 
Modeliavimas 
33359002 |Degeneracija (morfologinis pakitimas)| ir 107669003 |Degeneracinis sutrikimas (morfologinis 
pakitimas)|  sąvokas tik labai retai arba išvis niekada nereikėtų naudoti kaip atitinkamo sutrikimo susijusios 
morfologijos reikšmes. Vietoje to reikėtų naudoti konkretesnį potipį. 

Išimtis 
Jas galima naudoti kaip plačios degeneracinių sutrikimų kategorijos susijusios morfologijos reikšmę, jei 
degeneracija visada ir būtinai yra struktūrinė. Tuomet ją perima visi potipiai, nebent degeneracijos potipis 
yra priskiriamas kaip susijusios morfologijos reikšmė. 
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Abscesas 

Abscesai yra dviejų tipų – septiniai ir sterilūs. Daugelis abscesų yra septiniai, o tai reiškia, kad jie yra 

infekcijos rezultatas. Jei sąvoka neparodo (remiantis FSN ir tekstiniu apibrėžimu), ar abscesas yra 

sterilus, ar septinis, tokios sąvokos modeliuoti kaip septinės negalima; sąvokos loginis apibrėžimas 

taiko susijusios morfologijos atributą su reikšmę 44132006 |Abscesas (morfologinis pakitimas)|. 

Lūžis 

Nors daugelis lūžių įvyksta po traumų, kai kurie lūžiai gali būti patologiniai. Beveik visais atvejais 

lūžiai atsiranda po traumos. Remiantis FSN ir tekstiniu apibrėžimu, jei vartojamas žodis patologinis, 

reikia nurodyti Patologinis lūžis (morfologinis pakitimas). 
 

Pavyzdys: Trauminių ir patologinių lūžių modeliavimas 

Sąvoka Radinio vieta Susijusi morfologija 

21351003 |Pėdos pirštakaulių lūžis (sutrikimas)| Pėdos pirštakaulių kaulo struktūra Lūžis 

704168008 |Pėdos pirštakaulių patologinis lūžis 
(sutrikimas)| 

Pėdos pirštakaulių kaulo struktūra Patologinis lūžis 
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2.4.1.3.1 Morfologiniai pakitimai ir radiniai 

Morfologinių pakitimų hierarchijos sąvokų negalima naudoti klinikinių radinių hierarchijoje, net jei jos 

susijusios su panašiomis klinikinėmis situacijomis. 

Pavyzdžiui, 

 4147007 |Masė (morfologinis pakitimas)| nėra radinys, o 300848003 |Kūno struktūros masė 

(radinys)| yra radinys 

Morfologijos naudojamos kaip apibūdinančiųjų radinių ir procedūrų atributų reikšmės. Radiniai 

naudojami perteikti morfologiją ir vietą. 

Pavyzdžiui, 

 300923002 |Plaukuotosios galvos dalies cista (sutrikimas)|  parodo cistinį morfologijos tipą, 

kuris turi vietą – plaukuotąją galvos dalį 

Daugybės morfologijų pavadinimai yra klaidinantys, nes parodo ne struktūrą, o procesą. 

 Uždegimas gali reikšti struktūrines-morfologines uždegimo savybes. pavyzdžiui, uždegiminių 

ląstelių infiltratai; arba gali reikšti procesą, kuris sukelia struktūrinius pakitimus. Morfologinių 

pakitimų hierarchijoje yra numatytas struktūrinis, o ne proceso vertinimas. 

2.4.2 Klinikinis radinys / sutrikimas 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

• Klinikinis radinys: nepakitusių vietų / pakitimų 
pastebėjimai, sprendimai arba pacientų vertinimai 

• Sutrikimas: visada ir būtinai anomali klinikinė būsena 

Klinikinis radinys 

• 167222005 |Anomali urinalizė 

(radinys)| 

Sutrikimas 

• 39579001 |Anafilaksija (sutrikimas)| 

Klinikiniai radiniai apima tiek normalias, tiek anomalias klinikines būsenas. Radiniai ir pastebėjimai 

labiau perteikia vertintojo nuomonę, o ne faktinę kūno būseną. 

Klinikinių radinių hierarchijoje yra antrinė sutrikimų hierarchija. Iš ligos (sutrikimo) išvestos sąvokos 

visada ir būtinai yra anomalios klinikinės būsenos. 

Naudojant tokį potipį ligas leidžiama priskirti kitų sutrikimų potipiams, o taip pat radinių potipiams. 

Sutrikimo semantinę žymą turinčios sąvokos privalo apimti pirminę ligos (sutrikimo) ir neklinikinio 

radinio (radinio) sąvoką. 

Pavyzdžiui, 

 95617006 |Naujagimio cianozė (sutrikimas) |  sąvoka turi pirminę ligos (sutrikimo sąvoką) ir 

yra 3415004 |Cianozė (radinys)| pirminė sąvoka. 

Kartais sutrikimą atskirti nuo radiniu gali būti sunku. Tačiau kiekvienas jų turi aiškias ypatybes. 

 

 
 

 
 

 

 Kontekstas 

Numatytasis klinikinio radinio sąvokos kontekstas yra: 

Yra (lyginant su nėra) 

Įrašo subjektas (pacientas) 

Dabartinis arba gali būti pakeistas tam tikru laiku praeityje ir susietas su sąvoka 
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Sutrikimas ir radinys 

 Ypatybės 

Sutrikimas ir radinys 

Sutrikimas • Visada ir būtinai anomalus 

• Visada turi pamatinį patologinį procesą 

• Yra ilgalaikis (gali būti gydomas, gali būti remisija arba gali būti neaktyvus, nors vis 
dar būti) 

• Gali būti kaip polinkis į tam tikras anomalias būsenas, net jei gydymas šias 
anomalias būsenas sušvelnina ar pašalina 

Radinys • Gali būti anomalus (bet nebūtinai) 

• Gali būti tik tam tikrame laiko taške (pvz., serumo natrio lygis) 

• Negali būti laikinai atskirtas nuo pastebėjimo (jo negalima pastebėti ir sakyti, kad 
nėra ir negali būti, kai nėra nepastebėtas) 

• Negalima apibrėžti vien pamatinio patologinio proceso terminais, kai paties 
pastebėjimo nėra 

 

Kai kuriais atvejais, ligos procesas yra nepaneigiamas, pvz., meningokokinio meningito atveju. Kitais 

atvejais pamatinis ligos procesas nustatomas pagal laikiną ir priežastinę sutrikimo bei jos 

pasireiškimo asociaciją, pvz., nistagmas (sutrikimas) skiriasi nuo laikino nistagmo (radinys). 

Pasireiškęs nistagmas (radinys) gali būti normali fiziologinė reakcija į galvos apsisukimą. Aplinkui 

besisukantis asmuo, kuriam pasireiškė nistagmas (radinys) neserga nistagmu (sutrikimu). Arba 

nistagmu (sutrikimu) sergančiam asmeniui gali nepasireikšti nistagmas (sutrikimas), t. y. nėra 

nistagmo simptomų. Panašiai yra su klausos praradimu (sutrikimu), kuris skiriasi nuo klausos 

praradimo suvokimo (radinio), kuris gali įvykti dėl įvairių laikinų priežasčių, pavyzdžiui, susikaupusios 

ausų sieros. 

2.4.2.1 Klinikinių radinių / sutrikimų atributų suvestinė 

Kuriant šioje srityje, šie atributai ir ribos yra leidžiamos. Jie yra iš žmogui skaitomų sąvokų modelio 

(HRCM). 
 

404684003 |Klinikinis radinys (radinys)|srities informacija 

Srities apribojimai << 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| 

Pirminė sritis - 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 
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Autoriaus nuomonė apie 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| atributus ir intervalus 

Atributas 

S
u

g
ru

p
u

o
ta

 

K
a
rd

in
a

lu
m

a
s
 

G
ru

p
ė
s
 

k
a
rd

in
a

lu
m

a
s
 

Intervalo apribojimai 

116676008 |Susijusi morfologija (atributas)| 1 0..* 0[Nau

jas] 

..1 

<< 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

1 0..* 0..* 

246075003 |Sukėlėjas (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

246112005 |Sunkumas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 272141005 |Sunkumai (patikslinančioji reikšmė)| 

246454002 |Paplitimas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 282032007 |Gyvenimo laikotarpiai (patikslinančioji 
reikšmė)| 

246456000 |Epizodiškumas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 288526004 |Epizodiškumai (patikslinančioji reikšmė)| 
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255234002 |Po (atributas)| 1 0..* 0..1 

<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

263502005 |Klinikinė eiga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 288524001 |Eigos (patikslinančioji reikšmė)| 

288556008 |Prieš (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

363698007 |Radinio vieta (atributas)| 1 0..* 0[Nau

jas] 

..1 

<< 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

1 0..* 0..* 

363705008 |Ryškiai pasireiškęs (atributas)| 1 0..0 0[Nau

jas] 

..0 

<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| 

1 0..* 0..* 

363713009 |Turi interpretaciją (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 260245000 |Radinių reikšmės (patikslinančioji reikšmė)| 

ARBA 

<< 263714004 |Spalvos (patikslinančioji reikšmė)| 

363714003 |Interpretuoja (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 363787002 |Stebimasis dalykas (stebinys)| ARBA 

<< 108252007 |Laboratorinė procedūra (procedūra)| ARBA 

<< 386053000 |Vertinimo procedūra (procedūra)| 

370135005 |Patologinis procesas (atributas)| 1 0..* 0..1 
263680009 |Autoimuninis (patikslinančioji reikšmė)| ARBA 

<< 441862004 |Infekcinis procesas (patikslinančioji reikšmė)| 

ARBA 

<< 472963003 |Padidėjusio jautrumo procesas 

(patikslinančioji reikšmė)| ARBA 
<< 308490002 |Patologinio vystymosi procesas 
(patikslinančioji reikšmė)| 

371881003 |Per (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

418775008 |Radinio metodas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

419066007 |Radinio informatorius (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 420158005 |Metodo taikytojas (asmuo)| ARBA 
<< 419358007 |Įrašo subjektas arba kitas anamnezės 
teikėjas (asmuo)| ARBA 
<< 444018008 |Asmuo, pasižymintis su įrašo subjektu 
susijusiomis savybėmis (asmuo)| 

42752001 |Dėl (ko) (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 272379006 |Įvykis (įvykis)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

47429007 |Susiję su (atributas)| 1 0..* 0..* 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| ARBA 

<< 272379006 |Įvykis (įvykis)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

719722006 |Turi realizaciją (atributas)| 1 0..* 0..1 << 719982003 |Procesas (patikslinančioji reikšmė)| 

726633004 |Laikinai susiję su (atributas)| 1 0..* 0..* 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 
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64572001 |Liga (sutrikimas)| srities informacija 

Srities apribojimai << 64572001 |Liga (sutrikimas)| 

Pirminė sritis 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 64572001 |Liga (sutrikimas)| 

 
Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

Autoriaus nuomonė apie 64572001 |Liga (sutrikimas)| atributus ir intervalus 

Atributas 
S

u
g

ru
p

u
o

ta
 

K
a
rd

in
a

lu
m

a
s
 

G
ru

p
ė
s
 

k
a
rd

in
a

lu
m

a
s
 

Intervalo apribojimai 

116676008 |Susijusi morfologija (atributas)| 1 0..* 0[Nau

jas] 

..1 

<< 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

1 0..* 0..* 

246075003 |Sukėlėjas (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

246112005 |Sunkumas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 272141005 |Sunkumai (patikslinančioji reikšmė)| 

246454002 |Paplitimas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 282032007 |Gyvenimo laikotarpiai (patikslinančioji 
reikšmė)| 

246456000 |Epizodiškumas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 288526004 |Epizodiškumai (patikslinančioji reikšmė)| 

255234002 |Po (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

263502005 |Klinikinė eiga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 288524001 |Eigos (patikslinančioji reikšmė)| 

288556008 |Prieš (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

363698007 |Radinio vieta (atributas)| 1 0..* 0[Nau

jas] 

..1 

<< 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

1 0..* 0..* 

363705008 |Ryškiai pasireiškęs (atributas)| 1 0..0 0[Nau

jas] 

..0 

<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| 

1 0..* 0..* 

363713009 |Turi interpretaciją (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 260245000 |Radinių reikšmės (patikslinančioji reikšmė)| 

ARBA 

<< 263714004 |Spalvos (patikslinančioji reikšmė)| 

363714003 |Interpretuoja (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 363787002 |Stebimasis dalykas (stebinys)| ARBA 

<< 108252007 |Laboratorinė procedūra (procedūra)| ARBA 

<< 386053000 |Vertinimo procedūra (procedūra)| 
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370135005 |Patologinis procesas (atributas)| 1 0..* 0..1 
263680009 |Autoimuninis (patikslinančioji reikšmė)| ARBA 

<< 441862004 |Infekcinis procesas (patikslinančioji reikšmė)| 

ARBA 

<< 472963003 |Padidėjusio jautrumo procesas 

(patikslinančioji reikšmė)| ARBA 
<< 308490002 |Patologinio vystymosi procesas 
(patikslinančioji reikšmė)| 

371881003 |Per (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

418775008 |Radinio metodas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

419066007 |Radinio informatorius (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 420158005 |Metodo taikytojas (asmuo)| ARBA 
<< 419358007 |Įrašo subjektas arba kitas anamnezės 
teikėjas (asmuo)| ARBA 
<< 444018008 |Asmuo, pasižymintis su įrašo subjektu 
susijusiomis savybėmis (asmuo)| 

42752001 |Dėl (ko) (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 272379006 |Įvykis (įvykis)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

47429007 |Susiję su (atributas)| 1 0..* 0..* 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| ARBA 

<< 272379006 |Įvykis (įvykis)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

719722006 |Turi realizaciją (atributas)| 1 0..* 0..1 << 719982003 |Procesas (patikslinančioji reikšmė)| 

726633004 |Laikinai susiję su (atributas)| 1 0..* 0..* 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

2.4.2.2 Apibūdinantieji klinikinių radinių / sutrikimų atributai 

Toliau pateikiami apibūdinantieji atributai atitinka Klinikinių radinių / sutrikimų atributų suvestinė 

lentelėje esančius atributus. 

Dėl 

Šis atributas naudojamas tada, kai klinikinį radinį norima susieti tiesiogiai su priežastimi. Jei klinikinis 

radinys tik pablogina kitą sutrikimą, o ne jį tiesiogiai sukelia, naudojamas bendresnio pobūdžio 

atributas Susiję su. 

Pavyzdžiui, 

 402194008 |Cheilitas dėl atopinio dermatito (sutrikimas)| YRA cheilitas (sutrikimas) dėl 

atopinio dermatito (sutrikimo) 

Susiję su 

Šis atributas naudojamas modeliuojant sąveiką tarp dviejų sąvokų, kai kalbama ne vien apie jų 

įvykimą vienu metu. Susiję su rodo klinikiniu požiūriu aktualią sąsają tarp sąvokų, nepatvirtinant ir 

nepaneigiant priežastinių arba pasekminių sąryšių tarp šių dviejų sąvokų. 
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Angliškai Lietuviškai 

Polyarthritis associated with another disorder 

(disorder) 

Poliartritas susięs su kitu sutrikimu (sutrikimas) 

Polyarthropathy associated with another disorder 

(disorder) 

Poliartropatija susisjusi su kitu sutrikimu 

(sutrikimas) 

Arthritis associated with another disorder 

(disorder) 

Artritas susijęs su kitu sutrikimu (sutrikimas) 

Inflammatory polyarthropathy (disorder) Uždegiminė poliartropatija (sutrikimas) 

Associated with (attribute) Susiję su 

Disease (disorder) Liga (sutrikimas) 

Associated morphology  Susijusi morfologija 

Inflammation (morphologic abnormality) Uždegimas (morfologinis pakitimas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Joint structure (body structure) Sąnario struktūra (kūno struktūra) 
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Susijusi morfologija 

Šis atributas nurodo audinio arba ląstelių lygmenyje, būdingame sutrikimui, įvykusius morfologinius 

pakitimus. 

(Daugiau informacijos ieškokite 2.4.1.3.1 Morfologiniai pakitimai ir radiniai). 

Pavyzdžiui, 

 75694006 |Pankreatitas (sutrikimas)| turi susietą morfologiją – Uždegimas (morfologinis 

pakitimas) 

Renkantis šio atributo reikšmę, sąvoka neturėtų atspindėti kūno struktūros ir morfologijos. Vis dėlto, 

pasitaiko išimčių, t. y. kur morfologija nurodo radinio vietą. 

Pavyzdžiui, 

 444231005 |Timoma (sutrikimas)| 

 80400009 |Išorinė hiperostozė (morfologinis pakitimas)| 

 79074005 |Odontoma, tarptautinės ligų klasifikacijos onkologiniams potipiams nėra 

(morfologinis pakitimas)| 

Kūno struktūrą reikia nurodyti radinio vietos atributui pasirinktoje reikšmėje. Vis dėlto, pasitaiko 

išimčių. 

Pavyzdžiui, 

 70529004 |Kirmėlinės ataugos limfoidinė hiperplazija (sutrikimas)| turi susietą morfologiją – 

Limfoidinė hiperplazija ir radinio vietą – kirmėlinės ataugos limfoidinis mazgas 

 

 
 

Angliškai Lietuviškai 

Lymphold hyperplasia of appendix (disorder) Limfoidinė kirmėlinės ataugos hiperplazija 

(sutrikimas) 

Hyperplasia of appendix (disorder) Kirmėlinės ataugos hiperplazija (sutrikimas) 

Disorder of lymph node (disorder) Limfmazgio sutrikimas (sutrikimas) 

 Lymphold hyperplasia (disorder) Limfoidinė hiperplazija (sutrikimas) 

Finding site Radinio vieta 

Appendiceal lymphold nodule (body structure) Kirmėlinės ataugos limfoidinis mazgas (kūno 

struktūra) 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Lymphold hyperplasia (morphologic abnormality) Limfoidinė hiperplazija (morfologinis pakitimas) 
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Sukėlėjas 

Šis atributas nurodo tiesioginį ligos sukėlėją. Jis neapima vektorių, pavyzdžiui, moskito, 

kuris perneša maliariją. 

Pavyzdžiui, 

 4989003 |Elektrinis odos nudegimas (sutrikimas)| turi sukėlėją – elektros srovę (fizinė jėga). 

 

Sunkumas 
 

 Modeliavimas 
Įprastai tarptautinėje laidoje iš anksto koordinuotoms sąvokoms modeliuoti sunkumo atributas nėra 
naudojamas, tačiau po koordinavimo jį galima naudoti kaip patikslinančiąją reikšmę. 

 

Šis atributas naudojamas tada, kai klinikinį radinį norima priskirti klasei pagal jo sunkumo lygį. Vis 

dėlto, toks naudojimas yra santykinis. 

Klaidinga manyti, kad ligos intensyvumas ar pavojus visų klinikinių radinių, su kuriais yra susijęs šis 

atributas, atveju bus vienodas. 

Simptomų intensyvumą reikėtų atskirti nuo ligos sunkumo. Sunkumo atributas 

162465004 |Simptomo sunkumas (radinys)|  nėra taikomas, nes: 

 Sunkumą galima įvairiai interpretuoti. Tai priklauso nuo taikomų reikšmių / reikšmių grupės. 

Kiekvienos nurodytos reikšmių grupės atveju apsvarstykite skirtingas sunkumo reikšmes: 

o lengvas / vidutinis / sunkus; 

o minimalus / lengvas / vidutinis / sunkus / labai sunkus; 

o lengvas / lengvas arba vidutinio sunkumo / vidutinis / vidutinio sunkumo arba sunkus / 

sunkus / keliantis pavojų gyvybei / mirtinas; 

 Sunkumas apibrėžiamas pagal numatytą intensyvumo lygį arba klinikinio radinio 

pavojingumą. Pavyzdžiui, paprasčiausiam persišaldymui priskiriamas bazinis intensyvumas 

arba pavojus, kuris yra kur kas mažesnis nei sunki liga, pavyzdžiui, raudonoji vilkligė arba 

pneumonija; sunkus persišaldymas gali būti laikomas ne tokiu intensyviu arba mažiau 

pavojingu nei lengva pneumonija. 

 Kai kurios ligos, kurios kelia pavojų gyvybei, neturi priskirto sunkumo lygio. Pavyzdžiui vėžys 

įprastai nenurodomas kaip lengvas, vidutinis ar sunkus. Jis nurodomas pagal stadijas arba 

laipsnius. 

Taigi, visiems klinikiniams radiniams, kurie gali būti sunkūs arba keliantys pavojų gyvybei, negalima 

taikyti sunkumo atributo. Nepaisant to, jis vis tiek naudingas, kai reikia į poklasius suskirstyti tam 

tikras sąvokas bei atskirti vieno sutrikimo sunkumo lygmenis. 

 Modeliavimas 
Kurdami sąvokas su sukėlėjų vertėmis grybelis arba bakterija, naudokite dvi sąvokas, kurios nurodo 
oficialias Linano sąvokų klases bei tolesnes jų sąvokas: 

414561005 |Karalystės grybas (organizmas)| 

409822003 |Superkaralystės bakterija (organizmas)| 

Oficialių Linano sąvokų klasių neatspindinčios panašios sąvokos organizmų ir infekcinių ligų 
modelio (OIDM) projekte yra svarstomos kaip tos, kurias norima išaktyvinti: 

23496000 |Grybas (organizmas)| 

41146007 |Bakterija (organizmas)| 

Ketinama peržiūrėti tolesnes šių dviejų klasių sąvokas. Vienos iš dviejų karalysčių savo pirminėse 
sąvokose neturinčios sąvokos bus redaguojamos. 
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Paplitimas 

Šis atributas nurodo konkretų periodą gyvenime, kai pirmą kartą pasireiškė būsena. Vis dėlto, 

būsenos gali išlikti ir praėjus pirmojo pasireiškimo periodui. 

Pavyzdžiui, 

 192611004 |Nerimo sutrikimas vaikystėje (sutrikimas)|  paplitimas yra Vaikystė 

(patikslinančioji reikšmė) 

Epizodiškumas 

Šis atributas nurodo gydytojo arba kito sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio asmens nurodytus 

priežiūros epizodus, o ne paciento ligos epizodus. 

Pavyzdžiui, 

 Astma su epizodiškumu = pirmas epizodas rodo pirmą kartą, kai pacientas kreipėsi į savo 

sveikatos priežiūros paslaugų teikėją dėl astmos. 

Po 

Šis atributas naudojamas sąvokoms, kuriose klinikinis radinys nustatomas po kito klinikinio radinio 

arba procedūros, modeliuoti. Jie nei patvirtina, nei paneigia priežastinį sąryšį. Jis tiesiog pabrėžia 

įvykių seką. 

Pavyzdžiui, 

 123948009 |Povirusinis sutrikimas (sutrikimas) | įvyksta po virusinio sutrikimo (sutrikimo) 

Klinikinė eiga 

Šis atributas naudojamas tiek eigai, tiek sutrikimo ar būklės pradžiai nurodyti. 

Daugybės ūmiai (staiga) prasidėjusių būklių eiga taip pat yra ūmi (trumpalaikė). Vis dėlto, kelios 

lėtinės (ilgalaikės) būklės priklauso greitos ir laipsniškos pradžios potipiui. Taigi, aiškiai atskirti greitą 

pradžią nuo sutrikimo trukmės nėra poreikio. Šis pradžią ir eigą apjungiantis atributas yra geriau 

atkuriamas ir naudingesnis nei du atributai, kuriais minėtas reikšmes mėginama atskirti. 

Pavyzdžiui, 

 74973004 |Lėtinio fibrozinio pankreatito (sutrikimo)| klinikinė eiga yra lėtinė (patikslinančioji 

reikšmė) 

 Modeliavimas 

Nerekomenduojama, kad viena sąvoka turėtų kelias paplitimo reikšmes. Jos bus nurodomos 

vėlesniame leidime. 

 Modeliavimas 

Epizodiškumas tarptautinėje laidoje iš anksto koordinuotoms sąvokoms modeliuoti nėra 

naudojamas, tačiau po koordinavimo jį galima naudoti kaip patikslinančiąją reikšmę. 
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Prieš 

Šis atributas naudojamas iki procedūrinėms komplikacijoms (pvz., pooperacinėms komplikacijoms) 

modeliuoti. Jis rodo laikinas sąsajas tarp procedūrų bei susijusių sutrikimų. 

Radinio vieta 
Šis atributas nurodo būklės paveiktą kūno vietą. 

Pavyzdžiui, 

 90708001 |Inkstų liga (sutrikimas)| turi radinio vietą – inkstų struktūra (kūno struktūra) 

Ryškiai pasireiškęs 

Turi interpretaciją 

Šis atributas rodo ir žymi nuomonės aspektą, kuris yra vertinamas arba interpretuojamas (pvz., yra, 

nėra, laipsnis, normalumas, anomalija ir kt.). Jis grupuojamas su Interpretuoja atributu. 

Pavyzdžiui, 

 398151007 |Raumenų tonuso sumažėjimas (radinys)| turi Interpretuoja atributą – raumenų 

tonusas (stebinys) su Turi interpretaciją atributu – sumažėji (patikslinančioji reikšmė). 

Interpretuoja 

Šis atributas nurodo vertinamą arba interpretuojamą dalyką, kai vertinimas, interpretavimas arba 

nuomonė yra būdinga sąvokos reikšmei. Ji įprastai grupuojama su Turi interpretaciją atributu. 

Pavyzdžiui, 

 102660008 |Nenormali gliukozės koncentracija (radinys)| turi atributą Interpretuoja – 

Gliukozės matavimas (procedūra) su Turi interpretaciją atributu – Už normos ribų 

(patikslinančioji reikšmė) 

Patologinis procesas 

Šis atributas suteikia informacijos apie pamatinį sutrikimo patologinį procesą, bet tik tuo atveju, kai 

tokio proceso rezultatai yra nestruktūriniai ir negali būti perteikti Susijusi morfologija atributu. 

Infekcinis procesas (kvalifikatoriaus vertė) ir jo potipis Parazitinis procesas (patikslinančioji reikšmė) 

yra įtraukti į Patologinis procesas intervalą. Jie naudojami modeliuojant infekcinių ligų (sutrikimų) 

antrinę hierarchiją. 

 Žodis ūmus 
Žodis ūmus turi daugiau nei vieną reikšmę ir šios reikšmės dažnai persidengia arba yra neaiškios. Jis gali 
reikšti greitą pradžią, trumpą trukmę arba didelį sunkumo lygį; kai kuriomis aplinkybėmis jį galima naudoti 
visais šiais atvejais. Morfologinių sąvokų atveju, ūmus taip pat gali reikšti su pradžios greičiu susijusios 
morfologijos tipą. 

Pavyzdžiui, 

4532008 |Ūmus uždegimas (morfologinis pakitimas)| nebūtinai turi klinikinę eigą Staigi pradžia 
ir (arba) trumpalaikis (patikslinančioji reikšmė). Ši sąvoka labiau rodo polimorfinę branduolinę 
infiltraciją (84499006 |Lėtinis uždegimas (morfologinis pakitimas)| rodo daugiabranduolinių 
ląstelių infiltraciją ir nebūtinai lėtinę eigą, nors lėtinis uždegimas yra stipriai susijęs su 
limfocitine infiltracija) 

 Šis atributas buvo išaktyvintas. 

 Modeliavimas 
Matavimo radinys antrinės hierarchijos sąvokų atveju, Interpretuoja atributo reikšmė turėtų būti 
Vertinimo procedūra arba Laboratorinė procedūra, o ne Stebinys. 
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Pavyzdžiui, 

 17322007 |Parazito sukelta liga (sutrikimas)| turi Patologinis procesas atributą – Parazitinis 

procesas (patikslinančioji reikšmė). 

Patologinis procesas atributo negalima naudoti reikšmėms, kurios persidengia su Susijusi 

morfologija atributu. 

Pavyzdžiui, 

 Dėl uždegiminio proceso prasideda uždegimas (pagal apibrėžimą), tačiau šiuos sutrikimus 

reikia apibrėžti pagal jų morfologiją, t. y. 708039003 |Uždegiminis pažeidimas (morfologinis 

pakitimas)| 

Įgimtas anomalijas apimantys sutrikimai apibrėžiami naudojant šiuos atributus: 

 Paplitimas (atributas) = įgimtas (patikslinančioji reikšmė); 

 Susijusi morfologija (atributas) = morfologinis pakitimas (patikslinančioji reikšmė)‘ 

 Patologinis procesas (atributas) = patologinio vystymosi procesas (patikslinančioji reikšmė). 

Per 

Šis atributas naudojamas sąvokoms, kuriose klinikinis radinys nustatomas per kitą klinikinį radinį 

(mišrus sutrikimas) arba procedūrą, modeliuoti. Jie nei patvirtina, nei paneigia priežastinį sąryšį. Jis 

tiesiog pabrėžia įvykių seką. 

Pavyzdžiui, 

 10901000087102 |Mažas kraujospūdis per operaciją| turi Per (atributas) atributui taikomą 

reikšmę Operacinė procedūra (procedūra) 

Radinio metodas 

Šis atributas nurodo, kokiomis priemonėmis buvo gautas klinikinis radinys. Jis apima radinius, 

gautus tiriant pacientą. Radinio metodas dažnai naudojamas su Radinio informatorius. 

Pavyzdžiui, 

 713071004 |Piktnaudžiavimas alkoholiu namų aplinkoje (radinys)| turi Radinio metodas 

atributą Anamnezės surinkimas (procedūra) 

Radinio informatorius 

Šis atributas nurodo asmenį arba kitą vienetą, iš kurio buvo gauta klinikinio radinio informacija. Ji yra 

ne apie konkretų asmenį, o apie informatoriaus kategoriją arba tipą. Ji naudojama pacientams 

diferencijuoti, t. y. atskirti nurodytus simptomus nuo teikėjo pateiktų požymių. Šis atributas dažnai 

naudojamas kartu su Radinio metodas atributu. 

Pavyzdžiui, 

 272027003 |Nusiskundimai dėl galvos skausmo (radinys)| turi Radinio informatorius atributą 

Įrašo subjektas arba kitas anamnezės teikėjas (asmuo) 

 

 

 

 

 

 Modeliavimas 

Įgimta X morfologijos sąvokų naudoti negalima. Jas naudoti galima tik tuo atveju, 
jei nėra neįgimtoanttipio. 
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Turi realizaciją 

Šis atributas naudojamas procesui arba veiklai, kuri yra funkcijos realizavimo pasekmė, nurodyti. 

Laikinai susiję su 

Šis atributas nurodo įvykio laikotarpį iki klinikinio dalyko, per klinikinį dalyką arba po jo, pvz., 

operacijos metu įvykusios komplikacijos reiškia laikinai su operacine procedūra susijusias 

komplikacijas. Tai gali būti priešoperacinės, per operaciją įvykstančios arba pooperacinės 

komplikacijos. Jos modeliuojamos su sąryšiu, kuris apima |Laikinai susiję su| arba kitą atitinkamą 

potipį. 

2.4.2.3 Pavadinimų suteikimas klinikiniams radiniams / sutrikimams 

Klinikinis radinys 

Jei įmanoma, pilnai apibrėžtas klinikinio radinio pavadinimas (FSN) turėtų pirmiau nurodyti 

morfologinį pakitimą ir tik po to jo vietą. 

Pavyzdžiui, 

 399525009 |Didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio uždegimas (sutrikimas) |, Uždegimas yra 

morfologinis sutrikimas, o Dvylikapirštės žarnos spenelis yra vieta 

Sutrikimas 

Sutrikimų hierarchijoje pavadinimai suteikiami taip: 

 Žodis sutrikimas turi būti rašomas vienaskaita, pvz., nosies sutrikimas, o ne nosies sutrikimai. 

 Jei sąvoka nurodo kūno sistemos, kūno vietos ar kitos platesnės kategorijos sutrikimų grupę, 

FSN atveju vietoje žodžio liga geriau vartoti žodį sutrikimas, pvz., reprodukcinės sistemos 

sutrikimas, o ne reprodukcinės sistemos liga. Tai negalioja lapo lygmenyje. 

Pavyzdžiui, 

 417683006 |Pjautuvo pavidalo ląstelių hemoglobino C liga be krizės (sutrikimas)| 

 Eilutėse reikėtų vengti artikelio the, pvz., „disorder of lower respiratory system“ (apatinės 

kvėpavimo sistemos sutrikimas), o ne „disorder of thelower respiratory system“ (apatinės 

kvėpavimo sistemos sutrikimas). 

Sritis 

Jei radinio vieta yra antrinė srities dalis, tuomet į FSN reikia įtraukti terminą sritis: 

Pavyzdžiui, 274205003 |Akių srities nudegimas (sutrikimas)| turi radinio vietą 371398005 |Akių 

srities struktūra (kūno struktūra)|. 

 FSN: Akių srities nudegimas (sutrikimas) 

 PT: Akių srities nudegimas 

 

 Modeliavimas: 
Alergija X Alergija X yra modeliuojama su Turi realizaciją atributu Alerginis procesas (patikslinančioji 

reikšmė) ir Sukėlėjas atributu Medžiaga (medžiaga). 

 Išimtys 

Daugiskaitinę formą naudoti galima šiais atvejais: 

Kaip sinonimus grupinėms sąvokoms, pvz., sutrikimai arba ligos 

Dviem dalykams taikomoms sąvokoms, pvz., dviejų akių sutrikimas, abejų akių sutrikimas (taip 
pat žr. Lateralizuotų sutrikimų pavadinimų suteikimo reikalavimai) 
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Angliškai Lietuviškai 

Burn of eye region (disorder) Akies srities nudegimas (sutrikimas) 

Injure of eye region (disorder) Akies srities sužalojimas (sutrikimas) 

Head bum (disorder) Galvos nudegimas (sutrikimas) 

 Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Bum injury (morphologic abnormality) Nudegimas (morfologinis pakitimas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Eye region structure (body structure) Akies srities struktūra (kūno struktūra) 

Nepageidaujamos reakcijos į medžiagas, įvairios medžiagos 

Bet kurios medžiagą įvardinančios sąvokos aprašymas turėtų atitikti medžiagų hierarchijos 

aprašymo taisykles. 

Pavyzdžiui, 292121007 |Nepageidaujama reakcija į sulfasalaziną (sutrikimas)| 

 FSN: Nepageidaujama reakcija į sulfasalaziną (sutrikimas) 

 PT: Nepageidaujama reakcija į sulfasalaziną 

Pavyzdžiui, 292986000 |Nepageidaujama reakcija į ampiciliną ir flukloksaciliną (sutrikimas)| 

 FSN: Nepageidaujama reakcija į ampiciliną ir flukloksaciliną (sutrikimas) 

 PT: Nepageidaujama reakcija į ampiciliną ir flukloksaciliną 

Organizmų sukeltos nepageidaujamos reakcijos 

Bet kurios organizmą įvardinančios sąvokos aprašymas turėtų atitikti organizmų hierarchijos 

aprašymo taisykles. 

 FNS naudokite mokslinį organizmo pavadinimą, pvz., Artemisia vulgaris žiedadulkių sukelta 

nepageidaujama reakcija (sutrikimas); 

 Pageidaujamam terminui įvardyti naudokite bendrinį pavadinimą, pvz., Paprastojo kiečio 

sukeltos nepageidaujamos reakcijos; 

 Sinonimas turi atitikti FSN, pvz., Artemisia vulgaris žiedadulkių sukelta nepageidaujama 

reakcija. 

 

 Informacija 
Kelių sudedamųjų dalių sąvokų modeliavimo būdas yra laikinas sprendimas. Jį taikant, 
nepageidaujama reakcija klaidingai nurodoma kiekvienai, o ne konkrečiai vienai medžiagai. 
Svarstoma naudoti farmacinių / biologinių produktų hierarchijos sąvokas, tačiau norint įsitikinti, kad 

toks sprendimas yra tinkamas, reikia įdėti papildomai darbo. 
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Polinkis į alerginį ir nealerginį padidėjusį jautrumą (pseudoalergija) 

Bet kurios medžiagą ar organizmą įvardinančios sąvokos aprašymas turėtų atitikti atitinkamos 

hierarchijos aprašymo taisykles. 

 Vaistų sukeliamos alergijos 
Alerginės ir nealerginės padidėjusio jautrumo (pseudoalergijos) sąvokos apima ir vaistų sukeliamas 
alergijas. 

Polinkis į alerginį ir nealerginį padidėjusį jautrumą (pseudoalergija) yra polinkis į nepageidaujamo 

alerginio arba nealerginio padidėjusio jautrumo (pseudoalergiją) sutrikimus. 
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Polinkis Modeliai ir pavyzdžiai 

FSN Modeliai: 

• Alergija X (radinys) 

• Alergija X ir Y (radinys) 

• Abėcėline tvarka išdėstyti X ir Y toms 
sąvokoms, kurios žymi kelias 
medžiagas 

Pavyzdžiui, 

• Alergija abakavirui (radinys) 

• Alergija acetaminofenui (radinys) 

• Alergija Artemisia vulgaris žiedadulkėms (radinys) 

• Alergija sulfametoksazolui ir trimetoprimui (radinys) 

PT Modeliai: 

• Alergija X 

• Alergija X ir Y 

• Abėcėline tvarka išdėstyti X ir Y toms 
sąvokoms, kurios žymi kelias 
medžiagas 

Pavyzdžiui, 

• Alergija abakavirui 

• Alergija acetaminofenui 

• Alergija paprastojo kiečio žiedadulkėms 

• Alergija sulfametoksazolui ir trimetoprimui 

Alerginiai ir nealerginiai padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) sutrikimai 

Šie sutrikimai rodo patologinių procesų, dėl kurių gali pakisti struktūros, pasireiškimą (pvz., alerginis 

rinitas). 
 

Sutrikimas Modeliai ir pavyzdžiai 

FSN Modeliai: 

• FSN: Alerginė liga X (sutrikimas) 

• FSN: Alerginė liga X (sukelta Y) (sutrikimas) 

Pavyzdžiui, 

• Alerginis rinitas (sutrikimas) 

• Alerginis konjuktyvitas (sutrikimas) 

• Pievų žiedadulkių sukeltas alerginis rinitas (sutrikimas) 

• Namų erkučių sukeltas alerginis rinitas (sutrikimas) 

PT Modeliai: 

• Alerginė liga X 

• Alerginė liga X (sukelta Y) 

Pavyzdžiui, 

• Alerginis rinitas 

• Alerginis konjuktyvitas 

• Pievų žiedadulkių sukeltas alerginis rinitas 

• Namų erkučių sukeltas alerginis rinitas 

Alerginės ir nealerginės padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) reakcijos 

Šie sutrikimai rodo patologinius procesus, apibrėžiamus kaip nepageidaujamos reakcijos ir alerginės 

sąlygos su patologiniu alerginio arba nealerginio padidėjusio jautrumo (pseudoalergijos) procesu. 
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Reakcija Modeliai ir pavyzdžiai 

FSN Modeliai: 

• Alerginė reakcija (sukelta X) (sutrikimas) 

• Anafilaksinė reakcija (sukelta X) (sutrikimas) 

• Anafilaktoidinė reakcija (sukelta X) (sutrikimas) 

Pavyzdžiui, 

• Dažų sukelta alerginė reakcija (sutrikimas) 

• Žiedadulkių sukelta alerginė reakcija (sutrikimas) 

PT Modeliai: 

• X sukelta alerginė reakcija 

Pavyzdžiui, 

• Dažų sukelta alerginė reakcija 

• Žiedadulkių sukelta alerginė reakcija 

Kontaktinis padidėjęs jautrumas (sutrikimas) 

Kontaktinis padidėjęs jautrumas rodo reakciją, kurią medžiaga sukėlė prisilietusi prie odos arba 

gleivinės. Reakcija gali būti imuninė (alerginė) arba neimuninė (dirgiklis), taikant patologinį procesą 

kontaktinis padidėjęs jautrumas (patikslinančioji reikšmė). 

Pavyzdžiui 

 kontaktinis dermatitas (sutrikimas); 

 paprastas kontaktinis dermatitas (sutrikimas) (sutrikimas). 

Medžiagų netoleravimas 

Netoleravimas yra polinkis išvystyti nepageidaujamą reakciją į medžiagą. Nepageidaujamos reakcijos 

pobūdis gali rodyti įvairius patologinius procesus, tačiau jie neapima padidėjusio jautrumo (alerginių 

ir nealerginių padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) reakcijų. 

Patologinį netoleravimo procesą apibrėžti labai sunku, todėl medžiagos netoleravimo apibrėžimo 

metu modelį pritaikyti polinkiui į padidėjusį jautrumą yra problematiška. Dėl šios priežasties ir dėl to, 

kad medžiagą su polinkiu susieti yra sunku, medžiagos su polinkiu į netoleravimą susiejamos 

naudojant susiję su atributą. 

 

Netoleravimas Modeliai ir pavyzdžiai 

FSN Modelis: 

• X netoleravimas (radinys) 

Pavyzdys, 

• Pieno netoleravimas (radinys) 

PT Modelis: 

• X netoleravimas 

Pavyzdys, 

• Pieno netoleravimas 
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2.4.2.3.1 Lateralizuotų sutrikimų pavadinimų suteikimo reikalavimai 

Dešinės, kairės pusės sutrikimų sąvokos 
Aprašymai 

 FSN: Dešinės akies X sutrikimas (sutrikimas) 

 PT: Dešinės akies X sutrikimas 

Pavyzdžiui, 336541000119107 |Ūminis priekinis dešinės akies uveitas (sutrikimas)| 

 FSN: Ūminis priekinis dešinės akies uveitas (sutrikimas) 

 PT: Ūminis priekinis dešinės akies uveitas 

Abiejų pusių sutrikimų sąvokos 

Aprašymai 

 FSN: Abiejų akių X sutrikimas (sutrikimas) 

 PT: Abiejų pusių X sutrikimas 

 SYN: Abiejų akių X sutrikimas 

 SYN: Abiejų akių X sutrikimas 

Pavyzdžiui, 347301000119103 |Ūminis abiejų akių iritas (sutrikimas)| 

FSN: Ūminis abiejų akių iritas (sutrikimas) 

PT: Ūminis abiejų pusių iritas 

SYN: Ūminis abiejų akių iritas 

SYN: Ūminis dviejų akių iritas 

Abiejų pusių sutrikimų modeliavimas 

Abiejų pusių sutrikimus (arba procedūras) modeliuoti reikia naudojant dvi sąryšių grupes (po vieną 

kiekvienai lateralizuotai anatomijos sąvokai). 

 Daugiau informacijos rasite 

Žr. IHTSDO kūrimo projektus; anatominių projektų tinklalapyje 5. Laterališkumas (juodraštis) 

Taip pat 8. Anatomijos pavadinimų suteikimo taisyklės (juodraštis) skyriuje ieškokite 

informacijos apie sąvokų kūrimą, naudojant skaičius 

http://snomed.info/id/336541000119107
http://snomed.info/id/336541000119107
http://snomed.info/id/336541000119107
http://snomed.info/id/336541000119107
http://snomed.info/id/347301000119103
http://snomed.info/id/347301000119103
http://snomed.info/id/347301000119103
http://snomed.info/id/347301000119103
https://confluence.ihtsdotools.org/pages/viewpage.action?pageId=59346387
https://confluence.ihtsdotools.org/pages/viewpage.action?pageId=59346387
https://confluence.ihtsdotools.org/pages/viewpage.action?pageId=59345611
https://confluence.ihtsdotools.org/pages/viewpage.action?pageId=59345611
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Angliškai Lietuviškai 

Acute iritis of bilateral eyes (disorder) Ūminis abiejų akių iritas (sutrikimas) 

Acute anterior uveitis of bilateral eyes(disorder) Ūminis abiejų akių priekinis uveitas (sutrikimas) 

Acute iritis of left eye (disorder) Ūminis kairės akies iritas (sutrikimas) 

 Acute iritis of right eye (disorder) Ūminis dešinės akies iritas (sutrikimas) 

Clinical course Klinikinė eiga 

Sudden onset AND/OR short duration (qualifier 

value) 

Staigi pradžia IR (ARBA) trumpa trukmė 

(patikslinančioji reikšmė) 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Acute inflammation (morphologic abnormality) Ūminis uždegimas (morfologinis pakitimas) 

Finding site Radinio vieta 

Structure of iris or right eye (body structure) Dešinės akies rainelės struktūra (kūno struktūra) 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Acute inflammation (morphologic abnormality) Ūminis uždegimas (morfologinis pakitimas) 

Finding site Radinio vieta 

Structure of iris of left eye (body structure) Kairės akies rainelės struktūra (kūno struktūra) 
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2.4.2.4 Sutrikimo modeliavimas 

Sutrikimas visada ir būtinai yra anomalios klinikinės būklės. Sutrikimai modeliuojami taip: 

2.4.2.4.1 Konkretaus sutrikimo modeliavimas 

Nuorodos į temas  

(pagal sutrikimo tipą)  

Išeminis sutrikimas 

Išeminė širdies liga 

Aritmija 

Pažeidimas 

Trauma, sužalojimas 

 

Nutrynimas, abrazija 

Įplėšimas, pjautinė žaizda 

Trūkimas 

Trauminiai sutrikimai 

Navikas ir neoplazma 

Pirminiai ir antriniai neoplastiniai sutrikimai 
 

Neoplazija 

Neoplazma ir hamartoma 

Apgamas 

Infekcinė liga, uždegiminis sutrikimas 

Padidėjusio jautrumo sutrikimai 

Jatrogeninis 

Įgimtas 

Įgimtas ir įgytas 

 Struktūra, kieno struktūra 

Lateralizuoto sutrikimo (ir procedūros) sąvokoje negali būti žodžių struktūra arba struktūrą (kieno). 

Pavyzdžiui, 

Kūno struktūros sąvokos atveju, 266005 |Dešiniosios apatinės plaučio skilties 
struktūra (kūno struktūra)| sutrikimo sąvoka su šia kūno struktūra yra 724056005 
|Dešiniosios plaučių skilties piktybinė neoplazma (sutrikimas)|. 

Kūno struktūros sąvokos atveju, 266005 |Dešiniosios apatinės plaučio skilties 
struktūra (kūno struktūra)|, procedūra yra 726425007 |Dešiniosios plaučių skilties 
lobektomija (procedūra)|. 

http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/724056005
http://snomed.info/id/724056005
http://snomed.info/id/724056005
http://snomed.info/id/724056005
http://snomed.info/id/724056005
http://snomed.info/id/724056005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/266005
http://snomed.info/id/726425007
http://snomed.info/id/726425007
http://snomed.info/id/726425007
http://snomed.info/id/726425007
http://snomed.info/id/726425007
http://snomed.info/id/726425007
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Paveldėtas 

Šeiminis 

Vystymosi 

 
Genetinis, vystymosi, įgimtas ir fizinis 

Malformacija, deformacija, anomalija 

Hematologinis, limfatinis 

Hematologiniai sutrikimai, limfoidinės ir mieloidinės neoplazmos 

Koaguliacija, hemostazė, trombozė 

Išvaržos 

Osteoartritas 

Kelių sistemų sutrikimai 

Psichinės sveikatos sutrikimai 

Mirtis 

Išeminis sutrikimas 

Išeminiai sutrikimai apibrėžiami pagal išeminių struktūrinių pakitimų morfologiją. Jie gali būti 

neilgalaikiai, tačiau manoma, kad visi išemijos atvejai molekuliniame lygmenyje sukelia tam tikrus 

struktūrinius pakitimus. 

Išeminė širdies liga 

Išeminė širdies liga apima miokardo infarktą, miokardo išemiją (be infarkto), anginą ir kitus širdies 

sutrikimus, kurių metu įvyksta išeminiai struktūriniai pakitimai (atitaisomi arba ne), kurie yra 

apibūdinamosios savybės. 

Be abejo, vainikinių arterijų arterioskleroze galima sirgti nepasireiškiant išemijai, todėl vainikinių 

arterijų arteriosklerozė nėra išeminių širdies ligų potipis. 

Ir priešingai, miokardo išemiją ir infarktą gali sukelti ne tik vainikinių arterijų arteriosklerozė, todėl 

išeminė širdies liga nėra vainikinių arterijų arteriosklerozės potipis. 

Aritmija 

Kardiologai pastebi painiavą, kai Širdies laidumo sutrikimas (sutrikimas) sąvoką reikia įkelti į platesnę 

grupę, kuri apima aritmijas ir širdies blokadas. Įprastai aritmijos sąvoka žymi įvairias sąlygas, kurios 

apima laidumo sutrikimus, tarp kurių yra ir širdies blokados. Širdies aritmija (sutrikimas) sąvoka yra 

pirminė Širdies laidumo sutrikimas (sutrikimas) sąvoka bei aktyvi neaktyvių sąvokų disritmija arba 

aritmija nuoroda. 

Pavyzdžiui, 

 Aritmijos, pavyzdžiui, 72654001 |Supraventrikulinė aritmija (sutrikimas)| priklauso 

698247007 |Širdies aritmija (sutrikimas)| kategorijai 

Laidumo sutrikimai apima širdies blokadą, AV blokadą, pluošto kojytės blokadą, laidumo delsą ir 

laidumo defektą, pavyzdžiui, 418341009 | Atrioventrikulinis laidumo sutrikimas (sutrikimas)|. Kitos 

aritmijos iš 44808001 |Širdies laidumo sutrikimas (sutrikimas)| kategorijos buvo perkeltos į 

698247007 |Širdies aritmija (sutrikimas)| kategoriją. 

 

http://snomed.info/id/72654001
http://snomed.info/id/72654001
http://snomed.info/id/72654001
http://snomed.info/id/72654001
http://snomed.info/id/698247007
http://snomed.info/id/698247007
http://snomed.info/id/698247007
http://snomed.info/id/698247007
http://snomed.info/id/698247007
http://snomed.info/id/44808001
http://snomed.info/id/44808001
http://snomed.info/id/44808001
http://snomed.info/id/44808001
http://snomed.info/id/698247007
http://snomed.info/id/698247007
http://snomed.info/id/698247007
http://snomed.info/id/698247007
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Pažeidimas 

Žodį pažeidimas galima naudoti tiek struktūriniams, tiek funkciniams pakitimams nurodyti. Jei 

sutrikimas (arba procedūra) pažeidimą nurodo taip, jog aišku, kad tai bendras struktūrinio pakitimo 

terminas, tuomet modeliuojant reikėtų naudoti 116676008 |Susijusi morfologija (atributas)| or 

49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis pakitimas)|  atributus (procedūroms 

naudokite 405816004 |Procedūros morfologija (atributas) atributą|). 

Funkcinių pažeidimų negalima modeliuoti naudojant morfologinių pakitimų struktūros hierarchijos 

reikšmes. 

Trauma, sužalojimas 

Žodis trauma turi keletą reikšmių. Pirmoji – tai fizinis kūno sužalojimas (lyginant su emocine trauma). 

Mes laikome, kad trauma reiškia fizinį sužalojimą, nebent pridedami žodžiai, kurie aiškiai nurodo 

emocinę traumą. 

417163006 |Trauminis IR (ARBA) netrauminis sužalojimas (sutrikimas)| 

Sužalojimas nėra traumos sinonimas, nes, pavyzdžiui, insulto, skendimo ar toksinų sukelti 

sužalojimai nėra trauminiai. Taigi, gaunama sąvoka 417163006 |Trauminis IR (ARBA) netrauminis 

sužalojimas (sutrikimas)|. 

Nutrynimas, abrazija 

Dėl nutrynimo atsiradusį sužalojimą galima apibrėžti naudojant 400152004 |Nutrynimo sužalojimas 

(morfologinis pakitimas)| sąvoką. Tokiu atveju sužalojimas nebus klasifikuojamas kaip žaizdos tipas. 

Pavyzdžiui, 

 47222000 |Dantų nutrynimo sužalojimas (sutrikimas)| 

 400068007 |Mechaninis sudirginimas (morfologinis pakitimas)| 

Vis dėlto, daugelis sutrikimų, kurių pavadinime yra žodis abrazija reiškia, kad oda arba kitas audinys 

buvo nutrintas (nugremžtas ar nuplėštas). Jie taip pat laikomi žaizdomis ir priskyrus tinkamą 

morfologiją – 400061001 |Abrazija (morfologinis pakitimas)| – bus klasifikuojami kaip žaizdos. 

Pavyzdžiui, 

 211039006 |Abrazija, krūtinės siena (sutrikimas)| 

 Trauminis sužalojimas (sutrikimas) 
417746004 |Trauminis sužalojimas (sutrikimas)| apibrėžiamas kaip bet koks sutrikimas, 
turintis 19130008 | Trauminis pakitimas (morfologinis pakitimas)| morfologiją. 

http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/116676008
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/417163006
http://snomed.info/id/417163006
http://snomed.info/id/417163006
http://snomed.info/id/417163006
http://snomed.info/id/417163006
http://snomed.info/id/417163006
http://snomed.info/id/417163006
http://snomed.info/id/417163006
http://snomed.info/id/417163006
http://snomed.info/id/400152004
http://snomed.info/id/400152004
http://snomed.info/id/400152004
http://snomed.info/id/400152004
http://snomed.info/id/400152004
http://snomed.info/id/47222000
http://snomed.info/id/47222000
http://snomed.info/id/47222000
http://snomed.info/id/47222000
http://snomed.info/id/400068007
http://snomed.info/id/400068007
http://snomed.info/id/400068007
http://snomed.info/id/400068007
http://snomed.info/id/400061001
http://snomed.info/id/400061001
http://snomed.info/id/400061001
http://snomed.info/id/400061001
http://snomed.info/id/211039006
http://snomed.info/id/211039006
http://snomed.info/id/211039006
http://snomed.info/id/211039006
http://snomed.info/id/417746004
http://snomed.info/id/417746004
http://snomed.info/id/417746004
http://snomed.info/id/417746004
http://snomed.info/id/19130008
http://snomed.info/id/19130008
http://snomed.info/id/19130008
http://snomed.info/id/19130008
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Įplėšimas, pjautinė žaizda 

Žodis įplėšimas turi dvi reikšmes – įplėštas ir įpjautas. Įprastai klinikinėje praktikoje įplėšimas reiškia 

pjautinę žaizdą. Pavyzdžiui, dažnai greitosios pagalbos punktuose apsilankoma dėl netyčinio piršto 

įpjovimo virtuviniu peiliu. Tokios žaizdos vadinamos įplėšimais. Kita vertus, daugelyje žodynų 

įplėšimas apibrėžiamas kaip dėl įplyšimo atsiradusi žaizda nelygiais kraštais. Šia reikšme vartojamas 

terminas obstetriniai įplėšimai. Struktūroms nuplyšus ar trūkus, kraštai dažniausiai lieka nelygūs. 

Sinonimą įplyšimas turi dvi morfologijos: pjautinė žaizda (aukščiau) ir trauminis plyšimas (žemiau). 

Jei žodis įplyšimas arba įplėštas yra sužalojimų hierarchijos sąvokos aprašymo dalis, modeliuotojai 

privalo pasirinkti, kuri iš šių dviejų reikšmių yra tinkama. 

Trūkimas 

Trūkimai gali atsirasti dėl sužalojimo arba spontaniškai. Kalbant apie raumenis ir sausgysles, žodis 

trūkimas reiškia trauminį sužalojimą (pvz., 239731008 |Šoninio šalutinio kelio raiščio trūkimas 

(sutrikimas)| 

Kalbant apie vidinius organus, trūkimas gali būti trauminis arba spontaninis (pvz., 4240001 |Aortos 

trūkimas (sutrikimas)|, 88294009 |Kiaušidės trūkimas (sutrikimas)| ir kt.). 

Trūkimo sąvoka turi potipio morfologijas, 415747007 |Trauminis trūkimas (sutrikimas)| ir 125672000 

|Netrauminis trūkimas (morfologinis pakitimas)|.Šias sąvokas būtina atskirti, kad būtų galima įvykdyti 

užklausas dėl traumos sukelto poveikio. Modeliuotojai renkasi: 

 415747007 |Trauminis trūkimas (morfologinis pakitimas)| kaip susijusios anatomines vietas 

apimančių sąvokų morfologijos reikmė, pavyzdžiui, raumenys ir sausgyslės, įvykus traumai). 

Pavyzdžiui, 

 209765005 |Nykščio sausgyslės trūkimas (sutrikimas)| 

 125671007 |Trūkimas (morfologinis pakitimas)| kaip susijusios anatomines vietas apimančių 

sąvokų morfologijos reikšmė, pavyzdžiui, vidiniai organai, kai trūkimas įvyksta dėl traumos 

arba spontaniškai. 

Pavyzdžiui, 

 46126003 |Arterijos trūkimas (sutrikimas)| 

 125672000 |Netrauminis trūkimas (morfologinis pakitimas)|,jei taip nurodoma. 

 Pavyzdžiui, 

 268002004 |Netrauminis sausgyslės trūkimas (sutrikimas)| 

Trūkimą galima numatyti, jei yra pažeidimas, dėl kurio, jei nėra traumos, įprastai įvyksta spontaninis 

trūkimas. 

Pavyzdžiui, 

 286967008 |Ūminis trūkęs apendicitas (sutrikimas)| 

Trauminiai sutrikimai 

Jei sužalojimas / trauminis sutrikimas neturi morfologijos, kuri yra 19130008 |Trauminis pakitimas 

(morfologinis pakitimas)| poklasis, tuomet šiam sąryšiui išreikšti naudojama papildoma sąryšių 

grupė. Sąryšiai reikalingi tik trauminių sužalojimų sąvokoms. 

Šių sutrikimų FSN dažnai būna žodžiai sužalojimas arba aiškiai nurodyta trauminis. 

FSN pavyzdžiai, 

 Petinio rezginio kamieno sužalojimas (sutrikimas); 

 Trauminis šeštojo ir septintojo kaklo slankstelio sužalojimas (sutrikimas). 
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Labiausiai trauminės sąvokos turi sąryšių grupes radinio vieta ir susijusi morfologija. 

Pavyzdžiui,  

721347007 |Trečiojo kaklo slankstelio lūžis (sutrikimas)| turi 

 Radinio vieta (atributas) = C3 kaulo struktūra (kūno struktūra); 

 Susijusi morfologija (atributas) = Lūžis (morfologinis pakitimas). 

Įprastai, kaip ir prieš tai esančių pavyzdžių atveju, morfologija yra 119130008 | Trauminis pakitimas 

(morfologinis pakitimas) | poklasis, todėl automatiškai tinkamai suklasifikuojama. Vis dėlto, kai kurios 

morfologijos šiuo metu nėra trauminio pakitimo poklasiai, todėl trauminio varianto nėra. Šios 

morfologijos automatiškai nesuklasifikuos kaip sužalojimų. 

Pavyzdžiui,  

722628000 |Trauminis infratentorinės srities subdurinio tarpo kraujavimas (sutrikimas)| 

 Susijusi morfologija (atributas) = kraujavimas (morfologinis pakitimas) ir 

 Radinio vieta (atributas) = Infratentorinės srities subdurinio tarpo struktūra (kūno struktūra), 

jei pridedama papildoma sąryšių grupė. 

Pavyzdžiui, 

 Radinio vieta (atributas) = Infratentorinės srities subdurinio tarpo struktūra (kūno struktūra) 

ir 

 Susijusi morfologija (atributas) = Trauminis pakitimas (morfologinis pakitimas) 

Navikas ir neoplazma 

Terminas „tumor“ turi dvi pirmines reikšmes, t. y. masė, nepriklausomai nuo to, ar jis neoplastinis, ar 

ne, arba neoplastinė masė. Rekomenduojama vartoti terminą „neoplasm“, nes jis mažiau 

dviprasmiškas nei terminas „tumor“. 

Pavyzdžiui, 

 92385005 |Plonosios žarnos gerybinė neoplazma (sutrikimas)| 

Pirminiai ir antriniai neoplastiniai sutrikimai 

SNOMED CT laikosi ICD-O ir ICD-10 nustatytos tvarkos ir metastazinę piktybinę (X vietos) 

neoplazmą interpretuoja kaip į X vieta įvykusią metastazę. 

Pavyzdžiui, 

 94521000 |Šonkaulio metastazinė piktybinė neoplazma (sutrikimas)| 

Metastazes iš piktybinės neoplazmos apibūdinančioms sąvokoms SNOMED CT vartojamas žodis 

iš. 

Pavyzdžiui, 

 315006004 |Metastazės iš piktybinio plaučių naviko (sutrikimas)| 

SNOMED CT metastazės modeliuojamos su dviem sąryšių grupėmis, kurių kiekviena turi atitinkamą 

morfologiją ir vietą. 

Pavyzdžiui, 

 712849003 |Pirminė piktybinė prostatos neoplazma su metastazėmis į kaulą (sutrikimas)|: 

 IS A (atributas): Liga (sutrikimas); 

 Radinio vieta (atributas): Kaulo struktūra (kūno struktūra) ir susijusi morfologija (atributas): 

Neoplazma, metastazinė (morfologinis pakitimas); 

 Susijusi morfologija (atributas): Piktybinė neoplazma, pirminė (morfologinis pakitimas) ir 

radinio vieta (atributas): Prostatos struktūra (kūno struktūra). 
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Neoplazija 

Modeliuojant neoplaziją struktūrą reikia atskirti nuo proceso. Norėdami identifikuoti struktūrą, žodžio 

neoplazija FSN nenaudokite (nors jis tą ir parodo). Naudokite 126537000 |Kaulo neoplazma 

(sutrikimas)|,o ne kaulo neoplazija. Neoplastinis sutrikiams rodo neoplazijos procesą, dėl kurio 

susiformuoja neoplazma. 

 Jei apibrėžimas yra pirminis, susijusi morfologija yra: 86049000 |Piktybinė neoplazma, 

pirminė (morfologinis pakitimas)|. 

 Jei apibrėžimas yra pirminis arba antrinis, morfologija yra: 367651003 |Pirminės, antrinės 

arba neaiškios kilmės piktybinė neoplazma (morfologinis pakitimas)|. 

 Jei sąvoka išreiškia konkrečią morfologiją, FSN visada bus žodis pirminis. 

Pavyzdžiui, 

o 9541000119105 |Pirminė tulžies pūslės adenokarcinoma (sutrikimas)|; 

o Radinio vieta (atributas): Tulžies pūslės struktūra (kūno struktūra); 

o Susijusi morfologija (atributas): Adenokarcinoma (morfologinis pakitimas). 

Neoplazma ir hamartoma 

Neoplazma apibrėžiama kaip nebekontroliuojamas audinio augimas. Hamartoma apibrėžiama kaip 

nepiktybinis, ribotas pakitusių subrendusių ląstelių, įprastai randamų pakitusio vystymosi srityje, 

augimas. 

SNOMED CT yra sutrikimų (ir morfologinių pakitimų) sąvokų bei neoplaziją, hamartomas bei navikus 

žyminčių potipių. 

SNOMED CT sąvoka 399981008 |Neoplazma ir (arba) hamartoma (sutrikimas)| turi šešis potipius: 

1. angiomatozė 

2. hamartoma 

3. hemangioma 

4. limfangioma 

5. melanocitinis apgamas 

6. neoplastinis sutrikimas 

SNOMED CT sąvoka 400177003 |Neoplazma ir (arba) hamartoma (morfologinis pakitimas)| taip pat 

turi šešis potipius: 

1. angiomatozė 

2. kraujagyslės navikas 

3. hamartoma 

4. limfagyslės navikas 

5. melanocitinis apgamas 

6. neoplazma 

Apgamas 

Žodis apgamas turi daugybę skirtingų reikšmių. Skirtumai įprastai grindžiami atsakymais į šiuos 

klausimus: 

 Ar jis būtinai yra ant odos? O gal jis gali būti ant gleivinės ar kitose vietose? 

 Ar jis būtinai yra matomas? O gal jis gali būti vidinėse vietose, pavyzdžiui, skrandžio 

gleivinėje ar pan.? 

 Ar jis būtinai yra nuo gimimo? O gal jis gali atsirasti vėliau? 

 Ar jis būtinai yra tamsus ir sudarytas iš melanocitų? O gal jis nėra pigmentuotas arba yra 

sudarytas iš kitokio tipo ląstelių? 
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 Ar jis būtinai yra sudarytas iš audinio, kuris įprastai yra toje vietoje? O gal jis gali būti 

ektopinis? 

 Ar jame nėra nepiktybinių neoplazmų? 

Kai kurios bendriausios apgamo reikšmės yra grindžiamos atsakymų į klausimų deriniais: 

 Įgimtas apgamas, t. y. bet kokia nuo gimimo matoma dėmelė ant odos arba gleivinės, 

nepriklausomai nuo audinio kilmės, išskyrus gerybines neoplazmas. 

 Bet kokia gerybinė melanocitų grupė, nepriklausomai nuo vietos ir pigmentacijos bei nuo to, 

ar ji yra nuo gimimo, ar atsirado vėliau. 

 Bet kokia odos hamartoma. Šis terminas neapima ne odos vietų ir neoplazmų bei ektopinio 

audinio, pavyzdžiui, choristomų. 

Dėl tokio daugiareikšmiškumo, bet koks SNOMED CT esantis FNS, kuriame yra žodis apgamas yra 

daugiareikšmis. Pavyzdžiui, terminas kraujagyslinė dėmė gali reikšti: 

 Įgimtą kraujagyslės naviką odoje; 

 Įgimtą kažkur matomą kraujagyslės hamartomą arba neoplazmą (ne tik ant odos, bet ir ant 

gleivinės, matomą iš išorės arba nematomą) 

 Įgimtą kraujagyslės arba limfagyslės naviką odoje 

 Įgimtą kažkur matomą kraujagyslės arba limfagyslės hamartomą arba neplazmą 

 Bet kurį iš pateiktų variantų, tik nebūtinai įgimtą 

Geresnis kraujagyslnės dėmės (morfologinio pakitimo) FSN būtų kraujagyslinė hamartoma 

(morfologinis pakitimas). Gersnis įgimtos kraujagyslinės dėmės (sutrikimo) FSN būtų įgimta 

kraujagyslinė hamartoma (sutrikimas). 

Tais atvejais, kai klinikinis termino, kuriame yra žodis apgamas, vartojimas nėra 

daugiareikšmis, aprašymo arba sąvokos išaktyvinti nereikia. 

Infekcinė liga, uždegiminis sutrikimas 

Sąvokos infekcinė liga (sutrikimas) ir uždegiminis sutrikimas (sutrikimas) yra giminingos, t. y. ne visi 

infekciniai sutrikimai yra uždegiminiai. 

Infekcinis sutrikimas ir jo potipiai turi sukėlėjo sąryšį su atitinkamu organizmu. 

Pavyzdžiui, 

 232399005 |Ūminis paprastosios pūslelinės sukeltas faringitas (sutrikimas)|  sukėlėjas yra 

paprastosios pūslelinės virusas (organizmas). 

Uždegiminis sutrikimas turi susijusios morfologijos sąryšį su 409774005 | Uždegiminė morfologija 

(morfologinis pakitimas) |arba su vienu iš jos potipių. 

Pavyzdžiui, 

 Susijusitermino 81077008 |Ūmus reumatinis artritas (sutrikimas)| morfologija yra 4532008 | 

Ūmus uždegimas (morfologinis pakitimas). 

Poinfekciniai sutrikimai 

Poinfekciniai sutrikimai nėra infekcinių sutrikimų potipiai. Po atributas naudojamas poinfekciniams 

sutrikimams susieti su susijusiomis infekcijomis. 

Padidėjusio jautrumo sutrikimai 
 473010000 |Padidėjusio jautrumo būklė (sutrikimas)| yra primityvioji sąvoka. Ji apima 

sąvokas 473011001 |Alerginė būklė (sutrikimas)| ir 609405001 |Pseudoalerginė būklė 

(sutrikimas)|. 
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 473010000 |Padidėjusio jautrumo būklė (sutrikimas)| sąvoka tiesiogiai gauta iš 404684003 

|Klinikinis radinys (radinys)|. 

 473011001 |Alerginė būklė (sutrikimas)| ir 609405001 |Pseudoalerginė būklė (sutrikimas)| 

sąvokos yra primityviosios. Kiekviena jų turi po tirs išvestas sąvokas: 

o Ligos / sutrikimai: anomalios struktūros; 

o Procesas: alerginės ir nealerginės padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) reakcijos; 

o Polinkiai: polinkis į alergines ir nealergines padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) 

reakcijas; iki prasidedant alerginėms ir nealerginėms padidėjusio jautrumo 

(pseudoalergija) reakcijoms, patologinių apraiškų, t. y. reakcijų, nebūna. 

Ligos / sutrikimai ir reakcijos, bet ne polinkiai, apibrėžiami pagal pamatinius patologinius procesus. 

 

Imuninės funkcijos sutrikimas 

414029004 |Imuninės funkcijos sutrikimas (sutrikimas)| modeliuojant su 769247005 |Anomalus 

imuninis procesas (patikslinančioji reikšmė),| alerginius ir autoimuninius sutrikimus galima tinkamai 

klasifikuoti kaip imuninės funkcijos sutrikimai. 

Alerginė ir nealerginė padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) liga 

Alerginės ir nealerginės padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) ligos rodo patologinius procesus, dėl 

kurių pakinta struktūros. Modeliuojant alergines ir nealergines padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) 

ligas naudojamos šios sąryšių grupės: 

 116676008 |Susijusi morfologija (atributas)| ir 363698007 |Radinio vieta (atributas)| rodo 

o anomalią struktūrą 

 Patologinis procesas: 472963003 |Padidėjusio jautrumo procesas (patikslinančioji reikšmė)| 

arba viena iš antrinių sąvokų 

 246075003 |Sukėlėjas (atributas)|: medžiaga (jei nurodyta) 

 

 Patologinių procesų (patikslinančiųjų reikšmių) hierarchija 
Norint tiksliai apibūdinti visą padidėjusio jautrumo reakcijų intervalą, naudojamos 
patologinių procesų (patikslinančiųjų reikšmių) hierarchijoje esančios 
patikslinančiosios reikšmės. (Taip pat žr. Patikslinančioji reikšmė skyriuje). 
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2.4.2.4.1-1 pav. Alerginių ir nealerginių padidėjusio jautrumo (pseudoalergijos) ligų modelis 

 
Allergic disorder (caused by x) (disorder) Alerginis sutrikimas (sukeltas x) (sutrikimas) 

Allergic condition (disorder) Alerginė būklė (sutrikimas) 

Disease (disorder) Sutrikimas (sutrikimas) 

Causative agent (attribute) Sukėlėjas (atributas) 

Substance (substance) Medžiaga (medžiaga) 

Causative agent (attribute) Sukėlėjas (atributas) 

Substance (substance) Medžiaga (medžiaga) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Anatomical or acquired body structure (body 

structure) 

Anatominė arba įgyta kūno struktūra (kūno 

struktūra) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Body structure, altered from its original anatomical 

structure (morphologi abnormality) 

Kūno struktūra, pakeista iš originalios anatominės 

struktūros (morfologinis pakitimas) 

Pathological process (attribute) Patologinis procesas (atributas) 

Hypersensitivity process (qualifier value) Jautrumo padidėjimo procesas (patikslinančioji 

reikšmė) 

 
Pavyzdžiui, 
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Angliškai Lietuviškai 

Allergic rhinitis (disorder) Alerginis rinitas (sutrikimas) 

Allergic disorder of respiratory tract (disorder) Alerginis kvėpavimo takų sutrikimas (sutrikimas) 

Immunoglobulin E-mediated allergic disorder 

(disorder) 

Imunoglobulino E sukeltas alerginis sutrikimas 

(sutrikimas) 

Rhinitis (disorder) Rinitas (sutrikimas) 

Pathological process (attribute) Patologinis procesas (atributas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Structure of mucous membrane of nose (body 

strukcture 

Nosies gleivinės struktūra (kūno struktūra) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Inflammation (morphologic abnormality) Uždegimas (morfologinis pakitimas) 

Allergic rhinitis (disorder) Alerginis rinitas (sutrikimas) 

Allergic rhinitis  Alerginis rinitas 

Alergic rhinitis due to allergen  Alerginis rinitas dl alergeno 

AR – Allergic rhinitis  AR – alerginis rinitas 

Atopic rhinitis Atopinis rinitas 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Alergic condition (finding) Alerginė būklė (radinys) 

Disease (disorder) Liga (sutrikimas) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Inflammation (morphologic abnormality) Uždegimas (morfologinis pakitimas) 

Pathological process (attribute) Patoigoliginis procesas (atributas) 

Immunoglobulin E mediated allergic process 

(qualifier value) 

Imunoglobulino E sukeltas alerginis procesas 

(patikslinančioji reikšmė) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Structure of mucous membrane of nose (body 

structure) 

Nosies gleivinės struktūra (kūno struktūra) 
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Polinkis į alerginį ir nealerginį padidėjusį jautrumą (pseudoalergija) 

Polinkis į alerginį ir nealerginį padidėjusį jautrumą (pseudoalergija) yra polinkis į alergines ir 

nealergines padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) reakcijas; prieš įvykstant reakcijoms, patologinių 

apraiškų nebūna. Jos laikomos klinikiniais radiniais, o ne sutrikimais. Toliau jos skirstomos į 

alergines ir nealergines padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) reakcijas. 

 
 

2.4.2.4.1-2 pav. Polinkio į alergines ir nealergines padidėjusio jautrumo (pseudoalergijos) ligas 

modelis 

Angliškai Lietuviškai 

Allergy X (finding) Alergija X (radinys) 

Allergic condition (finding) Alerginė būklė (radinys) 

Propensity to adverse reaction (finding) Polinkis į nepageidaujamas reakcijas (radinys) 

 Has realization (attribute) Realizuojama (atributas) 

Allergic process (qualifier value) Alerginis procesas (patikslinančioji reikšmė) 

Causative agent (attribute) Sukėlėjas (atributas) 

Substance (substance) Medžiaga (medžiaga) 

Pavyzdžiui, 
 

 

2.4.2.4.1-3 pav. Polinkio į alergiją (radinys) modeliavimas 

 
Angliškai Lietuviškai 

Allergic disposition (finding) Polinkis į alergiją (radinys) 

Allergic condition (finding) Alerginė būklė (radinys) 
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Hypersensitivity disposition (finding) Polinkis į padidėjusį jautrumą (radinys) 

 Has realization (attribute) Realizuojama (atributas) 

Allergic process (qualifier value) Alerginis procesas (patikslinančioji reikšmė) 

Allergic disposition (finding) Polinkis į alergiją (radinys) 

Allergic disposition  Polinkis į alergiją 

Allergy Alergija 

The disposition to develop an allergic reaction Polinkis į alerginę reakciją. 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Allergic condition (finding) Alerginė būklė (radinys) 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Propensity to adverse reactions (finding) Polinkis į alergines reakcijas (radinys) 

Has realization (attribute) Realizuojama (atributas) 

Allergic process (qualifier value) Alerginis procesas (patikslinančioji reikšmė) 

Alerginė ir nealerginė padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) reakcija 

Alerginės ir nealerginės padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) reakcijos yra neigiamos reakcijos ir 
alerginės būklės. Kaip ir ligos / sutrikimai, jos apibrėžiamos pagal pamatinius patologinius procesus. 

 

 
 

2.4.2.4.1-4 pav. Alerginių ir nealerginių padidėjusio jautrumo (pseudoalergija) reakcijų modelis 

Angliškai Lietuviškai 

Pseudoallergic reaction (to X) (disorder) Pseudoalergija (sutrikimas) 

Pseudoallergic condition (disorder) Pseudoalerginė būklė (sutrikimas) 

Adverse reaction (disorder) Nepageidaujama reakcija (sutrikimas) 

Pathological process (qualifier value) Patologinis procesas (kvalifikacinė vertė) 

Pseudoallergic process (qualifier value) Pseudoalerginis procesas (kvalifikacinė vertė) 

Causative agent (attribute) Sukėlėjas (atributas) 

Substance (substance) Medžiaga (medžiaga) 

Pavyzdžiui, 
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Angliškai Lietuviškai 

Non-allergic hypersensitivity reaction caused by 

sulfite (disorder) 

Nealerginė jautrumo padidėjimo reakcija į sulfidą 

(sutrikimas) 

Adverse reaction to food additive (disorder) Neigiama reakcija į maisto priedą (sutrikimas) 

Propensity to adverse reactions to food (disorder) Polinkis į neigiamas reakcijas į maistą (sutrikimas) 

Pseudoallergic reaction (disorder) Pseudoalerginė reakcija (sutrikimas) 

Pathological process (attribute) Patologinis procesas (atributas) 

Non-allergic hypersensitivity process (qualifier 

value) 

Nealerginis jautrumo padidėjimo procesas 

(patikslinančioji reikšmė) 

Causative agent (attribute) Sukėlėjas (atributas) 

Sulfite and/or sulfite derivative (substance) Sulfitas ir (arba) sulfito darinys (medžiaga) 

Non-allergic hypersensitivity reaction caused by 

sulfite (disorder) 

Nealerginė jautrumo padidėjimo reakcija į sulfidą 

(sutrikimas) 

Non-allergic hypersensitivity reaction caused by 

sulfite 

Nealerginė jautrumo padidėjimo reakcija į sulfidą 

Pseudoallergic reaction caused by sulfite Pseudoalerginė sulfito sukelta reakcija 

Pseudoallergic reaction to sulfite  Pseudoalerginė reakcija į sulfitą 

Pseudoallergic reaction to sulphite Pseudoalerginė reakcija į sulfitą 

Pseudoallergic reaction caused by sulfite Pseudoalerginė sulfito sukelta reakcija 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Adverse reaction (disorder) Neigiama reakcija (sutrikimas) 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Non-allergic hypersensitivity condition (finding) Nealerginė jautrumo padidėjimo būklė (radinys) 

Causative agent (attribute) Sukėlėjas (atributas) 

Sulfite and/or sulfite derivative (substance) Sulfitas ir (arba) sulfito darinys (medžiaga) 

Pathological process (attribute) Patologinis procesas (atributas) 

Non-allergic hypersensitivity process (qualifier 

value) 

Nealerginis jautrumo padidėjimo procesas 

(patikslinančioji reikšmė) 

Kontaktinis padidėjęs jautrumas (sutrikimas) 

Kontaktinis padidėjęs jautrumas pasireiškia odai arba gleivinei prisilietus prie medžiagos. Reakcija 

gali būti imuninė (alerginė) arba neimuninė (dirgiklis). Alerginės reakcijos gali būti sukeltos 

imunoglobulino E, kaip 402304007 |Alerginė kontaktinė dilgėlinė (sutrikimas)| atveju arba sukelta ne 

imunoglobulino E, kaip 238575004 |Alerginis kontaktinis dermatitas (sutrikimas)| atveju.  

 

http://snomed.info/id/402304007
http://snomed.info/id/402304007
http://snomed.info/id/402304007
http://snomed.info/id/402304007
http://snomed.info/id/238575004
http://snomed.info/id/238575004
http://snomed.info/id/238575004
http://snomed.info/id/238575004
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Angliškai Lietuviškai 

Hypersensitivity process (qualifier value) Padidėjusio jautrumo procesas (patikslinančioji 

reikšmė) 

Allergic process (qualifier value) Alerginis procesas (patikslinančioji reikšmė) 

Contact hypersensitivity process (qualifiers value) Kontaktinio jautrumo padidėjimo procesas 

(patikslinančioji reikšmė) 

 Allergic contact hypersensitivity process (qualifier 

value) 

Alerginis kontaktinis jautrumo paidėjimo procesas 

(patikslinančioji reikšmė) 

Immunoglobulin E mediated allergic contact 

hypersensitivity process (qualifier value) 

Imunoglobulino E sukeltas alerginis kontaktinio 

jautrumo padidėjimo procesas (patikslinančioji 

reikšmė) 

Nonimmunoglobulin E mediated allergic centact 

hypersensivity process (qualifier value) 

Neimunoglobulino E sukeltas alerginis kontaktinio 

jautrumo padidėjimo procesas (patikslinančioji 

reikšmė) 

Kontaktinio padidėjusio jautrumo sąvokos modeliuojamos kaip 473010000 |Padidėjusio jautrumo 

būklė (sutrikimas)|, naudojant toliau pavaizduotus patologinius procesus: 

Pavyzdžiui, 

 
 

http://snomed.info/id/473010000
http://snomed.info/id/473010000
http://snomed.info/id/473010000
http://snomed.info/id/473010000
http://snomed.info/id/473010000
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Angliškai Lietuviškai 

Allergic contact urticaria (disorder) Alerginė kontaktinė dilgėlinė (sutrikimas) 

Allergic disorder od skin (disorder) Alerginis odos sutrukimas (sutrikimas) 

Contact urticarial (disorder) Kontaktinė dilgėlinė (sutrikimas) 

Immunoglobulin E-mediated allergic disorder 

(disorder) 

Imunoglobulino E sukeltas alerginis sutrikimas 

(sutrikimas) 

Pathological proccess (attribute) Patologinis procesas (atributas) 

Immunoglobulin E mediated allergic contact 

hypersensitivity process (qualifier value) 

Imunoglobulino E sukeltas alerginis kontaktinio 

jautrumo padidėjimo procesas (patikslinančioji 

reikšmė) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Skin structure (body structure) Odos struktūra (kūno struktūra) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Urticaria (morphology abnormality) Dilgėlinė (morfologinis pakitimas) 

Allergic contact urticarial (disorder) Alerginė kontaktinė dilgėlinė (sutrikimas) 

Allergic contact urticarial  Alerginė kontaktinė dilgėlinė 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Allergic condition (finding) Alerginė būklė (radinys) 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Disease (disorder) Liga (sutrikimas) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Urticaria (morphologic abnormality) Dilgėlinė (morfologinis pakitimas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Skin structure (body structure) Odos struktūra (kūno struktūra) 

Pathological process (attribute) Patologinis procesas (atributas) 

Immunoglobulin E mediated allergic contact 

hypersensitivity process (qualifier value) 

Imunoglobulino E sukeltas alerginis kontaktinio 

jautrumo padidėjimo procesas (patikslinančioji 

reikšmė) 

Allergic contact dermatitis (disorder) Alerginis kontaktinis dermatitas (sutrikimas) 
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Allergic disorder of skin (disorder) Alerginis odos sutrikimas (sutrikimas) 

Contact dermatitis (disorder) Kontaktinis dermatitas (sutrikimas) 

Delayed hypersensitivity disorder (disorder) Pavėlinto jautrumo padidėjimo sutrikimas 

(sutrikimas) 

Non-immunoglobulin E-mediated allergic disorder 

(disorder) 

Neimunoglobulino E sukeltas alerginis sutrikimas 

(sutrikimas) 

Pahological process (attribute) Patologinis procesas (atributas) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Nonimmunoglobulin E mediated allergic contact 

hypersensitivity process (qualifier value) 

Neimunoglobulino E sukeltas alerginis kontaktinio 

jautrumo padidėjimo procesas (patikslinančioji 

reikšmė) 

Inflammation (morphologic abnormality) Uždegimas (morfologinis pakitimas) 

Skin structure (body structure) Odos struktūra (kūno struktūra) 

Allergic contact dermatitis (disorder) Alerginis kontaktinis dermatitas (sutrikimas) 

Allergic contact dermatitis  Alerginis kontaktinis dermatitas 

ACD – Allergic contact dermatitis AKD – alerginis kontaktinis dermatitas 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Allergic condition (finding) Alerginė būklė (radinys) 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Delayed hypersensitivity disorder (disorder) Pavėlinto jautrumo padidėjimo sutrikimas 

(sutrikimas) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Inflammation (morphologic abnormality) Uždegimas (morfologinis pakitimas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Skin structure (body structure) Odos struktūra (kūno struktūra) 

Pathological process (attribute) Patologinis procesas (atributas) 

Nonimmunoglobulin E mediated allergic contact 

hypersensitivity process (qualifier value) 

Neimunoglobulino E sukeltas alerginis kontaktinio 

jautrumo padidėjimo procesas (patikslinančioji 

reikšmė) 

Medžiagos netoleravimas 

Netoleravimas yra polinkis išvystyti nepageidaujamą reakciją į medžiagą. Nepageidaujama reakcija 

gali būti susijusi su įvairiais patologiniais procesais, bet ne su padidėjusio jautrumo reakcijomis. 

Nustatyti patologinį procesą bei medžiagą susieti su polinkiu į reakciją gali būti sunku. Dėl to, 

medžiagų netoleravimui modeliuoti naudojamas 47429007 |Susiję su (atributas)|atributas. 

 

2.4.2.4.1-5 pav. Medžiagos netoleravimo (radinio) modelis 

 
 

http://snomed.info/id/47429007
http://snomed.info/id/47429007
http://snomed.info/id/47429007
http://snomed.info/id/47429007
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Angliškai Lietuviškai 

Intolerance to substance (finding) Medžiagos netoleravimas (radinys) 

Propersity to adverse reactions (disorder) Polinkis į neigiamas reakcijas (sutrikimas) 

Associated with (attribute) Susiję su (atributas) 

 Substance (substance) Medžiaga (medžiaga) 
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Pavyzdžiui, 

 

 

Angliškai Lietuviškai 

Intolerance to substance (finding) Medžiagos netoleravimas (radinys) 

Propensity to adverse reactions (finding) Polinkis į neigiamas reakcijas (radinys) 

Associated with (attribute) Susiję su (atributas) 

 Substance (substance) Medžiaga (medžiaga) 

Intolerance to substance (finding) Medžiagos netoleravimas (radinys) 

Intolerance to substance  Medžiagos netoleravimas 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Propensity to adverse reactions (finding) Polinkis į neigiamas reakcijas (radinys) 

Associated with (attribute) Susiję su (atributas) 

Substance (substance) Medžiaga (medžiaga) 

Intolerance to drug (finding) Vaisto netoleravimas (radinys) 

Intolerance to substance (finding) Medžiagos netoleravimas (radinys) 

Assocciated with (attribute) Susiję su (atributas) 

Drug or medicament (substance) Vaistas arba medikamentas (medžiaga) 

Intolerance to drug (finding) Vaisto netoleravimas (radinys) 

Intolerance to drug  Vaisto netoleravimas 

Drug intolerance  Vaisto netoleravimas 

Is a (attribute) Yra (atributas) 

Intolerance to substance (finding) Medžiagos netoleravimas (radinys) 

Jatrogeninis 

 Pildyti jatrogeninių sutrikimų hierarchijos nerekomenduojama. 

Jatrogeninis sutrikimas turėtų likti primityviąja sąvoka. Ji turėtų būti antrinė komplikacijos 

(sutrikimo) sąvoka. 

 Jatrogeninis nėra patogenezės reikšmė. 

 12456005 |Jatrogeninis sutrikimas (sutrikimas)| potipius, kurių FSN nėra žodžio 

jatrogeninis, reikia iš naujo sumodeliuoti, išaktyvinant IS_A sąryšį su 12456005 

|Jatrogeninis sutrikimas (sutrikimas)|. 

 Sąvokas, kurių FSN yra žodis jatrogeninis, reikia modeliuoti su IS_A sąryšiu su 12456005 

|Jatrogeninis sutrikimas (sutrikimas)|. 

http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
http://snomed.info/id/12456005
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Pavyzdžiui, 

 
 

Angliškai Lietuviškai 

Iatrogenic glaucoma (disorder) Jatrogeninė glaukoma (sutrikimas) 

Visual system complication of procedure 
(disorder) 

Vizualinės sistemos procedūros komplikacija 
(sutrikimas) 

Iatrogenic disorder (disorder) Jatrogeninis sutrikimas (sutrikimas) 

 Glaucoma (disorder) Glaukoma (sutrikimas) 

Due to (attribute) Dėl (atributas) 

Procedure (procedure) Procedūra (procedūra) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Structure of eye proper (body structure) Akies struktūros ypatybė (kūno struktūra) 
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Įgimtas 

Žodis įgimtas gali būti vartojamas genetiniams sutrikimams. Vis dėlto, šiems sutrikimams geriau 

vartoti terminą genetinis. 66091009 |Įgimta liga (sutrikimas)| (t. y. esanti gimstant) sąvokai reikia 

nurodyti sąryšį Paplitimas = įgimtas (patikslinančioji reikšmė). 

Taip pat galioja šios rekomendacijos: 

 Sutrikimus, kurių FSN yra žodis įgimtas, reikia klasifikuoti kaip 66091009 |Įgimta liga 

(sutrikimas)|. 

 Patys nenurodykite, kad pirminė sąvoka yra 66091009 |Įgimta liga (sutrikimas)|; leiskite 

klasifikatoriui sukurti šį sąryšį.Paplitimas turėtų būti toje pačioje sąryšių grupėje kaip ir 

susijusi morfologija bei radinio vieta, nes morfologija yra tam tikroje vietoje, o paplitimas 

taikomas morfologijos ir vietos deriniui. 

Pavyzdžiui, 35387008 |Įgimta afakija (sutrikimas)| turi sąryšių grupę Paplitimas = įgimtas 

(patikslinančioji reikšmė), susijusi morfologija = nuo gimimo nėra (morfologinis pakitimas) ir 

radinio vieta = visas lęšiukas (kūno struktūra) 

 
 

Angliškai Lietuviškai 

Congenital aphakia (disorder) Įgimta afakija (sutrikimas) 

Congenital absence (disorder) Nuo gimimo nėra (sutrikimas) 

Congenital anomaly of lens (disorder) Įgimta lęšiuko anomalija (sutrikimas) 

 Aphakia (disorder) Afakija (sutrikimas) 

Occurrence Paplitimas 

Congenital (qualifier value) Įgimta (patikslinančioji reikšmė) 

Assocciated morphology Susijusi morfologija 

Congenital absence (morphologic abnormality) Nuo gimimo nėra (morfologinis pakitimas) 

Finding site Radinio vieta 

Entire lens (body structure) Visas lęšiukas (kūno struktūra) 

 
 
 

 
 

http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/66091009
http://snomed.info/id/35387008
http://snomed.info/id/35387008
http://snomed.info/id/35387008
http://snomed.info/id/35387008
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 Susijusios morfologijos sąryšių reikšmės negali būti paimtos iš Įgimta anomalija 
(morfologinis pakitimas) potipių. 

 Bendrosioms įgimtų sutrikimų grupinėms sąvokoms, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių 

sistemos įgimta anomalija (sutrikimas), rekomenduojama susijusios morfologijos 

(atributo) reikšmė yra vystymosi sutrikimas (morfologinis pakitimas). 

 Jei esamos įgimto morfologinio pakitimo sąvokos naudojamos kaip susijusios 

morfologijos (atributo) reikšmės, jas reikia pakeisti neįgimtos morfologijos anttipiu. 

Įgimtas ir įgytas 

Sutrikimai gali būti arba įgimti, arba įgyti. 

Įgytas galima naudoti tik tuo atveju, kai reikia atskirti nuo įgimto, bet ne tada, kai kalbama apie gautą 
radinį. 

Įgimti sutrikimai modeliuojami naudojant Paplitimas = 255399007 | Įgimtas (patikslinančioji reikšmė)| 

atributą. Jei FNS nėra žodžio įgimtas, jo negalima modeliuoti kaip įgimto. Būtina taikyti tikslią FSN 

reikšmę (pvz., daugybė paveldimų sutrikimų turi įgimtų sutrikimų požymių). 

Pavyzdžiui, 35387008 |Įgimta afakija (sutrikimas)| yra modeliuojamas su Paplitimas = įgimtas 

(patikslinančioji reikšmė) 

 
 

Angliškai Lietuviškai 

Congenital aphakia (disorder) Įgimta afakija (sutrikimas) 

Congenital absence (disorder) Nuo gimimo nėra (sutrikimas) 

Congenital anomaly of lens (disorder) Įgimta lęšiuko anatomija (sutrikimas) 

 Aphakia (disorder) Afakija (sutrikimas) 

Occurence Paplitimas 

Congenital (qualifier value) Įgimta (patikslinančioji reikšmė) 

Associated morphology Susijusi morfologija 

Congenital absence (morphologic abnormality) Nuo gimimo nėra (morfologinis pakitimas) 

Finding site Radinio vieta 

Entire lens (body structure) Visas lęšiukas (kūno struktūra) 

 Anksčiau modeliuojant įgimtus sutrikimus buvo naudojamas toks sąryšis – Susijusi morfologija = 
įgimtas X (morfologinis pakitimas). Įgimtos morfologijos buvo išaktyvintos, todėl naujasis modelis 
turėtų būti toks: 

Susijusi morfologija = X (morfologinis pakitimas) 

Paplitimas = įgimtas (patikslinančioji reikšmė) 

http://snomed.info/id/35387008
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Įgyti sutrikimai yra tokie, kurie pasireiškia ir prasideda po gimimo. Sutrikimai yra siejami su gyvenimo 

periodu, o ne su konkrečiu procesu ar struktūra. Visos po gimimo pasireiškusios ligos (sutrikimai) 

yra laikomos įgytomis. 

Sistemoje vartojama gyvenimo periodas sąvoka 767023003 | Gyvenimo periodas, prasidedantis nuo 

gimimo ir besitęsiantis iki mirties (patikslinančioji reikšmė)|. 

Visas sąvokas, kurių FSN arba sinonime aiškiai nurodoma įgytas, reikia modeliuoti su sąryšiu 

Paplitimas = 767023003 | Gyvenimo periodas, prasidedantis nuo gimimo ir besitęsiantis iki mirties 

(patikslinančioji reikšmė)|, bet tik tuo atveju, jei paplitimo sąryšio dar nėra, t. y. jei nėra kitos gyvenimo 

periodo sąvokos, kuri būtų paplitimo reikšmė, nurodanti pirminę sąvoką. Taip galima pakankamai 

apibrėžti daugybę primityviųjų sąvokų. 

 

 

Angliškai Lietuviškai 

Acquired abduction deformity of foot (disorder) Įgyta abdukcinė pėdos deformacija (sutrikimas) 

Acquired deformity of foot (disorder) Įgyta pėdos deformacija (sutrikimas) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Abduction deformity (morphologic abnormality) Abdukcinė deformacija (morfologinis pakitimas) 

Finfind site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Foot structure (body structure) Pėdos struktūra (kūno struktūra) 

Occurrence (attribute) Paplitimas (atributas) 

Period of life beginning after birth and ending 

before death (qualifier value) 

Gyvenimo laikotarpis nuo gimimo iki mirties 

(patikslinančioji reikšmė) 

 

Pavyzdžiui, 240253004 |Įgyta pėdos abdukcinė deformacija (sutrikimas)| 
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Paveldimas 

Būkles suklasifikuoti kaip paveldimas ligas gali būti sunku. Paveldimas sąvoka turėtų būti 

apibrėžiama priklausomai nuo konkretaus atvejo; jos negalima taikyti plačiai kategorijai. Nepaisant 

to, daugybės ligų pavadinimuose ši sąvoka vartojama ir yra leidžiama, jei tik nesukelia 

dviprasmiškumo. 

Šeimos 

Plačiose kategorijose vartojamas terminas šeimos taip pat gali sukelti dviprasmiškumą. Jis gali 

reikšti, kad liga dažniau pasireiškia tiesioginiams šeimos nariams ar giminėje nei kitose grupėse. 

Arba jis gali reikšti, kad liga galimai yra paveldėta. Jį galima vartoti, tačiau užklausos teikėjui reikšmę 

gali reikėti patikslinti. Šio termino negalima vartoti kaip genetinis sinonimo. 

Vystymosi 

Vystymosi terminas vartojamas vystymosi struktūroms ar funkcijoms įtakos turintiems sutrikimams, 

pasireiškiantiems nėštumo metu arba po gimdymo, žymėti. Tokie sutrikimai gali jau būti gimstant 

arba gali išsivystyti vėliau. 

Genetinis, vystymosi, įgimtas ir fizinis 

Toliau esančiame paveikslėlyje vaizduojama genetinių, vystymosi ir įgimtų sutrikimų kategorijų bei 

ne genetinių, ne vystymosi ir po gimdymo pasireiškiančių sutrikimų kategorijų struktūra. 

Deformacijoms nuo malformacijų atskirti naudojamas išorinės fizinės jėgos elementas. Diagramos 

dalys vaizduoja kategorijas, susidariusias sujungus elementus. Kiekvienas jų nurodo atsakymą į 

vieną iš šių klausimų: 

 Ar tai genetinis sutrikimas, ar ne? 

 Ar tai vystymosi sutrikimas, ar ne? 

 Ar yra gimstant, ar ne? 

 Ar įvyksta dėl išorinės fizinės jėgos, ar ne? 

 

 
 

 
 

 

Neonatalinis periodas 

Amerikos medicinos asociacijos teigimu, postnatalinis periodas apima visus periodus po gimimo, 

įskaitant neonatalinį arba iškart po gimdymo. Įgimtus sutrikimus atskirti nuo neonatalinių sutrikimų 

gali būti sunku. Būklė gali būti jau gimstant, t. y. įgimta, tačiau klinikinės apraiškos gali būti 

pastebėtos tik vėliau, t. y. neonataliniu periodu (pvz., 14333004 |Aloimuninė neonatalinė 

neutropenija (sutrikimas)|). 

Modeliavimas: Įgyti sutrikimai 

Peržiūrėdami įgytus sutrikimus pašalinkite įgytas morfologijas, jas pakeisdami bendrosiomis 

pirminėmis morfologijomis, pvz., 127560004 |Įgyta deformacija (morfologinis pakitimas)| pakeiskite 

6081001 | Deformacija (morfologinis pakitimas)|. Taip pat pridėkite sąryšį Paplitimas = 767023003 | 

Gyvenimo periodas, prasidedantis nuo gimimo ir besitęsiantis iki mirties (patikslinančioji reikšmė)|. 

Jei FSN nurodomas gyvenimo periodas, galima naudoti ir vieną iš antrinių sąvokų, pavyzdžiui, 

Vaikystė arba Pilnametystė. 

http://snomed.info/id/14333004
http://snomed.info/id/14333004
http://snomed.info/id/14333004
http://snomed.info/id/14333004
http://snomed.info/id/14333004
http://snomed.info/id/127560004
http://snomed.info/id/127560004
http://snomed.info/id/127560004
http://snomed.info/id/127560004
http://snomed.info/id/6081001
http://snomed.info/id/6081001
http://snomed.info/id/6081001
http://snomed.info/id/6081001
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2.4.2.4.1-6 pav. Genetinių, vystymosi ir įgimtų sutrikimų sąryšiai 

Angliškai Lietuviškai 

Genetic Genetinis 

Non-genetic Ne genetinis 

Huntington’s  Hantingtono liga 

 Mental retardation of genetic origin  

Hip dysplasia 

Abnormal tooth eruption 

Genetinės kilmės protinis atsilikimas 

Klubų displazija 

Nenormalus dantų prasikalimas 

Congenital genetic malformations  Įgimtos genetinės malformacijos 

Extrinsic physical force Išorinė fizinė jėga 

Congenital deformations Įgimtos deformacijos 

Congenital infectious/toxic malformations Įgimtos infekcinės arba toksinės malformacijos 

Small feet due to “binding”  

Bow-legs from riding horses 

Mažos pėdos dėl „suvystymo“ 

Išlenktos kojos dėl jodinėjimo 

Vitamin D deficiency rickets in children  Dėl vitamino D trūkumo vaikams išsivystęs 

rachitas 

Post-natal Po gimimo 

Congenital  Įgimtas 

Developmental  Vystymosi 

Infectious diseases (post-natal) Infekcinės ligos (po gimimo) 

Physical trauma (post-natal) Fizinė trauma (po gimimo) 

Acquired= 

Post-natal, 

Non-genetic 

Įgimta = 

Po gimimo 

Ne genetinis 
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1 paveikslėlio paaiškinimas 

 Dalys su įstrižinėmis linijomis rodo kategorijų derinį, kurio nebūna. 

Pavyzdžiui, nėra tokių genetinių sutrikimų, kurie atsiranda dėl išorinės fizinės jėgos. 

Taip pat nėra įgimtų sutrikimų, kurie būtų laikomi nesusiję su vystymusi. 

 Mėlynos languotos dalys rodo įgimtas malformacijas; jos gali būti genetinės arba ne 

genetinės. 

Pavyzdžiui, įgimtos infekcinės malformacijos 

 Raudonas apskritimas rodo įgimtas genetines malformacijas. 

 Mėlynos dalys rodo įgytus sutrikimus, t. y. ne genetinius ir gimimo metu nesančius sutrikimus. 

Pavyzdžiui, vitamino D trūkumas (rachitas) vaikams yra ne genetinė, ne įgimta, 

vystymosi malformacija. 

 Baltos dalys rodo genetinius įgimtus arba genetinius po gimdymo prasidėjusius sutrikimus. 

Pavyzdžiui, Hantingtono liga yra genetinė liga, kuri nėra nei įgimta, nei susijusi su 

vystymusi. Geno defektas būna gimstant, tačiau liga nepasireiškia iki pilnametystės. 

 Nuo dalių einančios rodyklės veda prie tos kategorijos sutrikimų pavyzdžių. 
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Malformacija, deformacija, anomalija 

Deformacija yra struktūrinis pakitimas, atsiradęs dėl išorinės fizinės jėgos. Malformacijos yra 

struktūriniai pakitimai, atsiradę dėl sutrikusio vystymosi. Pats žodis anomalija yra daugiareikšmis. 

Jis gali reikšti bet kokį pakitimą, įskaitant ir nestruktūrinius pakitimus, malformaciją arba ir 

malformaciją, ir deformaciją. Būtina patikrinti, ar sąvokos, kuriose yra žodis anomalija, nėra 

daugiareikšmės. 

Pavyzdžiui, 

 Įgimta <x struktūros> anomalija akivaizdžiai yra struktūrinė, tačiau skiriasi nuo įgimtos 

malformacijos (struktūrinis pakitimas dėl sutrikusio vystymosi nuo gimimo). Dėl to, galima 

sakyti, kad šis terminas reiškia struktūrinį pakitimą nuo gimimo. 

Hematologinis, limfatinis 

Hematologinis terminas turi daugiau nei vieną reikšmę. Hematologinės sistemos struktūra paremtas 

apibrėžimas apima hematopoetines ir limfoidines struktūras (įskaitant kaulų čiulpus, blužnį, užkrūčio 

liauką, limfmazgius ir kt.), o taip pat ląstelinius kraujo komponentus. Šiam apibrėžimui akivaizdžiai 

tinka hematologinės neoplazmos. 

Hematologų vartojamas apibrėžimas yra platesnis. Hemostazės ir trombozės sutrikimus dažniausiai 

gydo hematologai, tačiau struktūriniu požiūriu jie su limfoidine ir hematopoetine sistemomis 

nepersidengia (išskyrus trombocitus ir megakariocitus). Kad būtų aiškiau, hematologinis sutrikimas 

yra navigacinė sąvoka, naudojama nuorodų rinkiniui apibrėžti. Šis rinkinys apima kraujo sutrikimus 

ir kraujodaros organus, o taip pat hemostazės ir trombozės sutrikimus, priklausomai nuo aplinkybių. 

Hematologiniai sutrikimai, limfoidinės ir mieloidinės neoplazmos 

Hematologiniai sutrikimai gali reikšti hematopoetinių ląstelių kilmės, kraujodaros organų (kaulų 

čiulpų, limfmazgių, blužnies, užkrūčio liaukos ir kitų limfinių audinių), kraujo ląstelių komponentų arba 

hemostazės ir trombotinės sistemų funkcijos sutrikimus. 

Kraujodaros organų (kaulų čiulpų, limfmazgių ir kt.) ligas galima apibrėžti po vieną arba kartu su: 

 Morfologija (neoplastiniai sutrikimai, kurie apima bent tas morfologijas, kurios Tarptautinėje 

onkologinių ligų klasifikacijoje (ICD-O) yra nurodomos neoplazmoms). 

Pavyzdžiui, 

o 118599009 |Hodžkinso liga (sutrikimas)| turi Hodžkinso limfomos kategoriją 

(morfologinis pakitimas) 

 Susijusi kūno vieta (ypač konkrečios limfmazgių grupės arba odos vietos). Pavyzdžiui, 

o 400122007 |Pirminė odos T ląstelių limfoma (sutrikimas)| turi radinio vietą, odos 

struktūrą (kūno struktūra) 

Kai kurių ligų, pavyzdžiui T ląstelių limfomos ir plazmos ląstelių bei imunosekretorinių sutrikimų 

atveju, svarbu atskirti tas, kurios yra apibrėžtos pagal morfologiją, vietą arba paplitimą. 

 T ląstelių limfomas galima papildomai kategorizuoti pagal pirminę vietą, limfmazgį, odos ar 

kitą ekstranodalinę vietą. Tai reiškia, kad limfoidinės struktūros vieta negali būti pirminės T 

ląstelių limfomos sąvokos apibūdinamoji savybė. Apibūdinamasis atributas morfologiniu 

požiūriu turi būti vienas. 

 Plazmos ląstelių ir imunosekretoriniai sutrikimai (pvz., monokloninė gamopatija, sunkiųjų 

grandžių liga, Valdenstromo makroglobulinemija) apibrėžiami pagal jų paplitimą, t. y. 

išskiriamo monokloninio baltymo tipą. Kiti (pvz., mieloma, plazmacitoma) apibrėžiami pagal 

jų morfologiją, nepriklausomai nuo to, ar yra sekretoriniai, ar ne. 

http://snomed.info/id/118599009
http://snomed.info/id/118599009
http://snomed.info/id/118599009
http://snomed.info/id/118599009
http://snomed.info/id/400122007
http://snomed.info/id/400122007
http://snomed.info/id/400122007
http://snomed.info/id/400122007
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• Imunosekretoriniai sutrikimai gali turėti plazmos ląstelių neoplazmos morfologiją, nors 

jokia masė nebuvo identifikuota ir vieninteliu kloninės neoplazmos įrodymu yra 

monokloninis baltymas. 

Iš esmės limfoidines ir mieloidines neoplazmas galima modeliuoti su jų morfologijomis, bet be vietų. 

Leukemijos ir mielodisplastiniai sindromai modeliuojami su radinio vieta, kaulų čiulpų struktūra (kūno 

struktūra). 

Koaguliacija, gemostazė, trombozė 

Koaguliacija terminas turi daugiau nei vieną reikšmę. Platesnę reikšmę (sustabdyti kraujavimą) 

geriau apibūdina hemostazė. Siauresnis apibrėžimas, apsiribojantis fibrino krešulio susiformavimu, 

gali neapimti tam tikrų hemostazės komponentų (pvz., gebėjimo sustabdyti kraujavimą veikiant 

kraujagyslėms, kolagenui, endotelinėms ląstelėms ir trombocitams, kai kraujas nekreša). Įgimtą 

fibrinogeno trūkumą turintiems asmenims nesiformuoja fibrino krešuliai, nors jų kūnai kraujavimą 

pajėgia sustabdyti. Taigi, koaguliaciniai sutrikimai yra hemostatinių sutrikimų tipas. 

Išvaržos 

Išvaržų sąvokos gali nurodyti dvi susijusias struktūras arba jų gali ir nenurodyti. Jei nurodomos dvi 

struktūros, kiekvieną jų galima apibūdinti skirtingomis morfologijomis. 

Pavyzdžiui, 

 40775003 |Žarnos išvarža (sutrikimas)|, 

1. sąryšių grupė: 

 Susijusi morfologija, išvaržinė struktūra 

 Radinio vieta, žarnos struktūra 

2. sąryšių grupė: 

 Susijusi morfologija, išvaržos anga 

 Radinio vieta, pilvo struktūra 

1 sąryšių grupė nurodo išvaržinę struktūrą, o 2 sąryšių grupė nurodo angą, pro kurią praeina išvarža. 

Jei sąvokoje išvaržinė struktūra nenurodoma, tuomet vienos ar kitos sąryšių grupės galima išvengti. 

Pavyzdžiui, 

3. 128545000 |Pilvo sienos išvarža (sutrikimas)| nurodo išvaržinę angą, bet ne 

išvaržinę struktūrą. 

1 sąryšių grupė: 

• Susijusi morfologija, išvaržos anga 

• Radinio vieta, pilvo struktūra 

Osteoartritas 

396275006 |Osteoartritas (sutrikimas)| yra nurodomas kaip degeneracinė liga, nepaisant jo 

pavadinime esančios galūnės itas. Dėl šio galūnės, 396275006 |Osteoartritas (sutrikimas)| sutrikimų 

hierarchijoje yra ne artrito potipis, o bendresnio termino 399269003 |Artropatija (sutrikimas)|. Pagal 

apibrėžimą, artritas yra uždegiminis procesas, tačiau medicininėje literatūroje, osteoartritas turi 

poklasį – neuždegiminis osteoartritas. Remiantis įvairiais patikimais šaltiniais, osteoartritas dažnai 

nurodomas kaip neuždegiminė liga, todėl jis nėra griežtai laikomas artrito potipiu. 

Toks hierarchijos tvarkymas nereiškia, kad osteoartito nebūna uždegiminio. 

Tai taip pat nereiškia, kad uždegimas negali būti etiologinis ar prisidedantis veiksnys. Aiškiai 

nustatyta, kad sergant osteoartritu uždegimas pasitaiko dažnai, o gydymas priešuždegiminėmis 

priemonėmis daugeliu atveju yra veiksmingesnis nei vien analgetikais. Nors uždegiminių citokinų 

svarba osteoartrito atveju vis didėja, jis nebūtinai yra uždegiminis sąnarių sutrikimas. 

http://snomed.info/id/40775003
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Įvairių sistemų sutrikimai 

Įvairių sistemų sutrikimai pasitaiko retai. Apie tokius sutrikimus informacijos nėra daug, todėl juos 

modeliuoti reikia labai atidžiai. 

Nustatant pirmines sąvokas: 

 Reikia įtraukti kelių sistemų pirminę sąvoką. 

 Genetinius ir paveldimus sutrikimus reikia modeliuoti taip pat, kaip kitus genetinius ir 

paveldimus sutrikimus. 

 Prieš priskitiant susijusias pirmines sąvokas reikia įsitikinti, ar sutrikimas pasireiškė. 

 Atributai visada turi būti teisingi. Pavyzdžiui, 

o Esant 702410002 |rainelės spragai su ptoze, hipertelorizmu ir protiniu atsilikimu 

(sutrikimas)| rainelės spraga ne visada matosi. Tokiu atveju sąryšiuose sutrikimas 

nemodeliuojamas. 

 Kai kuriuos įvairių sistemų sutrikimus galima įvardyti pagal jų pasireiškimą. FSN turi būti 

aprašomasis, o ne tik pavadinimų sąrašas. Pavyzdžiui, 

o 717909004 |Abiejų pusių mikrotija su kurtumu ir kiškio lūpos sindromu (sutrikimas)| 

 Įvairių sistemų sutrikimą su aponimišku sindromo pavadinimu galima įtraukti tik kaip 

sinonimą. 

Psichinės sveikatos sutrikimai 

Esamą piktnaudžiavimą perteikiančios su priklausomybe susijusios sąvokos. 

Pavyzdžiui, 

 191816009 |Priklausomybė nuo narkotikų (sutrikimas)| 

Negalima vartoti su priklausomybe susijusių sąvokų, kurios išreiškia piktnaudžiavimo būdą 

(nuolatinis arba epizodinis). 

Nepriimtini būdai, 

 X su vienu epizodu 

 X su keliais epizodais 

 Esamas X epizodas 

 Pirmas X epizodas 

 X su nuolatinio piktnaudžiavimo būdu   

Nepriimtinos senos sąvokos, 

 Piktnaudžiavimas narkotikais, nuolatinis (sutrikimas) 

 Epizodinis piktnaudžiavimas narkotipais (sutrikimas) 

Visišką arba dalinę remisiją apibūdinančias sąvokas vartoti galima, tačiau negalima nurodyti 

remisijos etapo. Būdai: 

 X visiškoje remisijoje 

 X dalinėje remisijoje 

Pavyzdžiui, 

 46244001 |Pasikartojančios didžiosios depresijos visiška remisija (sutrikimas)| 

 5703000 |Bipolinis sutrikimas dalinėje remisijoje (sutrikimas)| 

Nepriimtini pavyzdžiai, 

 X ankstyvoje visiškoje remisijoje 

 X palaikomoje visiškoje remisijoje 

 X palaikomoje dalinėje remisijoje 

Būkles su susijusiais simptomais išreikšti ir modeliuoti reikia kaip jungtinius sutrikimus. Vykstantis 
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vienu metu ir Dėl bei Dėl situacijų atributai yra priimtini, bet vienas pats Vykstantis vienu metu 

atributas nėra priimtinas. 

Pavyzdžiui, 

 724665004 |Vienu metu vykstantys percepciniai sutrikimai dėl slopinamųjų preparatų 

vartojimo nutraukimo (sutrikimas)| sąvokos, kuriose X yra be Y, yra laikomos 

priklausančiomis nuo konkretaus atvejo. 

Pavyzdžiui, 

 724735003 |Gynybinis ignoruojamasis sutrikimas be lėtinio sudirgimo-pykčio (sutrikimas)| 

Nepriimtinas pavyzdys, 

 Bipolinio II tipo sutrikimas su švelniu depresiniu epizodu be psichozės simptomų 

Mirtis 

Mirtis yra įvykis, o ne sutrikimas. 

Staigi kardialinė mirtis 

Klinikinėje praktikoje vartojamas terminas staigi kardialinė mirtis. Jis reiškia aritmiją, dėl kurios staiga 

dingsta kardialinė funkcija. Jos greitai neatstačius, ištinka tikroji mirtis. FSN staigi kardialinė mirtis 

(sutrikimas) modeliuojamas kaip 127337006 |Ūmi širdies liga (sutrikimas)| potipis. Šio FSN negalima 

klasifikuoti kaip mirties. Asmenys, kuriuos ištiko staigi kardialinė mirtis nebūtinai yra mirę ir dažnai 

yra atgaivinami. Šis terminas yra širdies aritmijos potipis. 
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2.4.2.4.2 Sutrikimų derinių modeliavimas 

Daugybė ligų pasireiškia drauge. Taikomi modeliavimo ir sutrikimų derinių FSN kūrimo reikalavimai 

supaprastina parinktis ir užtikrina nuoseklumą. SNOMED CT sistemoje pateikiama klinikiniu požiūriu 

svarbių sutrikimų derinių, todėl naudotojai tarp jų gali nustatyti laikinus ir (arba) priežastinius 

sąryšius. Norint tą padaryti, naudojama viena iš šių asociacijų: 

 Paprasčiausias pasireiškimas vienu metu; 

 1 priežastis: kai priežastis yra kitas radinys, sutrikimas, įvykis ar procedūra; 

 2 priežastis: kai priežastis yra fizinė jėga, fizinis objektas, organizmas arba medžiaga. 

Priežastingumas 

Labai didelis skirtumas yra tarp to, ar Y atsitiktinai eina po X, ar Y yra sukeltas X. Priežastiniai sąryšiai 
tarp sutrikimų perteikiami naudojant dėl atributą. 

Priežastiniu sąryšiu reikia laikyti bet kurį tašką priežastinėje grandinėje tarp X ir Y: 

 X nėra paprasčiausiai Y rizikos veiksnys IR 

 X intervale yra laikinai atskirtas Y. Čia galima manyti, kad sąryšis tarp X ir Y nėra tik 

atsitiktinis. 

Tiesos lentelė 

Svarstant sutrikimų derinius galima užduoti du klausimus: 

1. Ar yra priežastinis sąryšis? 

2. Kas yra laikinas sąryšis? 

Toliau esančioje tiesos lentelėje pateikiami galimi deriniai / atsakymai. Ją naudodami autoriai 

sutrikimų derinius gali priskirti vienai kategorijai, kuriai yra taikomi atitinkamo modeliavimas bei FSN 

kūrimo principai. Griežtos FSN kūrimo taisyklės netrukdo į kitus aprašymus įkelti žinomesnių 

jungiamųjų žodžių, pavyzdžiui, su arba susiję su. 

  

 Modeliavimas 

Kelias būkles į vieną teiginį dokumentuoti tik sindromams arba stiprioms asociacijoms, paremtoms 

bendruoju polinkio veiksniu. 
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 Ar yra nurodytas priežastinis sąryšis? 

Taip, priežastis yra 
kitas radinys, 
sutrikimas arba 
įvykis 

Taip, priežastis yra 
fizinis objektas arba 
jėga, organizmas ar 
medžiaga 

Ne 

Kas yra laikinas 
sąryšis? 

Nenurodyta X dėl Y Y sukeltas X X ir Y reikia dokumentuoti 
atskirai 

X eina po Y X dėl Y X 

po Y 

NĖRA X po Y 

X anksčiau Y X dėl Y X 

prieš Y 

NĖRA X prieš Y 

X įvyksta Y metu X dėl Y X 

per Y 

NĖRA X per Y 

X įvyksta prieš, 
per ir (arba) po Y 

X dėl Y 

X laikinai susijęs 
su Y 

NĖRA X laikinai susijęs su Y 

• Laikinai susiję su ir potipiai prieš bei per leidžiami tik modelio komplikacijoms operacijos 
metu 

• Viso dėl sąryšiai yra laikomi komplikacijomis, nebent rezultatas yra numatytas 

• Visi po sąryšiai yra laikomi pasekme 

• Pasekmė, kuri taip pat yra komplikacija (vėlesnė), modeliuojama naudojant ir dėl, ir po 
sąryšius 

 
 

Paprasčiausias pasireiškimas vienu metu 

Numatytasis modeliavimo būdas Numatytasis FSN 

Kiekvieną nustatytą sutrikimą priskirkite kaip anttipį (arba užtikrinkite, kad pirminių sąvokų 
medyje būtų kiekvienas nustatytas sutrikimas) 

FSN: X su Y 

Pavyzdžiai: 

41931000119102 |Sinusitas ir nosies polipai (sutrikimas)| 714203003 |Ūminis 

bronchitas ir bronchiektazė (sutrikimas)| 

Senų sąvokų pavyzdžiai (nekartoti): 

Būklė, kartu esant psoriazei ir egzemai (sutrikimas) Šienligė 

su astma (sutrikimas)  

 

 Šablonas 

Užklausos teikėjo FSN galima naudoti kaip pageidaujamą terminą, net jei jis neatitinka aukščiau 

nurodyto rekomenduojamo šablono. 

http://snomed.info/id/41931000119102
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1 priežastis 

Priežastis yra kitas radinys, sutrikimas, įvykis ar procedūra 

Numatytasis modeliavimo būdas Numatytojo FSN kūrimas 

Kiekvieną iššauktą sutrikimą priskirkite kaip anttipį (arba 
užtikrinkite, kad pirminių sąvokų medyje būtų kiekvienas 
iššauktas sutrikimas). 

Priežastinį sutrikimą priskirkite kaip dėl sąryšio tikslą. 

Jei iššauktasis sutrikimas nėra numatytas, sąvoką 116223007 
|Komplikacija (sutrikimas)| įkelkite kaip anttipį 

Jei X atsiranda dėl kito sutrikimo, procedūros ar įvykio Y (kurio jau 
gali nebebūti), FSN kurkite taikydami formą: X dėl Y 

Pavyzdžiai: 

190645001 |Suaugusiųjų osteomaliacija dėl malabsorbcijos (sutrikimas)| 52937008 

|Nevaisingumas dėl infekcijos (radinys)| 

Senų sąvokų pavyzdžiai (nekartoti): 

Neutropenija, susijusi su įgytu imunideficito sindromu (sutrikimas) Antrinė 

dilatacinė kardiomiopatija dėl granuliomos (sutrikimas) 

Iš viso apie 600 senų sąvokų yra modeliuojamos taikant vykstantis vienu metu ir dėlatributus. Jas reikia palikti tolesnei analizei. Naujų 

sąvokų nekelkite taikydami vykstantis vienu metu ir dėl atributus. Modeliuokite naudodami dėl atributą. 

2 priežastis 

Priežastis yra materialinis objektas; poveikio / įvedimo priemonės nėra svarbios (jei svarbios, priežastinis veiksnys yra įvykis ir galioja 
1 priežasties nuostatos) 

Numatytasis modeliavimo būdas Numatytasis FSN ir PT 

Kiekvieną iššauktą sutrikimą priskirkite kaip 
anttipį arba užtikrinkite, kad pirminių sąvokų 
medyje būtų kiekvienas iššauktas sutrikimas 

Priežastinį veiksnį priskirkite kaip 

sukėlėjas sąryšio tikslą 

Jei X įvyksta dėl medžiagos poveikio Y, FSN kurkite pagal šią formą: Y sukeltas X 

Pavyzdžiai: 

291000119100 |Cheminės medžiagos sukeltas kontaktinis dermatitas (sutrikimas)| 17322007 

|Parazito sukelta liga (sutrikimas)| 

Senų sąvokų pavyzdžiai (nekartoti): 

Užspringimas dėl kvėpavimo takų obstrukcijos (radinys) Su 

cukriniu diabetu susijusi koma (sutrikimas) 

Laikinas eilės nustatymas be priežasties nurodymo 

Modeliuojant užfiksuojamas ir pabrėžiamas nepersidengimas. Tikslią priežastį galima užfiksuoti naudojant tiek dėl, TIEK po sąryšius, 
kaip nurodoma prieš tai pateiktoje tiesos lentelėje 

Numatytasis modeliavimo būdas Numatytojo FSN kūrimas 

http://snomed.info/id/116223007
http://snomed.info/id/116223007
http://snomed.info/id/116223007
http://snomed.info/id/116223007
http://snomed.info/id/116223007
http://snomed.info/id/190645001
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http://snomed.info/id/52937008
http://snomed.info/id/52937008
http://snomed.info/id/52937008
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Laikinas eilės nustatymas be priežasties nurodymo 

Kiekvieną antrinį / paskesnį sutrikimą priskirkite kaip anttipį arba 
užtikrinkite, kad pirminių sąvokų medyje būtų kiekvienas 
iššauktas sutrikimas 

Pirminį / ankstesnį sutrikimą arba procedūrą priskirkite kaip po 

sąryšio tikslą 

Priskirkite papildomą 362977000 |Pasekmė (sutrikimas)| anttipį ir 
116223007 |Komplikacija (sutrikimas)|įkelkite kaip anttipį, jei taip 
pat yra nurodytas ir priežastinis sąryšis 

Jei X įvyksta po Y (ir nėra nurodyta, kad X yra dėl Y, nors 
priežastingumas dažnai yra numanomas), FSN kurkite taikydami 
šią formą: X po Y 

Jei X įvyksta po Y (ir yra nurodyta, kad X yra dėl Y), FSN kurkite 
taikydami šią formą: X dėl Y ir po Y 

Pavyzdžiai: 

402490007 |Kalcinozė po lokalizuotos riebalų nekrozės (sutrikimas)| 391103005 

|Nepageidaujamas reiškinys po papildomo gydymo (sutrikimas)| 

Susiję su atributas 

Susiję su atributo geriau vengti. Jis gali turėti ne vieną reikšmę ir jį sunku nuosekliai taikyti. 

Išimtys yra: 

 Prietaiso infekcijos, t. y. aplinkui implantuotą ar įvestą prietaisą esančių audinių infekcija, 

atsiradusi ne dėl paties prietaiso. 

o Susiję su atributas naudojamas prietaisui susieti su infekcija. 

 Medžiagos netoleravimas, t. y. polinkis į medžiagos sukeltą nepageidaujamą reakciją (ne 

padidėjęs jautrumas arba alerginis ar nealerginis padidėjęs jautrumas). Tokio netoleravimo 

proceso, kuris būtų naudojamas kaip Turi realizaciją reikšmė, nėra. 

o Susiję su atributas naudojamas netoleravimui su medžiaga susieti. 

Sukėlėjas atributas 

Daugybę Y sukeltas X atvejų galima perteikti nurodžius sukėlėją. Šis metodas taikomas tada, kai 

priežastinis veiksnys yra materialinis objektas, o poveikio / įvedimo priemonės nėra svarbios (jei 

svarbios, priežastinis veiksnys yra įvykis). 
 

Sukėlė atributas yra medžiaga arba fizinė jėga 

Numatytasis modeliavimo būdas Numatytojo FSN kūrimas 

Kiekvieną iššauktą sutrikimą priskirkite kaip anttipį (arba užtikrinkite, kad 
pirminių sąvokų medyje būtų kiekvienas iššauktas sutrikimas) 

Priežastinį veiksnį priskirkite kaip sukėlėjo sąryšio tikslą 

Jei X įvyksta dėl medžiagos arba fizinės jėgos Y 
poveikio, FSN kurkite taikydami formą Y sukelta X 

Pavyzdys: 

291000119100 |Cheminės medžiagos sukeltas kontaktinis dermatitas| 

Senos sąvokos pavyzdys (nekartoti): 

Nudeginimas lazeriu (sutrikimas) 

Visų jungtinių sutrikimų atveju, kai priežastimi gali būti sutrikimas (pvz., tulžies akmenys) arba 

materialinis objektas (pvz., alkoholis): modeliuokite taikydami sukėlė atributą, jei materialinis objektas 

yra tiesioginė priežastis. 

Pavyzdžiui, 

 445507008 |Alkoholio sukeltas kasos uždegimas (sutrikimas)| Modeliuokite taikydami dėl 

atributą, jei sutrikimas yra netiesioginė priežastis. 

Pavyzdžiui, 
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 Siūlomas keitimas: alkoholizmo sukelta megalobklastinė anemija (sutrikimas) į 

megaloblastinė anemija dėl alkoholizmo (sutrikimas). 

Infekcijų sukeltos komplikacijos 

Jei infekcijų sukeltos komplikacijos yra tiesioginis infekcijos sukėlėjo buvimo rezultatas, naudokite 

sukėlėjo atributą. Priešingu atveju naudokite dėl ar po atributus arba dėl ir po X infekcijos atributą. 
 

Infekcijų sukeltos komplikacijos 

103611000119102 |Kepenų cirozė dėl hepatito B (sutrikimas)| Dėl: 66071002 |Virusinis B tipo hepatitas (sutrikimas)| 

195888009 |Proteus bakterijos sukelta pneumonija (sutrikimas)| Sukėlė: 50517009 |Proteus gentis (organizmas)| 

123949001 |Postreptokokinis reaktyvusis artritas (sutrikimas)| Po: 302809008 |Streptococcus pyogenes bakterijos sukelta 
infekcija (sutrikimas)| 

 

Sutrikimų kombinacijų pavadinimų suteikimo tvarkos išimtys 

Vietoje minėtų pavadinimų suteikimo tvarkos taikykite klinikinėje kalboje priimtus pavadinimus, 

nurodančius tam tikrus kai kurių sutrikimų kombinacijų patofiziologinius elementus. 

Pavyzdžiui, 

 10692681000119108 |Aspirino paūminta kvėpavimo takų liga (sutrikimas)|, vietoje 

kvėpavimo sistemos sutrikimas, paūmintas aspirinu (sutrikimas). 

 Apibrėžimas: nosies polipai, lėtinis rinitas-sinusitas, NSAID pabloginta astma. 

 724136006 |Diabetinė mastopatija (sutrikimas)| vietoje krūtų sutrikimas dėl cukrinio 

diabeto (sutrikimas). 

o Apibrėžimas: krūtų uždegimas ir fibrozė dėl I tipo cukrinio diabeto. 

(Taip pat žr. priedo sąvokų modelius: Sutrikimų kombinacijos) 

 

  

 Sutrikimų derinių modeliavimas 

Modeliuojant derinami tik du sutrikimai. Dažnai kombinacijos apima daugiau 
sutrikimų (įskaitant sindromus). 
Modeliuojant neįtraukiami trūkstami komponentai ar neigimas. 

Taip pat neįtraukiami atvejai, kai derinamos sąvokos akivaizdžiai yra gautos po 

klasifikavimo (šis apribojimas leidžia pamatyti, kad klasifikacijoje kai kurie 
terminai yra taip akivaizdžiai pagrįsti klase ar kategorija, kad iš naujo interpretuoti 
jų semantiką nėra reikalo). 
Kai kuriais suderintų sutrikimų atvejais modeliavimo būdą sunku pritaikyti, todėl 
reikia sukurti konkrečios srities šablonus, kurie padėtų užtikrinti modeliavimo 

nuoseklumą bei tikslumą. 

 Daugiau informacijos rasite 

SNOMED tarptautinė svetainė http://www.snomed.org/snomed-ct/learn-more. 

B priedas: Sąvokų modeliai, sutrikimų kombinacijos 
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2.4.2.4.2.1 Vienu metu pasireiškusių genominių sutrikimų euristika 

Bakterinė chromosominė anomalija pasireiškusi vienu metu su kitu sutrikimu ir priežastinis 

sutrikimas: 41040004 |21 chromosomos trisomijos sindromas (sutrikimas)| 

Jei fenotipą visada sukelia konkretus genotipas, į FSN priežasties įtraukti nereikia ir nebūtina 

tikslinti Dėl atributu. 

Bakterinės nukleotidų sekos variantas pasireiškęs vienu metu su kitu sutrikimu ir 

priežastinis sutrikimas: 190905008 |Cistinė fibrozė (sutrikimas)| 

Bakterijų sukeltų mutacijų, dėl kurių išsivysto, pavyzdžiui, cistinė fibrozė, modeliavimas turi apimti 

vienu metu atsiradusias mutacijas, paplitimą = įgimtus sutrikimus ir Dėl priežastinės mutacijos 

radinį. 

Pavyzdžiui, 

 Cistinė fibrozė vienu metu atsiradusi dėl G542X mutacijos 

Somatinis NSV (NCBI struktūrinis variantas) atsiradęs vienu metu su kitu sutrikimu ir 

polietiologinis: BRAF V600E teigiama melanoma 

Somatinės mutacijos, dėl kurių išsivysto vėžys, pavyzdžiui, piktybinė melanoma su BRAF V600E 

mutacija, turi turėti dvigubus anttipius, įskaitant piktybinį sutrikimą ir somatinę mutaciją bei Dėl 

atributą, žymintį susijusį somatinės mutacijos radinį. 

Pavyzdžiui, 

 Melanoma kartu su BRAF V600E mutacija ir dėl jos 

Somatinio IHC (imunohistocheminio) radinys, nustatytas vienu metu su kitu radiniu, bet ne 

etiologinis: Estrogeno receptoriaus statusas krūties vėžio atveju 

Piktybinių navikų nesukeliančios somatinės mutacijos turėtų būti modeliuojamos kaip 

vykstančios kartu su dviem anttipio sąvokomis, tačiau jų negalima modeliuoti kaip dėl mutacijos. 

Pavyzdžiui, 

 Krūties vėžys kartu su teigiamu estrogenų receptorių nustatymu 

2.4.2.4.3 Komplikacijos ir pasekmės modeliavimas 

Komplikacijos ir pasekmės atributai 

Komplikacijos ir pasekmės Susiję su atributų hierarchijoje modeliuojamos naudojant priežastinius ir 

laikinus atributus: 

 Susiję su (atributas) 

o Sukėlėjas (atributas) 

o Dėl (atributas) 

o Laikinai susiję su (atributas) 

 Per (atributas) 

 Po (atributas) 

Komplikacija yra kito sutrikimo, procedūros ar įvykio sukeltas sutrikimas. Tai nėra natūrali eiga arba 

numatytas priežasties rezultatas. Ji gali laikinai pasireikšti priežastinio sutrikimo, procedūros ar įvykio 

metu arba po jų. 

Jei su paskesniu sutrikimu, procedūra ar įvykiu yra nustatytas priežastinis sąryšis, pasekmė taip pat 

gali būti komplikacija – paskesnis sutrikimas nėra natūrali eiga ar numatytas paskesnio sutrikimo, 

procedūros ar įvykio rezultatas. 

Pagal apibrėžimą pasekmė yra sutrikimas, kuris yra rezultatas, bet ne numatyta išvada po kito 
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sutrikimo, procedūros ar įvykio. 

Komplikacijų ir pasekmių sąryšiai 

 
 

Angliškai Lietuviškai 

Complication Komplikacija 

During Per 

Due to and During Dėl ir Per 

 Due to  Dėl 

Due to and After Dėl ir Po 

After Po 

Sequela Pasekmė 

Modeliavimas 

Gavus užklausą į sistemą įtraukti sąvoką, kurios FSN yra komplikacija arba pasekmė ir neaišku, ar 

sąryšis yra priežastinis ir (arba) laikinas, užklausos teikėjas turi pateikti papildomos informacijos. 

Jei sąryšių pobūdis yra aiškus, sąvoką modeliuoti reikia pagal jos sąryšį su procedūra. 

 Priežastis: Dėl 

 Laikinas sąryšis, t. y. laikinai susiję su: Per, po 

Tais atvejais, kai aišku, kad sutrikimas prasidėjo per procedūros, bet baigėsi po procedūros, 

modeliuojant galima naudoti abu atributus per ir po. 

Žodžiai komplikacija ir pasekmė gali būti FSN dalimi, bet gali ir nebūti. 

FSN pavadinimų kūrimo reikalavimai Komplikacija: X dėl Y Pasekmė: X po Y 

Komplikacija ir pasekmė: X dėl Y ir po Y 
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Komplikacijų ir pasekmių tipai 

Skiriami trys tipai: 

 Nurodoma tik priežastis; 

 Nurodomas tik laikinas sąryšis; 

 Nurodoma ir priežastis, ir laikinas sąryšis su priežastimi. 
 

Komplikacijų ir pasekmių tipai 

Komplikacijos 

Tipas Sutrikimas / sutrikimas Sutrikimas / procedūra Modeliavimas Pastabos 

Tik 
prieža
stis 

11307961000119106 | 
Patologinis dubens 
lūžis dėl neoplastinės 
ligos (sutrikimas)| 

• 26944003 |Ūmi 
megaloblastinė 
anemija dėl 
dializės 
(sutrikimas)| 

Dėl 

X dėl Y 

Sukurkite IS_A 
sąryšį su 
116223007 | 
Komplikacija 
(sutrikimas)| 

Dėl atributą galima naudoti 
priežastingumui tarp būklės arba 
procedūros ir kitos susijusios būklės 
nurodyti bet kurioje priežastingumo 
grandinės vietoje, kai nėra aiškaus laikino 
sąryšio 

Tik 
laikina
s 

NĖRA Išimtis 

• Priešprocedūrinis / 
priešoperacinis 
nerimas (SNOMED 
CT dar 
nemodeliuota 
sąvoka) 

• Priešoperacinė 
hiponatremija 

(SNOMED CT 

dar nemodeliuota 

sąvoka) 

Prieš 

X prieš Y 

Ši būdas naudojamas priešprocedūrinėms 
komplikacijoms (pvz., priešoperacinei 
komplikacijai) modeliuoti, kai nėra 
priežastinių sąryšių 

Modeliuojama naudojant Prieš atributą, bet 
nepriskiriant pirminės komplikacijos 
sąvokos arba priežastinio sąryšio 

Šios sąvokos 
modeliuojamos taikant 
sutrikimų derinimo gaires. 

• 713419002 | 

Intraoperacinis 
širdies ir kvėpavimo  
sustojimas 
(sutrikimas)| 

Per 

X per Y 

Šis būdas naudojamas procedūros metu 
atsiradusiam sutrikimui (pvz., 
intraoperacinei komplikacijai) modeliuoti, 
kai nėra priežastinio sąryšio 

Naudoti tik tuo atveju, jei FSN yra 
suprantamas (pvz., intraoperacinė 
komplikacija arba X komplikacija Y 
metu) 

 Modeliavimas 

Toks modeliavimo būdas pagreitina klasifikacijos procesą. Vis dėlto, SNOMED CT tiek 
116223007 | Komplikacija (sutrikimas),| tiek 362977000 |Pasekmė (sutrikimas)| yra 
primityviosios sąvokos ir tai reiškia, kad sąryšius su šiomis sąvokomis reikia modeliuoti 
taikant IS_A sąryšį. 

Semantinis modelis Komplikacija rodo priežastį. 

Naujoms užklausoms, kurių FSN yra nurodyta komplikacija, FNS reikia rašyti kaip 

komplikacija dėl ir atitinkamai modeliuoti. 

SNOMED CT yra senų terminų, kurie turi dublikatus (vieną su komplikacija, o kitą 

su komplikacija dėl). Galiausiai dublikatai bus pašalinti. 

Leistini komplikacijų ir pasekmių sąryšiai 

Atributas YRA pasekmė YRA komplikacija 

Dėl Galima / leistina Būtinai teisinga 

Per Neleistina Galima / leistina 

Po Būtinai teisinga Galima / leistina 
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Prieža

stinis 

+ 
Laikin
as 

Šios sąvokos 
modeliuojamos taikant 
sutrikimų derinimo gaires. 

• 36561000119109 | 
Užpakalinės 
lęšiuko kapsulės 
trūkimas dėl 
intraoperacinės 
komplikacijos 
(sutrikimas)| 

• 196040003 | 
Aspiracinis 
pneumonitas dėl 
anestezijos 
gimdymo metu 
(sutrikimas)| 

Dėl ir per 

X dėl Y ir per Y 

Šis būdas naudojamas procedūros metu 
atsiradusiam sutrikimui (pvz., 
intraoperacinei komplikacijai) modeliuoti, 
kai priežastinis sąryšis yra 

Nurodoma ir priežastis, ir laikinas sąryšis 
su priežastimi 

Dėl ir per sąryšis sąvoką paverčia 
analogiška Po sąvokai 

• 236427002 
|Potrauminė 
ūmi tubulinė 
nekrozė 
(sutrikimas)| 

• x 733180006 | 
Viruso sukelta 
artropatija dėl  
virusinės 
infekcijos ir po 
jos 
(sutrikimas)| 

• 724868000 |Odos 
nekrozė dėl 
užpildo injekcijos ir 
po to (sutrikimas)| 

• 762459007 
|Sutrikimas dėl 
krūtų sumažinimo 
ir po to 
(sutrikimas)| 

Dėl ir po 

X dėl Y ir po Y 

Šis būdas naudojamas po sutrikimo ar 
procedūros atsiradusiam sutrikimui 
(pvz., pooperacinei komplikacijai) 
modeliuoti, kai priežastinis sąryšis yra 

Nurodoma ir priežastis, ir laikinas sąryšis 
su priežastimi 

Pasekmė 

Tipas Sutrikimas / sutrikimas Sutrikimas / procedūra Modeliavimas Pastabos 

Tik 
laikina
s 

NĖRA • 422411000 
|Pooperacinis 
randas 
(sutrikimas)| 

• 711057003 | 
Fantominis 
skausmas po 
apatinės galūnės 
amputacijos 
(sutrikimas)| 

Po 

X po Y 

Sukurkite IS_A sąryšį 
su 362977000 
|Pasekmė 
(sutrikimas)| 

Šis būdas naudojamas po procedūros 
atsiradusiam sutrikimui modeliuoti. 

Šiuo atveju priežastinis sąryšis nei 
patvirtinamas, nei paneigiamas. 
Vietoje to, pabrėžiama įvykių seka 
(pvz., kiekvienas povirusinis 
sutrikimas įvyko po virusinės ligos). 

Po procedūros atsiradęs sutrikimas yra 
pasekmė, nebent sutrikimas ir procedūra 
yra atsitiktinai susiję. 

Prieža

stinis 

+ 
Laikin
as 

• 2331100011910

5 | 

Ūmus miokardo 
infarktas dėl 
dešinės pusės 
vainikinės 
arterijos 
okliuzijos 
(sutrikimas)| 

• 230691006 | 
Cerebrovaskulini
s įvykis dėl 
galvos smegenų 
arterijos 
okliuzijos 
(sutrikimas)| 

• 73781000 
|Dermatitas dėl 
uždelsto 
spinduliuotės 
poveikio 
(sutrikimas)| 

• 762459007 
|Sutrikimas dėl 
krūtų sumažinimo 
ir po to 
(sutrikimas)| 

Dėl ir po 

X dėl Y ir po Y 

Šis būdas naudojamas po sutrikimo ar 
procedūros atsiradusiam sutrikimui 
(pvz., pooperacinei komplikacijai) 
modeliuoti, kai priežastinis sąryšis yra 

Nurodoma ir priežastis, ir laikinas sąryšis 
su priežastimi 
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Pasekmės ir vėlyvi padariniai 

TLK naudojamas pasekmės terminui ekvivalentiška frazė vėlyvi padariniai. Dėl to, modeliuoti reikia 

su po (ir dėl, jei yra priežastinis sąryšis) atributu bei IS_A sąryšiu su 362977000 |Pasekmė 

(sutrikimas)|. 

Pasekmių pavadinimų suteikimo reikalavimai 

FSN: X sutrikimo [dėl ir] po <<sutrikimo /<<procedūros /<<įvykio 

PT: X sutrikimo [dėl ir] po <<sutrikimo /<<procedūros /<<įvykio 

SYN: [X sutrikimas] kaip <<sutrikimo /<<procedūros /<<įvykio 

pasekmė 

SYN: [X sutrikimas] kaip vėlyvas <<sutrikimo /<<procedūros /<<įvykio padarinys 

Pavyzdžiui, 

 Sutrikimas, atsiradęs dėl kito sutrikimo ir po jo (sutrikimas) 

 Sutrikimas dėl meningito ir po jo (sutrikimas) 

 Sutrikimas dėl procedūros ir po jos (sutrikimas) 

Operacinės komplikacijos, pasekmės ir vėlyvi padariniai 

Ne visos operacinės pasekmės yra operacinės komplikacijos, o greičiau numatyti vėlyvi padariniai. 

Pooperacinės komplikacijos yra po operacijos įvykusios komplikacijos, bet nebūtinai dėl pačios 

operacijos, todėl jos modeliuojamos tik su po sąryšiu. 

Operacinių pasekmių (tik laikinų) pavadinimų suteikimo reikalavimai 

FSN: X sutrikimo po <<387713003 |operacinės procedūros (procedūros) PT: X sutrikimas po 

<<387713003 |operacinės procedūros (procedūros) 

Pavyzdžiui, 

 Akiduobės kontrakcija po enukleacijos (sutrikimas) 

 Randas po operacijos (sutrikimas) 

Pooperacinių komplikacijų (tik laikinų) pavadinimų suteikimo reikalavimai 

FSN: Pooperacinis X (sutrikimas) 

PT: Pooperacinis X 

Pavyzdžiui, 

 Pooperacinė infekcija (sutrikimas); 

 Pooperacinis žarnyno nepraeinamumas (sutrikimas); 

 Pooperacinis hipotiroidizmas (sutrikimas). 

Pooperacinių komplikacijų dėl operacijos pavadinimų suteikimo reikalavimai 

Komplikacijos, kurios įvyksta po operacijos ir yra modeliuojamos su 116223007 | Komplikacija 

(sutrikimas)| bei su |po| |operacinės procedūros| atributais. 

FSN: X sutrikimo dėl [ir po] <<387713003 |operacinės procedūros (procedūros) PT: X sutrikimas dėl 

[ir po] <<387713003 |operacinės procedūros (procedūros)| 

Pavyzdžiui, 

 Encefalopatija dėl dirbtinės kraujo apytakos ir po jos (sutrikimas); 

 Kataraktos pažeisto lęšiuko fragmentai stiklakūnyje dėl kataraktos operacijos ir po jos 

(sutrikimas); 

 Sutrikimas dėl krūtų sumažinimo ir po to (sutrikimas). 
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Išimtys 

Perioperacinės komplikacijos 

Perioperacinės komplikacijos reiškia su operacine procedūra laikinai susijusias komplikacijas. Jos 

gali būti preoperacinės, intraoperacinės ir pooperacinės. Šios komplikacijos modeliuojamos su 

|komplikacijos| pirmine sąvoka bei sąryšiu, kurį sudaro |laikinai susiję su| atributas arba atitinkamas 

potipis su 387713003 |Operacinė procedūra (procedūra)| reikšme. 

Tokios komplikacijos nebūtinai rodo priežastinį sąryšį su pačia operacija, nes jos gali būti susijusios 

su kitu sutrikimu, įvykiu ar procedura, įvykusia prieš operaciją, operacijos metu ir (arba) po 

operacijos. Dėl šios priežasties, perioperacinėms komplikacijoms priežastinis sąryšis nenurodomas, 

nebent FSN yra nurodyta pamatinė priežastis. 

Preoperacinės komplikacijos 

Preoperacinės komplikacijos gali įvykti prieš operaciją. Tai procedūrą komplikuojantis sutrikimas, o 

ne tos procedūros komplikacija. Preoperacinę komplikaciją galima laikyti prieš operaciją jau esančiu 

sutrikimu, kuris neigiamai veikia operaciją arba dėl kurio atsiranda intraoperacinė arba pooperacinė 

komplikacija. Tokios sąvokos modeliuojamos naudojant |prieš| atributą, bet nepriskiriant pirminės 

komplikacijos sąvokos arba priežastinio sąryšio. 

Pavyzdžiui, 

 |preoperacinė hiponatremija| 

 |preoperacinis nerimas| 

Priežastinio sąryšio nustatymas 

Daugelis jungtinių sutrikimų turi tiesioginį arba netiesioginį priežastinį sąryšį. Sąvokos, kurių FSN yra 

žodžiai paskesnis, po, post arba pasekmė ir (arba) kurios yra modeliuojamos naudojant po atributą, 

turi būti laikomos pasekme ir, dažniausiai, komplikacija. 

http://snomed.org/fictid
http://snomed.org/fictid
http://snomed.org/fictid
http://snomed.org/fictid
http://snomed.org/fictid
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2.4.2.4.3-1 pav. Priežastinių sąryšių struktūrinė schema 

 
Angliškai Lietuviškai 

Causative relationship? Priežastinis sąryšis? 

Is outcome unexpected? Ar rezultatas numatomas? 

No Ne 

Yes Taip 

isA Complication Ar yra komplikacija? 

Are components part of a named syndrome by a 

common predisposition? 

Ar komponentai yra nurodyto sindromo dalis ar 

susiję pagal bendrą polinkį? 

What is the temporal relationship between cause 

and outcome? 

Koks yra laikinas sąryšis tarp priežasties ir 

rezultato? 

Simple cooccurence Paprastas pasireiškimas vienu metu 

Record individual disorders separately Atskirus sutrikimus įrašyti atskirai 

Does outcome exist entirely during time course of 

cause? 

Ar rezultatas yra per visą priežasties egzistavimo 

laika? 

Does outcome start during cause but continue Ar rezultatas prasideda atsiradus priežasčiai, bet 
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after cause has resolved? tęsiasi priežastį pašalinus? 

Does outcome start after cause has resolved? Ar rezultatas prasideda pašalinus prežastį? 

Co-occurent and due to Pasireišikia vienu metu ir yra priežastis 

Due to Dėl 

isA sequela (after) Yra pasekmė (po) 

2.4.3 Aplinka ir geografinė vieta* 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

• Aplinka: aplinkų tipai 

• Vieta: nurodytos vietos, pavyzdžiui, šalys, 
valstijos ar regionai 

• 398156002 |Medicininis chirurginis skyrius (aplinka)| 

• 223565009 |Nigerija (geografinė vieta)| 

http://snomed.info/id/398156002
http://snomed.info/id/398156002
http://snomed.info/id/398156002
http://snomed.info/id/398156002
http://snomed.info/id/223565009
http://snomed.info/id/223565009
http://snomed.info/id/223565009
http://snomed.info/id/223565009
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2.4.4 Įvykis 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Atsitikimai, turintys įtakos sveikatai arba sveikatos 
priežiūrai; ne procedūros ar intervencijos 

• 242039002 |Smurtavimas prieš partnerį (įvykis)| 

• 405621004 |Trachėjos intubavimas (įvykis)| 

2.4.4.1 Įvykių atributų suvestinė 

Kuriant šioje srityje, šie atributai ir ribos yra leidžiamos. Jos paimtos iš žmogui skaitomų sąvokų 

modelio (HRCM). 
 

272379006 |Įvykis (įvykis)| srities informacija 

Srities apribojimai << 272379006 |Įvykis (įvykis)| 

Pirminė sritis - 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 272379006 |Įvykis (įvykis)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

Autoriaus nuomonė apie 272379006 |Įvykis (įvykis)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

246075003 |Sukėlėjas (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

246454002 |Paplitimas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 282032007 |Gyvenimo laikotarpiai (patikslinančioji 
reikšmė)| 

255234002 |Po (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

288556008 |Prieš (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

371881003 |Per (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

42752001 |Dėl (ko) (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 272379006 |Įvykis (įvykis)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

47429007 |Susiję su (atributas)| 1 0..* 0..* 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| ARBA 

<< 272379006 |Įvykis (įvykis)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

726633004 |Laikinai susiję su (atributas)| 1 0..* 0..* 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 
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2.4.4.2 Įvykio modeliavimas 

Kai kurie, bet ne visi įvykio srities leistini atributai naudojami sąvokoms modeliuoti. Kai kurios 

sumodeliuotos sąvokos aprašomos toliau. 

Pavyzdžiui, 

 444486008 |Hepatito B viruso poveikis (įvykis)| modeliuojama naudojant 47429007 |Susiję 

su (atributas)| atributą. 

 
Angliškai Lietuviškai 

Exposure to Hepatitis B virus (event) Hepatito B visuro poveikis (įvykis) 

Exposure to viral disease (event) Virusinės ligos poveikis (įvykis) 

Exposure to viral hepatitis (event) Virusinio hepatito poveikis (įvykis) 

 Associated with (attribute) Susiję su (atributas) 

Hepatitis B virus (organism) Hepatito B virusas (organizmas) 

 

 287191006 |Savižudybė – uždusimas (įvykis)| modeliuojama naudojant 42752001 |Dėl 

(atributas)| atributą. 

 
 

 16090611000119100 |Švino poveikis (įvykis)| modeliuojama naudojan 246075003 

|Sukėlėjas (atributas)| atributą. 

 Nustatytos atributų naudojimo įvykių hierarchijoje kūrimo gairės. 

http://snomed.info/id/444486008
http://snomed.info/id/444486008
http://snomed.info/id/444486008
http://snomed.info/id/444486008
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http://snomed.info/id/42752001
http://snomed.info/id/42752001
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https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCGLOSS/hierarchy
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Angliškai Lietuviškai 

Exposure to lead (event) Švino poveikis (įvykis) 

Exposure to potentially hazardous chemical 

(event) 

Potencialiai pavojingo chemikalo poveikis (įvykis) 

Causative agent (attribute) Sukėlėjas (atributas) 

 Lead (substance) Švinas (medžiaga) 

 
 

2.4.5 Stebimas dalykas 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Informacija apie ypatybę / savybę, kurią reikia stebėti ir kaip bus 
stebima 

• 416540001 |Kalcio nusėdimo 
stebinys (stebinys)| 

• 263731006 |Kosėjimas (stebinys)| 

Stebinys ir vertinimo procedūra 

Stebinių ir vertinimo procedūrų hierarchijose kai kurie atributai yra tokie patys. Tarp dviejų 

hierarchijų negali būti „vienas prie vieno“ atitikties. 

Sąvokos tarp stebinių ir procedūrų hierarchijų nebus dubliuojamos, todėl tokių sąvokų užklausos 

nebus tenkinamos. Kai kurie naudotojai procedūros sąvoką nori naudoti teikdami testo ir stebimos 

sąvokos užklausą dėl rezultatų pateikimo, tačiau tai nėra priimtina. 

Šiuo metu SNOMED CT procedūrų hierarchijoje yra keletas sąvokų, kurios logiškai priklauso 

stebinių hierarchijai. Primename, kad vėliau šios sąvokos greičiausiai bus perkeltos į stebinių 

hierarchiją. Be to, tarp dviejų hierarchijų pastebėję besidubliuojančių sąvokų, jas ištaisysime. 

Stebinių naudojimas 

Stebinius galima naudoti: 

 koduojant kontrolinio sąrašo elementus arba elementams priskiriant reikšmes. 

Pavyzdžiui, nago spalva yra stebinys. Pilki nagai yra radinys. 

 Šablono kodų antraštės 

Pavyzdžiui, stebinį lytis galima naudoti lytis pavadinimą turinčio šablono skyrių. 

Naudotojas renkasi vyras arba moteris. Moteriškoji lytis yra radinys. 

 Netinkamai modeliuoti neleidžia nustatyti intervalai. Kai kurie leistini atributai, pavyzdžiui, po, 

modeliuojant įvykių srityje dar nėra naudojami. Numatyto QI projekto metu modeliavimo klausimas 

bus peržiūrėtas, siekiant užtikrinti leistinų atributų naudojimo nuoseklumą. 

http://snomed.info/id/416540001
http://snomed.info/id/416540001
http://snomed.info/id/416540001
http://snomed.info/id/416540001
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Stebinių tipai 

Sveikatos priežiūros srityje skiriami keturi bendrojo pobūdžio stebinių tipai. Kiekvieno pateikimo 

reikalavimai bei būdai skiriasi, t. y. skiriasi atributų rinkiniai. 

 Kokybė. Kažkam būdinga charakteristika, ypatybė arba savybė. 

o Pavyzdžiai: žmogaus svoris, vidinių organų temperatūra, natrio koncentracija 

plazmoje, sąnario kampas. 

 Polinkis. Ne visada iki galo realizuojama charakteristika arba ypatybė. 

o Pavyzdys: tam tikros populiacijos imlumas antibiotikams. 

 Funkcija. Asmens, kurios nors asmens dalies ar dalyko gebėjimas atlikti veiklas ar realizuoti 

procesus. 

o Pavyzdys: gebėjimas vaikščioti. 

 Procesas. Procesas arba proceso rezultatas. 

o Pavyzdžiai: sekrecijos greitis, širdies dažnis, kvėpavimo dažnis. 

2.4.5.1 Stebinių atributų suvestinė 

Kuriant šioje srityje, šie atributai ir ribos yra leidžiamos. Jie paimti iš žmogui skaitomų sąvokų modelio 

(HRCM). 
 

363787002 |Stebinys (stebinys)| srities informacija 

Srities apribojimai << 363787002 |Stebimasis dalykas (stebinys)| 

Pirminė sritis - 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 363787002 |Stebimasis dalykas (stebinys)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

Autoriaus nuomonė apie 363787002 |Stebimasis dalykas (stebinys)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

246093002 |Komponentas (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 123038009 |Mėginys (mėginys)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

ARBA 

<< 419891008 |Įrašų artefaktas (įrašų artefaktas)| 

246501002 |Metodai (atributas)| 1 0..* 0..1 << 272394005 |Metodai (patikslinančioji reikšmė)| 

246514001 |Vienetai (atributas)| 1 0..1 0..1 < 767524001 |Matavino vienetas (patikslinančioji reikšmė)| 

370130000 |Ypatybė (atributas)| 1 0..1 0..1 << 118598001 |Matavimo ypatybė (patikslinančioji reikšmė)| 

370132008 |Skalės tipas (atributas)| 1 0..1 0..1 
<< 30766002 |Kiekybinis| ARBA 

<< 26716007 |Kokybinis| ARBA 

<< 117363000 |Ordinali reikšmė| ARBA 

<< 117365007 |Ordinali arba kiekybinė reikšmė| ARBA 

<< 117362005 |Nominali reikšmė| ARBA 

<< 117364006 |Pasakojamoji reikšmė| ARBA 

<< 117444000 |Tekstinė reikšmė| 

http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/363787002
http://snomed.info/id/246093002
http://snomed.info/id/246093002
http://snomed.info/id/246093002
http://snomed.info/id/246093002
http://snomed.info/id/123037004
http://snomed.info/id/123037004
http://snomed.info/id/123037004
http://snomed.info/id/123037004
http://snomed.info/id/410607006
http://snomed.info/id/410607006
http://snomed.info/id/410607006
http://snomed.info/id/410607006
http://snomed.info/id/105590001
http://snomed.info/id/105590001
http://snomed.info/id/105590001
http://snomed.info/id/105590001
http://snomed.info/id/123038009
http://snomed.info/id/123038009
http://snomed.info/id/123038009
http://snomed.info/id/123038009
http://snomed.info/id/260787004
http://snomed.info/id/260787004
http://snomed.info/id/260787004
http://snomed.info/id/260787004
http://snomed.info/id/373873005
http://snomed.info/id/373873005
http://snomed.info/id/373873005
http://snomed.info/id/373873005
http://snomed.info/id/419891008
http://snomed.info/id/419891008
http://snomed.info/id/419891008
http://snomed.info/id/419891008
http://snomed.info/id/246501002
http://snomed.info/id/246501002
http://snomed.info/id/246501002
http://snomed.info/id/246501002
http://snomed.info/id/272394005
http://snomed.info/id/272394005
http://snomed.info/id/272394005
http://snomed.info/id/272394005
http://snomed.info/id/246514001
http://snomed.info/id/246514001
http://snomed.info/id/246514001
http://snomed.info/id/246514001
http://snomed.info/id/767524001
http://snomed.info/id/767524001
http://snomed.info/id/767524001
http://snomed.info/id/767524001
http://snomed.info/id/370130000
http://snomed.info/id/370130000
http://snomed.info/id/370130000
http://snomed.info/id/370130000
http://snomed.info/id/118598001
http://snomed.info/id/118598001
http://snomed.info/id/118598001
http://snomed.info/id/118598001
http://snomed.info/id/370132008
http://snomed.info/id/370132008
http://snomed.info/id/370132008
http://snomed.info/id/370132008
http://snomed.info/id/30766002
http://snomed.info/id/30766002
http://snomed.info/id/30766002
http://snomed.info/id/30766002
http://snomed.info/id/26716007
http://snomed.info/id/26716007
http://snomed.info/id/26716007
http://snomed.info/id/26716007
http://snomed.info/id/117363000
http://snomed.info/id/117363000
http://snomed.info/id/117363000
http://snomed.info/id/117363000
http://snomed.info/id/117365007
http://snomed.info/id/117365007
http://snomed.info/id/117365007
http://snomed.info/id/117365007
http://snomed.info/id/117362005
http://snomed.info/id/117362005
http://snomed.info/id/117362005
http://snomed.info/id/117362005
http://snomed.info/id/117364006
http://snomed.info/id/117364006
http://snomed.info/id/117364006
http://snomed.info/id/117364006
http://snomed.info/id/117444000
http://snomed.info/id/117444000
http://snomed.info/id/117444000
http://snomed.info/id/117444000


SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacija 151 p. 

 

 

370134009 |Laiko aspektas (atributas)| 1 0..1 0..1 << 7389001 |Laikotarpis (patikslinančioji reikšmė)| 

405815000 |Procedūros įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

424226004 |Naudojamas įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 
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704319004 |Būdingas (atributas)| 1 0..* 0..1 

<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 123038009 |Mėginys (mėginys)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

ARBA 

<< 419891008 |Įrašų artefaktas (įrašų artefaktas)| ARBA 

<< 125676002 |Asmuo (asmuo)| 

704320005 |Link (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 123038009 |Mėginys (mėginys)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

ARBA 

<< 419891008 |Įrašų artefaktas (įrašų artefaktas)| 

704321009 |Charakterizuoja (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 719982003 |Procesas (patikslinančioji reikšmė)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

704322002 |Proceso sukėlėjas (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga| 

704323007 |Proceso trukmė (atributas)| 1 0..1 0..1 << 7389001 |Laikotarpis (patikslinančioji reikšmė)| 

704324001 |Proceso rezultatas (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 719982003 |Procesas (patikslinančioji reikšmė)| 

704325000 |Susiję su (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 123038009 |Mėginys (mėginys)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

ARBA 

<< 419891008 |Įrašų artefaktas (įrašų artefaktas)| 

704326004 |Būtina sąlyga (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 703763000 |Būtinos sąlygos reikšmė (patikslinančioji 

reikšmė)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

704327008 |Tiesioginė vieta (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 123038009 |Mėginys (mėginys)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

ARBA 

<< 419891008 |Įrašų artefaktas (įrašų artefaktas)| 

718497002 |Būdinga vieta (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 123038009 |Mėginys (mėginys)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

ARBA 

<< 419891008 |Įrašų artefaktas (įrašų artefaktas)| 
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719715003 |Susijusi su dalimi (atributas)| 1 0..* 0..1 

<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 123038009 |Mėginys (mėginys)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

ARBA 

<< 419891008 |Įrašų artefaktas (įrašų artefaktas)| 

719722006 |Turi realizaciją (atributas)| 1 0..* 0..1 << 719982003 |Procesas (patikslinančioji reikšmė)| 

 
 
 

2.4.5.2 Apibūdinamieji stebinių atributai 

Toliau pateikiami apibūdinantieji atributai atitinka Stebinių atributų suvestinė lentelėje esančius 

atributus. 

Komponentas 

Šis atributas naudojamas sąryšių savybių tipų (pvz., santykio, koncentracijos) skaitikliui nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Juosiančiosios pūslelinės viruso (stebinio) sutartinė koncentracija turi komponentą – 

žmogaus herpeso virusas 3 

Metodas 

Šis atributas naudojamas sisteminiams procedūros, taikomos specialiai veiklai užbaigti, metodams 

nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Brucella abortus antikūnis serume po latekso agliutinacijos (stebinio) turi priskirtąmetodą – 

latekso agliutinacijos testo metodą. 

Vienetai 

Šis atributas naudojamas reikšmę priskiriant stebėjimui naudojamiems vienetams nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Basofilai 100 leukocitų (stebinys) turi vienetus – procentus. 

Savybė 

Šis atributas naudojamas būdingos kokybės ar stebimo proceso tipui nurodyti. Jo reikšmės yra 

abstraktieji kokybės tipai (ilgis, kvapas, koncentracija) arba abstraktieji proceso savybių tipai (dažnis, 

greitis). 

Pavyzdžiui, 

 Gliukozės masės koncentracija kraujyje (stebinys) turi savybę – masės koncentracija. 

Skalės tipas 

Šis atributas naudojamas stebėjimo arba diagnostinio testo (t. y. kiekybinio, kokybinio, pusiau 

kiekybinio) rezultatų skalei nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 443911005 |Ordinalusis hemoglobino A1c lygis (stebinys)| turi skalės tipą – ordinalus. 

 

 

 Ši lentelė peržiūrėta dėl taikymo stebinių hierarchijoje. Šio modelio taikymas vertinimo procedūrų 
hierarchijoje yra eksperimentinis. 
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Laiko aspektas 

Šis atributas naudojamas stebėjimo laikui nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Acetono medžiagos koncentracija šlapime (stebinys) turi laiko aspektą – vienas taškas laike 

Procedūros prietaisas 

Šis atributas naudojamas su procedūra susijusiems prietaisams modeliuoti. Jis naudojamas 

apibrėžti aukšto lygio bendrąsias sąvokas, kurios apima su prietaisu susijusias procedūras. 

Naudojamas prietaisas 

Šis atributas naudojamas prietaisui arba įrangai, naudojamai veiksmui atlikti, nurodyti. Naudojamas 

prietaisas yra tinkamas, jei jis iš tikrųjų naudojamas procedūriniam veiksmui atlikti. 

Pavyzdžiui, 

 415921007 |Kaktos temperatūros nustatymas, naudojant juostinį termometrą (stebinys)| turi 

naudojamą prietaisą – juostinį termometrą 

Būdingas 

Šis atributas nurodo nepriklausomą elementą, kuris yra kokybiškas ir nuo kurio priklauso kokybė (šio 

stebinio). 

Pavyzdžiui, 

 24 valandų šlapimo mėginio tūris (stebinys) turi Būdingas atributą – 24 valandų šlapimo 

mėginys. 

Link 

Šis atributas naudojamas polinkiui į kažką nurodyti, pvz., į konkretų sukėlėją arba elementui, 

naudojamam realizuojant polinkį, nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Imlumas moksalaktamui MLC (stebinys) turi Link atributą – moksalaktamas. 

Apibūdina 

Šis atributas nurodo procesą, kurį apibūdina ypatybė ir nuo kurio priklauso ypatybė (šio stebinio). 

Procesas gali būti visiškai bendrojo pobūdžio (pvz., ekskrecija). 

Pavyzdžiui, 

 Sidabro ir kreatinimo masės koncentracijos santykis 24 valandų šlapime (stebinys) turi 

Apibūdina atributą – ekskrecijos procesas. 

Proceso sukėlėjas 

Šis atributas naudojamas elementui (pvz., kūno struktūrai arba organizmui) nurodyti, kuris procese, 

nuo kurio priklauso ypatybė, yra aktyvus. Jis gali patikslinti proceso, pavadinto 

apibūdinimo reikšme, reikšmę arba gali tiesiog pakartoti jau esamą reikšmę. Proceso sukėlėjas 

atributo galima nenurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Somatotropino sekrecijos greitis dėl hipofizės po klonidinostebinys) turi proceso 

sukėlėją – pasmegeninę liauką. 

 Proceso sukėlėjas ir turi sukėlėją 

Atviroje biologinės ir biomedicininės ontologijos (OBO) sąryšių ontologijoje Proceso sukėlėjas atributas reiškia 

tą patį  ką Turi sukėlėją. 

http://snomed.info/id/415921007
http://snomed.info/id/415921007
http://snomed.info/id/415921007
http://snomed.info/id/415921007
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Proceso trukmė 

Šis atributas nurodo stebimos ypatybės tipu charakterizuojamo proceso trukmę. 

Pavyzdžiui, 

 Kortizono ekskrecijos masės greitis 24 valandų šlapime (stebinys) turi proceso trukmę – 24 

valandas. 

Proceso rezultatas 

Šis atributas naudojamas medžiagai arba procesui, charakterizuojamam pagal stebėjimo ypatybės tipą, 

nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Pregnanediolio ekskrecijos medžiagos greitis mikromoliais per dieną (stebinys) turi proceso 

rezultatą – pregnanediolis. 

Susiję su 

Šis atributas naudojamas sąryšių savybių tipų (pvz., santykio arba proporcijos) vardikliui nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Šlapimo alfa aminobutirato ir kreatinino santykis (stebinys) turi Susiję su atributą – kreatininą. 

 Neutrofilai 100 leukocitų kraujyje (stebinys) turi Susiję su atributą – visi leukocitai skysčio 

dalyje. 

Būtina sąlyga 

Šis atributas naudojamas kūno būsenai, laikui, sunkumams ar kitoms situacijoms, kurios stebiniui 

privalo būti teisingos, nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Plazmos kreatinino koncentracija 7 dienos po testo (stebinys) turi būtiną sąlygą – 7 dienos 

po testo. 

 163033001 |Kraujospūdis gulint (stebinys) | turi būtiną sąlygą – gulinti kūno padėtis. 

Tiesioginė vieta 

Šis atributas naudojamas elementui, kuris yra tiesiogiai stebimas, nurodyti. Jį taip pat galima naudoti 

tada, kai stebima netiesiogiai, t. y. kai tiesiogiai stebėti neįmanoma. 

Pavyzdžiui, 

 415974002 |Kūno temperatūra, išmatuota ties būgneliu (stebinys)| turi Tiesioginė vieta 

atributą – būgnelio struktūra 

Būdinga vieta 

Šis atributas naudojamas kūno vietai ar kitai nepriklausomo elemento vietai nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Mikobakterijos DNR taksonomija iš bronchų sekrecijos (stebinys) turi būdingą vietą – 

bronchus. 

Susiję su dalimi 

Šis atributas naudojamas santykinės sąryšio ypatybės, pavyzdžiui, santykių santykio, vardikliui 

nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 Cerebrospinalinio skysčio IgM su plazmos IgM santykinė medžiagos koncentracija (stebinys) 

turi Susiję su dalimi atributą – plazmą. 

http://snomed.info/id/163033001
http://snomed.info/id/163033001
http://snomed.info/id/163033001
http://snomed.info/id/163033001
http://snomed.info/id/415974002
http://snomed.info/id/415974002
http://snomed.info/id/415974002
http://snomed.info/id/415974002
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Turi realizaciją 

Šis atributas naudojamas procesui arba veiklai, kuri yra funkcijos realizavimo pasekmė, nurodyti. 

Pavyzdžiui, 

 282097004 |Gebėjimas vaikščioti (stebinys)| turi atributą Turi realizaciją – vaikščiojimas. 

2.4.5.3 Stebinių modeliavimas 

Stebinių sąvokoms nesuteikus reikšmės, jos elgiasi kaip procedūros, atsižvelgiant į sąvokos modelio 

kontekstą. 

Jei stebiniams buvo suteikta reikšmė, jie elgiasi kaip klinikiniai radiniai, atsižvelgiant į sąvokos 

modelio kontekstą. 

2.4.5.3.1 Testo stebinių pavadinimų suteikimo reikalavimai 

Stebinio bei vertinimo procedūrų arba su pavadinimais iš IFCC-IUPAC NPU sistemų pateiktų 

stebinių pilnai apibrėžtų pavadinimų (FSN) suteikimo reikalavimai: 

Bendrasis pavadinimo suteikimo būdas: Ypatybė, komponentas, tiesioginė vieta 

 Pirma: ypatybė 

o Jei įmanoma, ypatybei (stebinio ypatybės tipui) pavadinimas suteikiamas pirmiausia. 

o Modifikatorius: skalės metodas. 

 Skalės metodas leidžia patikslinti ypatybę ir todėl pavadinimo suteikimo 

sekoje yra pirmesnis. (Skalės metodas, ypatybė). 

 Pavadinimo suteikimo būdas: (skalės metodas, ypatybė), komponentas, 

tiesioginė vieta 

 Antra: komponentas 

o Jei įmanoma, pirmiausia pavadinimas suteikiamas ypatybei, o po to dalykui, kuris yra 

komponento reikšmė. 

 Trečia: tiesioginė vieta 

o Modifikatorius: laiko aspektas. Laiko aspektas suteikia informacijos apie tiesioginę 

vietą ir pavadinimo suteikimo sekoje yra pirmesnis. (Laiko aspektas, tiesioginė vieta) 

Pavyzdžiui, 

 416125006 |Hemoglobino koncentracijs eritrocituose (stebinys)| 

2.4.5.3.3 Stebinio ir mikrobiologinio testo rezultatai 

Užkodavus laboratorinius mikrobiologijos rezultatus labai svarbu žinoti stebėjimo, t. y. atlikto testo, 

kontekstą bei rezultato, t. y. organizmo, reikšmę. 

Pavyzdžiui, loginių stebėjimo identifikatorių pavadinimų ir kodų (LOINC) sistemos 

 
Naujos sąvokos 
Iš viso yra sumodeliuota 150 fiziologinių matavimo stebinių sąvokų, įskaitant kūno temperatūros, 
kvėpavimo dažnio, širdies dažnio ir kraujo spaudimo sąvokas. 

Išaktyvintas 

Gyvybės požymis (stebinys) yra išaktyvintas. 

 Modeliavimas: Patikros matavimai 
Patikros metu atliktus matavimus reikia pažymėti aprašymo gale pridėjusfrazę pritaikius patikros 

metodą. 

http://snomed.info/id/282097004
http://snomed.info/id/282097004
http://snomed.info/id/282097004
http://snomed.info/id/282097004
http://snomed.info/id/416125006
http://snomed.info/id/416125006
http://snomed.info/id/416125006
http://snomed.info/id/416125006
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laboratoriniam testui ir SNOMED CT organizmui derinys suteikia unikalią ir konkrečią reikšmę: 

 LOINC sistema mikrobiologinių ataskaitų kodus pateikia su atributais, įskaitant ypatybę per 

PRID (buvimas arba identitetas) ir skalę per NOM (nominali arba kategorinė reakcija, kuri 

neturi natūralios tvarkos), kaip rezultatų reikšmę (įprastai organizmo pavadinimą). 

 Organizmų sąvokų naudojimas kartu su tokiais LOINC kodais rodo, kad konkretus 

organizmas buvo pastebėtas, aptiktas, identifikuotas, izoliuotas arba yra. 

 Organizmas 

Atskirai organizmo sąvoka gali nurodyti tik to organizmo apibrėžimą. Jo aptikimą ar buvimą numanyti 

galima tik tada, kai sąvoka yra susiejama su kita informacija iš elektroninės sveikatos duomenų 
programos ir (arba) iš LOINC. 
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X arba Y organizmas 

X arba Y organizmą naudokite tada, kai laboratorinėje ataskaitoje nurodomas vienas izoliatas, tačiau 

laboratorija negali (dėl kažkokios priežasties) atskirti rezultatų atvejo. 

Pavyzdžiui, 

 703015006 |Žmogaus koksakio virusas arba žmogaus echovirusas (radinys)| 

X organizmas, bet ne Y organizmas 

Jei laboratorinėje ataskaitoje nurodoma organizmų klasė, aprašoma atmetus konkrečias Linano arba 

ne Linano klases, naudokite X organizmą, bet ne Y organizmą. Šios sąvokos randamos organizmų 

hierarchijoje (kad pavyktų išvengti begalinių derinių). Tai primityviosios aukštesnės klasės sąvokos, 

esančios tarp sąryšių arba rušių potipio. 

Pavyzdžiui, 

 115407004 |Haemophilus influenzae, ne B tipo (organizmas)| 

X gentis, ne Y ir ne Z rūšis 

Jei laboratorinėje ataskaitoje nurodoma X gentis ir patvirtinta, kad tai ne Y ir ne Z rūšis, naudokite X 

gentį, bet ne Y ir ne Z rūšis, pvz., bacilų rūšis, ne Bacillus anthraci ir ne Bacillus cereus (organizmas). 

Šiuos pavadinimų suteikimo reikalavimus taikykite tik genčių, rūšių ir porūšių hierarchijos lygiams. 

Tipams priskirti netinkami organizmai 

Laboratorinėse ataskaitose bei žurnalų straipsniuose gali būti organizmų, kurie nėra tinkami priskirti 

serotipams, pvz., E. coli, netinkama priskirti. Tokių sąvokų užklausos dėl daugiareikšmiškumo yra 

atmetamos. Vietoje jų reikia naudoti artimiausią hierarchijoje taksonomijos lygį. 

Tikėtinos reikšmės 

Laboratorinės išvados gali būti preliminarios, tikėtinos, negalutinės ir pan. Įprastai jos apima 

praneštinas arba registruotinas laboratorines reikšmes. Ataskaitos statusas skiriasi nuo rezultatų; jis 

yra elektroninės sveikatos duomenų programos modelio / pranešimo dalis. Tokių sąvokų užklausos 

atmetamos, nes yra daugiareikšmės ir gali būti neribojamai derinamos. 

 
Mišrus organizmas 

Kai kuriuose laboratorinės ataskaitos rezultatuose nurodoma mišri bakterijų iš kelių klasių 

populiacija, pvz., mišrios anaerobinės gramneigiamos bacilos. Tokių sąvokų užklausa įkeliama kaip 

klinikinis radinys. Tikrasis organizmas nežinomas, tačiau yra rezultatas, nors ir bendresnio pobūdžio. 

Neigiamų ir teigiamų rezultatų teikimas 

Laboratorijos atlieka specialius testus, kad identifikuotų tam tikrų patogeninių organizmų nebuvimą arba 

buvimą bei pateikia atitinkamas ataskaitas. Įprastai laboratorijos pateikia neigiamus rezultatus, 

pavyzdžiui, X nepastebėtas, X neaptiktas, X neizoliuotas ir X nebuvo pastebėtas (identifikuotas arba 

izoliuotas) bei teigiamus rezultatus, pavyzdžiui, X pastebėtas, X aptiktas ir izoliuotas. Toliau esančiose 

lentelėse pateikiami priimtino neigiamų ir teigiamų rezultatų modeliavimo būdai. 
 

Mikrobiologiniai testai: Neigiamos ir teigiamos reikšmės 

Laboratorinis testas Reikšmė 

 Esamos tikėtinas reikšmes turinčios sąvokos šiuo metu yra peržiūrimos dėl išaktyvinimo. 

http://snomed.info/id/703015006
http://snomed.info/id/703015006
http://snomed.info/id/703015006
http://snomed.info/id/703015006
http://snomed.info/id/115407004
http://snomed.info/id/115407004
http://snomed.info/id/115407004
http://snomed.info/id/115407004
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Bendroji kultūra (skalė = nominali) X neizoliuotas (radinys) X 

(organizmas) 
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Mikrobiologiniai testai: Neigiamos ir teigiamos reikšmės 

Specifinė kultūra Neizoliuotas (patikslinančioji reikšmė) 

Izoliuotas (patikslinančioji reikšmė) 

Bendrasis mikroskopinis testas (skalė = nominali) X nepastebėtas (radinys) X 

(organizmas) 

Specifinis mikroskopinis testas Nepastebėtas (patikslinančioji reikšmė) 

Yra (patikslinančioji reikšmė) 

Serologinis, DNA arba kitų organizmų specifinis testas Neaptiktas (patikslinančioji reikšmė) 

Aptiktas (patikslinančioji reikšmė) 

Loginis pagrindas: Beveik visi šie testai priklauso nuo 

organizmo 

Mikrobiologiniai testai: Neigiamų ir teigiamų reikšmių pavyzdžiai 

Testo kategorija Laboratorinis stebėjimas (laboratorinis testas) LOINC Rezultatų reikšmės (laboratoriniai rezultatai) 
SNOMED CT 

Bendroji kultūra 11475-1 - Mikroorganizmo X kultūra (kur X reiškia, kad jokia 
specifinė sistema / mėginys nėra sąvokos dalis) 

Galiojanti reikšmė 

168204005 |Salmonelės neizoliuotos 

(radinys)| 27268008 |Salmonelių rūšis 

(organizmas)|  

Negaliojanti reikšmė 

Neizoliuota 

Izoliuota 

Nuo organizmo 
priklausanti kultūra 

48741-3 Bordetella pertussis; nosiaryklė; kultūra Galiojanti reikšmė 

264887000 |Neizoliuota (patikslinančioji 

reikšmė)| 46651001 |Izoliuota 

(patikslinančioji reikšmė)| Negaliojanti 

reikšmė 

Bordetella pertussis neizoliuota 

Bordetella pertussis izoliuota 

10635-1 - Acanthamoeba akių kultūra Galiojanti reikšmė 

264887000 |Neizoliuota (patikslinančioji 

reikšmė)| 46651001 |Izoliuota 

(patikslinančioji reikšmė)| Negaliojanti 

reikšmė 

Acanthamoeba neizoliuota 

Acanthamoeba izoliuota 

Specifinis 
mikroskopinis 
testas 

14369-3 - Drėgnasis mielių kaklelyje QI paruošimas Galiojanti reikšmė 

47492008 |Nepastebėta (patikslinančioji 

reikšmė)|  

52101004 |Yra (patikslinančioji reikšmė)|  

Negaliojanti reikšmė 

Mielių nepastebėta Mielės 

pastebėtos 

http://snomed.info/id/168204005
http://snomed.info/id/168204005
http://snomed.info/id/168204005
http://snomed.info/id/168204005
http://snomed.info/id/168204005
http://snomed.info/id/27268008
http://snomed.info/id/27268008
http://snomed.info/id/27268008
http://snomed.info/id/27268008
http://snomed.info/id/27268008
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/264887000
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/46651001
http://snomed.info/id/47492008
http://snomed.info/id/47492008
http://snomed.info/id/47492008
http://snomed.info/id/47492008
http://snomed.info/id/47492008
http://snomed.info/id/52101004
http://snomed.info/id/52101004
http://snomed.info/id/52101004
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Mikrobiologiniai testai: Neigiamų ir teigiamų reikšmių pavyzdžiai 

Serologinis ir DNR 
testavimas 

35727-7 - Chlamydia bakterijų rūšies DNR; šlaplė; 
PCR/NAAT 

Galiojanti reikšmė 

260415000 |Neaptikta (patikslinančioji 

reikšmė)|  

260373001 |Aptikta (patikslinančioji 

reikšmė)|  

Negaliojanti reikšmė 

Chlamydia bakterijų neaptikta 

Chlamydia bakterijų aptikta 

2.4.5.3.4 Sąryšis tarp stebinių ir NPU kodų 

Nomenklatūra, ypatybės ir vienetai (angl., Nomenclature, Properties, and Units, NPU) yra kodavimo 

sistema bei terminija klinikinių laboratorijų tyrimų rezultatams identifikuoti bei perduoti. Daugiau 

informacijos rasite jų puslapyje: http://www.npu-terminology.org/. 

Tarp NPU ir SNOMED CT stebinių yra loginis sąryšis. Bandomojo projekto metu buvo patikrinti 

persidengimai ir galimi sugretinimai; dar liko nepadarytų darbų. Vis dėlto, oficialios šio sugretinimo 

SNOMED CT dokumentacijos nėra. 

2.4.5.3.5 LOINC terminų pateikimas naudojant SNOMED CT stebinių modelį 

Loginio stebėjimo identifikatorių pavadinimų ir kodų (LOINC) sistemos terminai apibrėžiami 

naudojant SNOMED CT stebinių modelį, kaip numatyta LOINC ir SNOMED CT bendradarbiavimo 

projekte. 

Projekto dokumentacijoje pateikiama informacijos apie tai, kaip LOINC terminai bei dalys yra 

sugretinamos su SNOMED CTsąvokomis, naudojant modelį. 

2.4.6 Organizmas* 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Žmogaus medicinai svarbūs organizmai • 3265006 |Balkšvagrybiai (organizmas)| 

• 710877000 |Betalaktaminiams 
antibiotikams atsparios bakterijos 
(organizmas)| 

 

 Organizmų sąvokos 

Organizmų sąvokos naudojamos: 

Modeliuojant ligų priežastis 

Dokumentuojant praneštinų ar registruotinų ligų priežastis 

Įrodymais grįstuose infekcinių ligų protokoluose, pvz., klinikinių sprendimų palaikymo sistemose 

 Daugiau informacijos rasite 

SNOMED CT 2017 liepos mėn. LOINC - SNOMED CT bendradarbiavimo paketo leidimas - RF2 leidimo 

pastabos. 

http://snomed.info/id/260415000
http://snomed.info/id/260415000
http://snomed.info/id/260415000
http://snomed.info/id/260415000
http://snomed.info/id/260415000
http://snomed.info/id/260373001
http://snomed.info/id/260373001
http://snomed.info/id/260373001
http://snomed.info/id/260373001
http://snomed.info/id/260373001
http://www.npu-terminology.org/
http://snomed.info/id/3265006
http://snomed.info/id/3265006
http://snomed.info/id/3265006
http://snomed.info/id/3265006
http://snomed.info/id/710877000
http://snomed.info/id/710877000
http://snomed.info/id/710877000
http://snomed.info/id/710877000
http://snomed.info/id/710877000
http://snomed.info/id/710877000
https://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+July+2017+LOINC+-+SNOMED+CT+Cooperative+package+Production+release+-+RF2+Release+notes
https://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+July+2017+LOINC+-+SNOMED+CT+Cooperative+package+Production+release+-+RF2+Release+notes
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Patikslinančiosios reikšmės organizmų pavadinimuose 

Organizmus modeliuojant su patikslinančiosiomis reikšmėmis, jas reikia dėti organizmo pavadinimo 

priekyje. 

Morfologinės patikslinančiosios reikšmės 

Pavyzdžiui, morfologijos aprašoma ne Linaeno bakterijų klasė. 

 8745002 |Gramteigiama bakterija (organizmas)| 

 PT: Gramteigiama bakterija 

 SYN: Gramteigiamos bakterijos 

Fiziologinės patikslinančiosios reikšmės 

Pavyzdžiui, fiziologijos aprašoma ne Linaeno bakterijų klasė. 

 417454003 |Nejudri Salmonella bakterija (organizmas)| 

 PT: Nejudri Salmonella bakterija 

Atsparumo / imlumo patikslinančiosios reikšmės 

Pavyzdžiui, antimikrobinio imlumo aprašoma ne Linaeno bakterijų klasė. 

 712662001 |Karbapenemui atsparios enterobakterijos (organizmas)| 

 PT: Karbapenemui atsparios enterobakterijos 

 SYN: CRE – Karbapenemui atsparios enterobakterijos 

Galiojimas 

Galiojančių patikslinančiųjų reikšmių skaičius (pvz., aerobinės mikroaerofilinės, judrios, lenktos 

gramneigiamos bakterijos) yra: 

 Nustatomas konkrečiu atveju; 

 Priklausomas nuo modelio apribojimų (nustatytų organizmų projekto grupėje); 

 Pagrįstas Bergey sisteminės bakteriologijos vadovu, kuris yra laikomas pagrindiniu šaltiniu. 

Teikiant užklausą naujai patikslinančiajai reikšmei, būtina pateikti priimtinus šaltinius. Sąvokos su 

galiojančiomis patikslinančiosiomis reikšmėmis įtraukiamos į tarptautinę laidą ir joms priskiriamos 

pirminės sąvokos. 

 

 

 Vidinės patikslinančiosios reikšmės 

Jei patikslinančioji reikšmė yra vidinė organizmo dalis, ji priklauso organizmų hierarchijai ir yra 

atitinkamai modeliuojama (kai baigiama organizmų projekto grupėje). Vidinis reiškia organizmui 

būdingą savybę (pvz., gramteigiamas), priešingai nei nuo konteksto priklausanti charakteristika (pvz., 

kai kurie intraceliulinis sąvokos vartojimo atvejai). 

 Modeliavimas su patikslinančiosiomis reikšmėmis 
Literatūroje (kartais sukeičiant) minimi organizmai su atsparumo tipo patikslinančiosiomis 
reikšmėmis, t. y. kai šios reikšmės nurodo atsparumo fenotipą, o organizmai yra apibrėžiami pagal 
atsparumo fenotipą pagrindžiantį mechanizmą. Vis dėlto, kuriant naujas sąvokas, tokius terminus 
reikia atskirti, nes jie yra atskiros sąvokos. 

Pavyzdžiui, 

Karbapenemui atsparios enterobakterijos ir karbapenemazes gaminančios 
enterobakterijos stipriai persidengia, tačiau pirmasis rodo atsparumo fenotipą, 
nepriklausomai nuo atsparumo mechanizmo. Dėl geno buvimo ir karbapenemazių 
gamybos (kaip atsparumo mechanizmo) dažnai gaunami klinikiniu požiūriu reikšmingi 
atsparumo karbapenemui lygiai. Vis dėlto, turėti galima tik mažesnį imlumą. 
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Organizmų grupavimas 

Į SNOMED CT tarptautinę laidą įtraukiamos tik paskelbtos taksonoimnės klasifikacijos. 

 Teikiant užklausą naujoms organizmų sąvokoms, būtina pateikti paskelbtus šaltinius. 

 Priimtinumą autoriai nustato kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. 

 Bėgant laikui šios sąvokos gali kisti, nes keičiasi ir patys pavadinimai. 

 

 

Biotipas, serotipas, serogrupė 

 Naujų sąvokų užklausos vertinamos kiekvienu atveju atskirai. 

 Svarbu suprasti užklausos tekėjo nurodomą reikšmę bei nustatyti, kaip ją galima modeliuoti. 

 Bėgant laikui šios sąvokos gali kisti, nes keičiasi ir patys pavadinimai. 

Įvairiems vaistams atsparios, plačiai vaistams atsparios, visiškai vaistams atsparios 

bakterijos 

SNOMED International pritaikė jungtinės Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) bei 

CDC iniciatyvos rekomendacijas dėl skirtingų sveikatos priežiūros įstaigose randamų 

antimikrobinėms priemonėms atsparių bakterijų atsparumo būdų charakterizavimo. Susirinkusi 

tarptautinio lygio ekspertų grupė parengė pasiūlymą su aiškiais sutartais apibrėžimais. Daugiau 

informacijos rasite šiame straipsnyje: Magiorakos, A. Srinivasan, A. Multidrug-resistant, extensively 

drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard 

definitions for acquired resistance. Clinical Microbiol Infect2012; 18: 268-281. 

2.4.6.1 Organizmų pavadinimų suteikimo reikalavimai 

Pilnai apibrėžtas pavadinimas 

Pilnai apibrėžtuose organizmų sąvokų pavadinimuose (FSN) žymimos klasės, kurios yra oficialiai 

pripažįstamos Linaeno taksonominės klasės (ne rūšys). Pavadinimuose taip pat nurodoma 

kategorija. Tai gali būti (bet neapsiribojant) tipas, tvarka, poeilis, klasė, šeima, gentis ir porūšis. 

Tinkamai parengtuose FSN aprašymuose yra vieno žodžio terminai, nurodantys taksonominę 

kategoriją, pripažintą tos kategorijos pavadinimą ir hierarchiją. 

Pavyzdžiui, 

 106544002 |Enterobakterijų šeima (organizmas)| 

 

 Kompleksas arba grupė 

Mokslinėje literatūroje dažnai pasitaiko žodžių kompleksas ir grupė. Laboratorijos šiuos terminus naudoja 

savo rengiamuose aprašymuose. Vis dėlto, mokslinėje literatūroje vartojami terminai negali būti iš 

paskelbtų taksonominių klasifikacijų. Tai gali būti organizmų rinkiniams grupuoti skirti terminai, kad vėliau 

būtų lengviau publikuoti (vis dėlto, dažnai naudojami paskelbtų taksonominių klasifikacijų terminai). 

Didėjant mikrobiologijos laboratorijų patirčiai, kai kurių grupių organizmai gali keistis ar net atgyventi (taip 

nutiko su kai kuriais ligų kontrolės ir prevencijos centrais – CDC grupėmis). 

Esamos komplekso ir grupės sąvokos, turinčios nuo genties atskiras grupines sąvokas, tačiau 

reiškiančios tą patį ką gentis, SNOMED CT tarptautiniame leidime bus išaktyvintos. 

Iš SNOMED CT tarptautinio leidimo bus panaikinti aprašymai, kuriuose grupė arba kompleksas yra 

vartojami kaip genties sinonimai (šioms sąvokoms reikia vartoti genties sąvoką). 

 PROJEKTAS PERŽIŪRIMAS. TURINĮ REIKIA UŽBAIGTI 
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Pageidaujamas terminas 

Kiekviena sąvoka turi turėti bent vieną aprašymą, kuris būtų oficialus mokslinis pavadinimas. Toks 

aprašymas yra laikomas pageidaujamu terminu. 

 

 

Organizmų porūšių aprašymai 

Organizmų porūšių FSN turėtų būti žodis porūšis, o ne šio žodžio sutrumpinimas. 

Pavyzdžiui, 

 440815004 |Staphylococcus succinus porūšio Casei (organizmas)| 

Organizmų klasių variantai 

Organizmų klasių, kurios yra variantai (arba jų antklasiai), FSN gali būti žodžiai variantas, biotipas, 

serotipas ir patotipas. 

Pavyzdžiui, 

 698206009 |Brucella suis 4 biotipas (organizmas)| 

Kitų sutrumpinimų FSN naudoti negalima (pvz., var, var., sv, sv., bv,bv., pv, pv.). 

Leistini sutrumpinimai 

Oficialiuose porūšių pavadinimuose bakterijų superkaralystėje vartojamas sutrumpinimas por. 

Kiekvienai porūšio sąvokai turi būti sinonimas, kuris apimtų vieną oficialaus klasės pavadinimo 

aprašymą. 

Pavyzdžiui, 

 448945001 |Campylobacter lari porūšio Lari (organizmas)| turi sinonimą Campylobacter lari 

por. Lari. 

Dvinaris formatas 

Naudojant dvinarį organizmo rūšies formatą, genties pavadinimas turi būti rašomas iš didžiosios 

raidės, o rūšies pavadinimas – iš mažosios. 

Pavyzdžiui, 

 24224000 |Brucella abortus (organizmas)| 

Salmonella bakterijų serotipo nomenklatūra 

Salmonella bakterijų serotipai yra sudaryti iš keturių terminų (genties, rūšies, porūšio, serotipo). 

Serotipo pavadinimas rašomas iš didžiosios raidės. 

Pavyzdžiui, 

 114683003 |Salmonella Doel (organizmas)| sąvokos sinonimas yra Salmonella enterica 

por. enterica ser. Doel 

Papildomi aprašymai be rūšių ir porūšių pavadinimų bendrai naudojami Salmonella bakterijų 

 Kategorija 

Pavadinimų suteikimo reikalavimai nėra taikomi tik kategoriją nurodančioms sąvokoms. 

Pavyzdžiui, 

113727004 |Vancomicinui atsparios enterokoko bakterijos (organizmas)| yra teisinga 
sąvoka. Ji nurodo geno poklasį – enterokoko bakterijų rūšį, kuri yra atspari. 

Neteisingas pavyzdys, 

Vankomicinui atspari enterokoko bakterijų gentis yra neteisinga sąvoka. Ji nurodo 
tik kategoriją – enterokoko bakterijų geną. 
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serotipams apibūdinti. 

Pavyzdžiui, 

 656008 |Salmonella Os (organizmas)| 

SNOMED CT aprašymuose esantys serotipų pavadinimai turi būti parašyti iš didžiųjų raidžių. 

 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae yra žmogaus patogenas, kurio užkrečiamumas priklauso nuo jo 

apsauginės polisacharidinės kapsulės. Polisacharidinės kapsulės tyrimas leido identifikuoti įvairias 

serogrupes bei serotipus. Serotipai apibrėžiami pagal jų polisacharidų cheminę struktūrą bei 

imunologines ypatybes; kiekvieną serogrupę sudaro vienas arba daugiau serotipų, sukeliančių tokią 

pačią antikūnio reakciją. 

Sukurtos dvi serotipų pavadinimų suteikimo sistemos – viena JAV, kieta Danijoje. Daniškoji sistema 

yra priimtina ir rekomenduojama beveik visur. Daugiau informacijos ieškokite: See Geno K A, Gilbert 

G L, Song J Y, Skovsted I C, Klugman K P, Jones C, Konradsen H B, Nahm M H. Pneumococcal 

capsules and their types: past, present, and future. Clinical Microbiology Reviews 2015; 28(3):871-

899. [PMID: 26085553]). 

Streptococcus pneumoniae sąvokos 

SNOMED CT peržiūrėjus Streptococcus pneumoniae serotipus nustatyta, kad Streptococcus 

pneumoniae sterotipams suteikiant pavadinimus trūksta konkretumo bei nuoseklumo. Parengtos 

sąvokų, apimančių Streptococcus pneumoniae serotipus, kūrimo rekomendacijos. Rekomendacijos: 

FSN ir pageidaujamo termino (PT) aprašymai turi būti parengti pagal Danijos pavadinimų suteikimo 

sistemą. Jei yra pagal Amerikos sistemą sukurtų sinonimų, juos reikia įkelti. FSN atitinkantis, bet 

pavadinimų suteikimo sistemos neturintis sinonimas (SYN) taip pat gali būti įkeltas. 

Pavyzdžiui, 

698149000 |Streptococcus pneumoniae serotipas 48 (organizmas)| sąvoka pervadinama taip: 

 FSN: Streptococcus pneumoniae daniškasis serotipas 48 (organizmas) 

 PT: Streptococcus pneumoniae daniškasis serotipas 48 

 SYN: Streptococcus pneumoniae amerikietiškasis serotipas 82 

 SYN: Streptococcus pneumoniae serotipas 48 

Naujų sąvokų su Streptococcus pneumoniae serotipais kūrimo gairės galioja ir kitose SNOMED CT 

hierarchijose, pavyzdžiui, medžiagų arba procedūrų, esančioms sąvokoms. 

Pavyzdžiui, 

120683007 |Streptococcus pneumoniae serotipo 7F antikūnis (medžiaga)| sąvoka 

pervadinama taip: 

 FSN: Streptococcus pneumoniae daniškojo serotipo 7F antikūnis (medžiaga) 

 PT: Streptococcus pneumoniae daniškasis serotipas 7F antik. 

 SYN: Streptococcus pneumoniae daniškojo serotipo 7F antikūnis 

 SYN: Anti-Streptococcus pneumoniae daniškojo serotipo 7F antikūnas 

 SYN: Streptococcus pneumoniae daniškojo serotipo 7F antikūnis 

 SYN: Streptococcus pneumoniae amerikietiškojo serotipo 51 antikūnas 

 

 

 

 Salmonella bakterijų serotipai 

Salmonella bakterijų serotipų be rūšių ir porūšių pavadinimų nereikėtų painioti su dvinariais kitų 

organizmų rūšių pavadinimais. 
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Senos Streptococcus pneumoniae sąvokos 

Vieną iš pavadinimų suteikimo sistemų atitinkantys FSN buvo palikti, tačiau aprašymai buvo pakeisti 

pagal minėtąsias rekomendacijas. Gauti dublikatai pašalinti. 

Nė vienos iš pavadinimų suteikimo sistemų neatitinkantys FSN buvo išaktyvinti kaip daugiareikšmiai. 

Juos pakeitė pagal minėtas rekomendacijas naujai sukurtos sąvokos. 

Įkeltos trūkstamos serotipų sąvokos. 

Gripo viruso nomenklatūra 

Atitinka naujausius pagal klasifikaciją parengtus genčių ir rūšių pavadinimus. Nors genčių ir rūšių 

pavadinimai gripo virusams yra panašūs, kiekvienam jų taikomas kitoks modelis, kuris ir turi būti 

naudojamas SNOMED CT. Viruso pavadinimas visada turi būti rašomas iš didžiosios raidės. 

Rūšių atveju, žodis virusas pridedamas kaip atskiras žodis ir yra žymimas raide. 

Pavyzdžiui, 

 407482004 |Gripo C virusas (organizmas)| 

 710661004 |Imunoglobulino M antikūnis gribo B virusui (medžiaga)| 

 10674911000119108 |Gripo A viruso sukeltas vidurinis otitas (sutrikimas)| Genties atveju, 

žodis virusas yra įtraukiamas į genties pavadinimą ir nėra atskiras žodis. 

Pavyzdžiui, 

 407481006 |Gammainfluenzavirus gentis (organizmas)| 

 407477006 | Alphainfluenzavirus gentis (organizmas)| 

Sutrikimo gripas iš didžiosios raidės rašyti nereikia. 

Pavyzdžiui, 

 16311000119108 |Gripo sukelta pneumonija (sutrikimas)| 

 309789002 |Gripo sukeltas encefalitas (sutrikimas)| 

JAV / DB rašybos variantai klasifikacijos sąvokoms 

Taksonominiuose šaltiniuose (pvz., integruotoje taksonominėje informacinėje sistemoje arba ITIS, 

prokariotinių pavadinimų sąraše su nuoroda į nomenklatūrą arba LPSN) naudojami oficialūs 

moksliniai organizmų pavadinimai. SNOMED CT FSN ir PT taip pat reikia naudoti oficialius 

mokslinius pavadinimus. Jei pageidaujamu rašybos būdu parašytas terminas šalyje arba regione 

nėra oficialus mokslinis pavadinimas, pageidaujamą pavadinimą reikia pridėti kaip kalbos nuorodų 

rinkinio plėtinį. 

X rūšių naudojimas 

Kinaeno organizmų hierarchijos kontekste, tarp Salmonella rūšies ir Salmonella (genties) skirtumo 

nėra. Terminai su X rūšis (pvz., Salmonella rūšis) kasdien naudojami laboratorinėse ataskaitose. Jie 

gali suteikti papildomos informacijos, o ne tik parodyti vietą Linaeno hierarchijoje. Vis dėlto, 

numatytoji konotacija gali priklausyti nuo konkrečios laboratorijos bei organizmo. 

Organizmo sąvoka nurodo organizmų klasę, bet nenurodo, kas buvo, nebuvo ar bus padaryta 

organizmui identifikuoti. Ji taip pat neperduoda kitos informacijos apie rezultatą. Norint perduoti 

papildomos informacijos, ją reikia įkelti atskiru teiginiu ar komentaru (pvz., laukiama kitų rūšių 

identifikavimo, persiųsta į nurodytą laboratoriją papildomam identifikavimui arba reikia papildomai 

identifikuoti, jei nurodoma kliniškai). 

 

 

 X rūšis 

X rūšies kaip aprašymo įkėlimas į X gentį leidžiamas ir yra atliekamas pateikus užklausą. 
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Mikroorganizmų pavadinimų pakeitimai 

Dėl mokslinės pažangos, mikroorganizmų taksonominiai pavadinimai gali keistis. Dėl to: 

 Organizmas gali atsidurti tam tikroje taksonominėje grupėje (pvz., genties), kuri nėra susijusi 

(molekuliniu lygmeniu) su kitais grupės nariais. 

 Remiantis fenotipo savybėmis, iš naujo įvertinama originaliai sukurta taksonominė grupė. 

 Organizmą pasiūloma iš naujo priskirti kitai esamai arba naujai taksonominei grupei. 

Priklausomai nuo konkretaus atvejo, pavadinimų keitimo užklausos grindžiamos šiais principais: 

Pasikeitė organizmo pavadinimas. 

 Sukurdami naują FSN ir aprašymą, pakeiskite susijusių sąvokų FSN, bet ne sąvokos ID. 

 Senąjį pavadinimą palikite kaip sinonimą. 

Atskira rūšis iš naujo suklasifikuojama kaip kelios rūšys. 

 Originalią sąvoką išaktyvinkite kaip daugiareikšmę. 

 Sukurkite naujas sąvokas. 

 Tarp senosios ir naujosios sąvokų nustatykite gali būti sąryšį. 

Kelios rūšys perklasifikuotos kaip viena. 

 Sukurkite naują sąvoką ir išaktyvinkite esamas, su nauja sąvoka sukūrę pakeitė sąryšį. 

Organizmo gyvavimo stadijos 

Organizmų hierarchijos sąvokos žymi visiškai realizuotus organizmus. Organizmo gyvavimo ciklas 

yra duotojo taksono savybė. Ji parodo skirtingas gyvavimo stadijas, pvz., kiaušinio, lervos ir 

suaugusio organizmo. 

Pačios organizmo stadijos yra duotojo toksono narių savybės. 

SNOMED CT galima nurodyti tam tikras organizmo gyvavimo ciklo stadijas. 

Pavyzdžiui, 

 337915000 |Homo sapiens (organizmas)| yra organizmai. Homo sapiens apima žmones 

bendrai, o taip pat vaikus. 

 Vaikystė yra gyvavimo ciklo stadija, tačiau ji nėra organizmas. 

Panašiai, 

 Tam tikro nematodo kiaušinėlis, pvz., 42625000 |Strongyloides stercoralis (organizmas)| yra 

organizmas. Jis yra gyvas ir gali pereiti kitas atitinkamas stadijas. 

Vis dėlto, Strongyloides stercoralis kiaušinio vystymo stadija nėra organizmas. Daugybės 

diagnostinių tyrimų rezultatai rodo tam tikrose gyvavimo ciklo stadijose „dalyvaujančius“ organizmus. 

Pavyzdžiui,  

83033005 |Išmatų analizė (procedūra)| gali parodyti, kad išmatose yra 609326000 | 

Strongyloides stercoralislervų (organizmas)| ir 699572004 |Strongyloides stercoralis 

kiaušinėlių (organizmas)|. 

  

 Organizmų sąvokos 

Organizmų hierarchijos sąvokos negali nurodyti organizmų struktūrų (pvz., grybo hifų) arba 

stadijų organizmo gyvavimo cikle (pvz., nematodinio parazito lervos stadija). 
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Pavadinimo suteikimo būdas 

FSN kūrimo būdas: (TaksonaS, įskaitant kategoriją, jei reikia) (gyvavimo ciklo stadija) (organizmas) 

Pavyzdžiui, 

 609043009 |Suaugęs phylum Nemata organizmas (organizmas)| 

 699572004 |Strongyloides stercoralis kiaušinėlis (organizmas)| 

Įtraukiamas kategorijos pavadinimas. Pirmoji raidė rašoma mažoji, išskyrus rūšių ir porūšių lygius, 

kuriuose nurodomi dvinariai ir trinariai komponentai. 

PT kūrimo būdas: (Taksonas, įskaitant kategorija, jei reikia) (gyvavimo ciklo stadija). 

Pavyzdžiui, 

 Suaugęs Phylum Nemata organizmas 

 Strongyloides stercoralis kiaušinėlis 

Kaspinuočio lerva 

Įvairių kaspniuočių lervos būdavo nurodomos naudojant Linaeno dvinarius pavadinimus, kurie 

visiškai skiriasi nuo atitinkamų suaugusių organizmų (arba kiaušinėlių) pavadinimų. 

Pavyzdžiui, 

 47399003 |Taenia saginata lerva (organizmas)|, žmogaus kaspinuočiai įprastai vadinami 

Cysticercus bovis. 

PT kūrimo būdas: Lineano lervos dvinaris terminas ARBA (taksonas, įskaitant kategorija, jei reikia) 

(gyvavimo ciklo stadija) 

Pavyzdžiui, 

 Cysticercus bovis 

 Cysticercus cellulosae 

 Kaspinuočių lervų klasė 

Nors ir retai, bet kaspinuočių lervų potipis gali būti Lineano trinariu pavadinimu. 

Tuomet jis yra PT: 

 Diphyllobothrium latum sparganum 

Kiti priimtini sinonimai 

Kai kurie organizmai ir stadijos nurodomos „būdvardine“ forma (pvz., askaridės kiaušinėlis) arba 

bendriniu pavadinimu (pvz., suaugęs nematodas). Jei tokie terminai naudojami (ypač jei jie yra 

užklausos dalis), juos galima įtraukti kaip papildomus sinonimus. 

Organizmų pavadinimų suteikimo ištekliai 

Peržiūrėdama organizmų hierarchijos pakeitimus, SNOMED International naudoja įvairius išteklius. 

Ištekliai: 

Bakterijos 

 Prokariotinių pavadinimų sąrašas su nuoroda į nomenklatūrą (LPSN); 

 Tarptautinis prokariotų sistematikos komitetas (ICSP); 

 Tarptautinis sistematikos ir evoliucinės mikrobiologijos žurnalas; 

 Naujausia DSMZ prokariotinė nomenklatūra. 

Grybai 

 „MycoBank“ duomenų bazė; 

 „Index Fungorum“. 
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Virusai 

 Tarptautinis virusų taksonomijos komitetas (ICTV). 

Parazitai 

 Nacionalinio biotechnologijų informacijos centro (NCBI) taksonomija (nors ir nepatikimas 

šaltinis, jame gausu naudingų nuorodų į kitus šaltinius; kaip QA šaltinį naudoja bendroji 

medicininės terminijos sistema (UMLS) 

Bendrai 

 Integruota taksonominė informacinė sistema (ITIS) (apima ribotą organizmų skaičių). 

2.4.7 Farmacinis / biologinis produktas 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Viršutinio lygio hierarchija vaistiniams produktams 

(produktams) atskirti nuo cheminių sudedamųjų dalių 

(medžiagų) 

• 85591001 |Timololio sudėtyje turintis 
produktas (medicininis produktas)| 

• 713746008 |Parenteriškoje dozėje amikacino 
turintis produktas (medicininio produkto forma)| 

• 317222006 |Produktas, kurio sudėtyje yra tik 
cimetidino 200 mg/1 kiekvienoje per burną 
vartojamoje tabletėje (klinikinis vaistas)| 
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Farmacinių / biologinių produktų hierarchija yra atskirta nuo medžiagų hierarchijos. Ją sudaro įvairius 

detalumo lygius nurodančios sąvokos: 

Medicininis produktas (MP). Abstrakti numatytosios vaistinio produkto aktyviosios medžiagos 

išraiška. Ji parodo, kad vaistiniame produkte nebūtinai yra numatytoji FSN nurodyta aktyvioji 

sudedamoji dalis ir jame gali būti kitų numatytų aktyviųjų sudedamųjų dalių. 

Medicininio produkto forma (MPF). Abstrakti vaistinio produkto aktyviosios medžiagos ir dozės 

formos išraiška. Ji parodo, kad vaistiniame produkte nebūtinai yra FSN nurodyta aktyvioji 

sudedamoji dalis ir jame gali būti kitų aktyviųjų sudedamųjų dalių. 

Klinikinis vaistinis preparatas (CD). Abstrakti numatytosios vaistinio produkto aktyviosios 

medžiagos, (medžiagos stiprumo pagrindo, BoSS), stiprumo ir dozės formos išraiška. Ji parodo, kad 

vaistiniame produkte nebūtinai yra numatytoji FSN nurodyta aktyvioji sudedamoji dalis bei BoSS ir 

jame gali būti kitų aktyviųjų sudedamųjų dalių. 

2.4.7.1 Farmacinių / biologinių produktų atributų suvestinė 

Kuriant šioje srityje, šie atributai ir ribos yra leidžiamos. Jos paimtos iš žmogui skaitomų sąvokų 

modelio (HRCM). 
 

373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| srities informacija 

Srities apribojimai << 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

Pirminė sritis - 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

Autoriaus nuomonė apie 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

127489000 |Turi aktyviąją sudedamąją dalį 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

411116001 |Turi dozės formą (atributas)| 0 0..1 0..0 << 736542009 |Farmacinės dozės forma (dozės forma)|
 [pas.
] 

732943007 |Turi medžiagos stiprumo 
pagrindą (atributas)| 

1 0..* 0..1 < 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

732944001 |Turi pateikiamo stiprumo skaitiklio 
reikšmę (atributas)| 

1 0..* 0..1 < 260299005 |Skaičius (patikslinančioji reikšmė)| 

 Nuosavybinė 

Nuosavybinė yra reguliavimo būdas, todėl įtraukti į tarptautinę laidą netinka. 

 Farmacinių / biologinių produktų hierarchija 

Farmacinių / biologinių produktų hierarchijai yra sukurtos rengimo gairės bei suteikiama galimybė 

peržiūrėti ir komentuoti. Pranešimus su nuorodomis į gaires bei komentarų pateikimo terminus galima 

rasti projekto puslapio vaistų modeliavimo darbo grupės kataloge. 
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732945000 |Turi pateikiamo stiprumo skaitiklio 
vienetą (atributas)| 

1 0..* 0..1 < 767524001 |Matavino vienetas (patikslinančioji reikšmė)| 

732946004 |Turi pateikiamo stiprumo vardiklio 
reikšmę (atributas)| 

1 0..* 0..1 < 260299005 |Skaičius (patikslinančioji reikšmė)| 

732947008 |Turi pateikiamo stiprumo vardiklio 
vienetą (atributas)| 

1 0..* 0..1 < 767524001 |Matavino vienetas (patikslinančioji reikšmė)| 
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733722007 |Turi koncentracijos stiprumo vardiklio 
vienetą (atributas)| 

1 0..* 0..1 < 767524001 |Matavino vienetas (patikslinančioji reikšmė)| 

733723002 |Turi koncentracijos stiprumo vardiklio 
reikšmę (atributas)| 

1 0..* 0..1 < 260299005 |Skaičius (patikslinančioji reikšmė)| 

733724008 |Turi koncentracijos stiprumo 
skaitiklio reikšmę (atributas)| 

1 0..* 0..1 < 260299005 |Skaičius (patikslinančioji reikšmė)| 

733725009 |Turi koncentracijos stiprumo 
skaitiklio vienetą (atributas)| 

1 0..* 0..1 < 767524001 |Matavimo vienetas (patikslinančioji reikšmė)| 

762949000 |Turi tikslią aktyviąją sudedamąją dalį 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

762951001 |Turi sudedamąją dalį (atributas)| - 

763032000 |Turi pateikimo vienetą (atributas)| 0 0..1 0..0 << 732935002 |Pateikimo vienetas (pateikimo vienetas)| 

766939001 |Vaidina vaidmenį (atributas)| 0 0..* 0..0 << 766940004 |Vaidmuo (vaidmuo)| 

766952006 |Aktyviosios sudedamosios 
dalies pagrindo skaičius (atributas)| 

0 0..1 0..0 < 260299005 |Skaičius (patikslinančioji reikšmė)| 

766953001 |Aktyvios sudedamosios dalies skaičius 
(atributas)| 

0 0..1 0..0 < 260299005 |Skaičius (patikslinančioji reikšmė)| 

766954007 |Pagrindo skaičiaus ir 
modifikacijos pora (atributas)| 

0 0..1 0..0 < 260299005 |Skaičius (patikslinančioji reikšmė)| 

2.4.7.2 Farmacinių / biologinių produktų apibūdinamieji atributai 

Toliau pateikiami apibūdinantieji atributai atitinka Farmacinių arba biologinių produktų atributų 

suvestinė lentelėje esančius atributus. 

Jie yra gairių rengimo dalis, todėl informacija dar nėra galutinė. 

Turi aktyviąją sudedamąją dalį 

Šis atributas parodo aktualią gydomosios kūną arba kūne veikiančios medžiagos dalį arba visą 

medžiagą (išskyrus esterius, druskas ar kitus nekovalentinius darinius, tačiau gali apimti antrines 

modifikacijas). 

Turi dozės formą 

Šis atributas nurodo produkto dozės formą. 

Turi medžiagos stiprumo pagrindą (BoSS) 

Šis atributas nurodo sudedamąją dalį, kuri yra aktyviosios sudedamosios dalies dalis, pagal kurią 

yra nustatomas duotojo produkto stiprumas. 

Turi pateikiamo stiprumo skaitiklio reikšmę 

Šis atributas nurodo produkto stiprumo vardiklio reikšmę. 

Turi pateikiamo stiprumo skaitiklio vienetą 

Šis atributas nurodo produkto stiprumo vardiklio vienetą. 

Turi pateikiamo stiprumo vardiklio reikšmę 

 Rengimo gairių projektas 

Farmacinių / biologinių produktų hierarchijos rengimo gairės kuriamos. Kiekvieną hierarchiją sudaro 

kelios mažesnės hierarchijos, pvz., medicininių produktų hierarchija. 
Dabartinis farmacinių / biologinių produktų rengimo gairių projektas yra patalpintas vaistų modeliavimo 
darbo grupės aplinkos skyriuje Rengimo gairių ir pagrindinės dokumentacijos peržiūrimos versijos ir 
rengiami žurnalai adresu 
: https://confluence.ihtsdotools.org/display/IAP/Drug+Model+Working+Group+-+Directory  
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Šis atributas nurodo produkto stiprumo vardiklio reikšmę. 

Turi pateikiamo stiprumo vardiklio vienetą 

Šis atributas nurodo produkto stiprumo vardiklio vienetą. 

Turi koncentracijos stiprumo vardiklio vienetą 

Šis atributas nurodo produkto koncentracijos stiprumo vardiklio vienetą (BoSS kiekį pateikimo 

vienete, t. y. tūryje, masėje). 

Turi koncentracijos stiprumo vardiklio reikšmę 

Šis atributas nurodo produkto koncentracijos stiprumo vardiklio reikšmę (BoSS kiekį pateikimo 

vienete, t. y. tūryje, masėje). 

Turi koncentracijos stiprumo skaitiklio reikšmę 

Šis atributas nurodo produkto koncentracijos stiprumo skaitiklio reikšmę (BoSS kiekį pateikimo 

vienete, t. y. tūryje, masėje). 

Turi koncentracijos stiprumo skaitiklio vienetą 

Šis atributas nurodo produkto koncentracijos stiprumo skaitiklio vienetą (BoSS kiekį pateikimo 

vienete, t. y. tūryje, masėje). 

Turi tikslią aktyviąją sudedamąją dalį 

Šis atributas nurodo tiksliausią dozės formoje esančios medžiagos prieš skiedimą ar keitimą 

aprašymą. Jis apima modifikatorius, pavyzdžiui, druskas, esterius, polimerus ir (arba) tirpiklius. 

Turi sudedamąją dalį 

Turi pateikimo vienetą Vaidina 

vaidmenį 

Aktyviosios sudedamosios dalies pagrindo skaičius  

Aktyviosios sudedamosios dalies skaičius 

Pagrindo skaičiaus ir modifikacijos pora 

2.4.8 Fizinė jėga* 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Kūną veikiančios jėgos, kurios gali sužaloti • 87588000 |Didelis aukštis (fizinė jėga)| 

• 263762005 |Trintis (fizinė jėga)| 

 

2.4.9 Fizinis objektas* 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Su sveikatos priežiūra arba sužalojimais / nelaimingais atsitikimais 
susiję fiziniai prietaisai 

• 469785004 |Kulno apsauga (fizinis objektas)| 

• 40388003 |Implantas, įtaisas (fizinis 

objektas)| 

 Fizinė jėga 

Fizinių jėgų hierarchijos sąvokos pirmiausia nurodo sužalojimams įtakos galinčias turėti fizines jėgas. 

 Fizinis objektas 

Fizinių objektų hierarchijos sąvokos apima natūralius ir žmogaus pagamintus objektus. Šios sąvokos 

naudojamos modeliuojant procedūras (pvz., kateterizacija), kurių metu naudojami prietaisai. 
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2.4.10 Procedūra 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

• Procedūra: veiklos, atliekamos sveikatos priežiūros įstaigoje 
(įskaitant medicinos istorijos vedimą, fizinius tyrimus, 
diagnostiką ir terapines intervencijas, mokymus ir švietimą bei 
konsultavimą) 

• Režimas / terapija (procedūros potipis): į konkretų tikslą 
sutelktos vienam pacientui skirtos procedūros (pvz., 
pakartotinis vaisto vartojimas nedidelėmis dozėmis 
nenustatytam laikotarpiui) 

• 54321008 |Tėkmės širdyje 
vaizdinimas (procedūra)| 

• 386513007 |Anestezijos valdymas 
(režimas / terapija)| 

Procedūrų sąvokos 

Procedūrų sąvokos žymi veiklas, atliekamas sveikatos priežiūros įstaigoje. Ši hierarchija apima 

įvairias veiklas, įskaitant (bet neapsiribojant): 

 Invazines procedūras, pvz., 77018005 |Intrakranijinės arterijos pažeidimo ekscizija 

(procedūra)| 

 Vaistų vartojimą, pvz., 39343008 |Vakcinavimas nuo kokliušo (procedūra)| 

 Vaizdinimo procedūras, pvz., 47079000 |Krūties ultrasonografija (procedūra)| 

 Švietimo procedūras, pvz., 183063000 |Švietimas dėl mažai druskos turinčios mitybos 

(procedūra)| 

 Administracines procedūras, pvz., 305212007 |Ambulatorinės kortelės perkėlimas 

(procedūra)| 

2.4.10.1 Procedūrų atributų suvestinė 

Kuriant šioje srityje, šie atributai ir ribos yra leidžiamos. Jie yra iš žmogui skaitomų sąvokų modelio 

(HRCM). Vertinimas, chirurginės procedūros ir medžiagos vartojimas tam tikru būdu turi unikalius 

apibūdinamuosius atributus. 
 

71388002 |Procedūra (procedūra)| srities informacija 

Srities apribojimai << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

Pirminė sritis - 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

Autoriaus nuomonė apie 71388002 |Procedūra (procedūra)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

246513007 |Patikrinimo būklė (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 261424001 |Pirminė operacija (patikslinančioji reikšmė)| 

ARBA 

<< 255231005 |Patikrinimas – reikšmė (patikslinančioji 

reikšmė)| ARBA 

<< 257958009 |Kelių etapų procedūros dalis (patikslinančioji 

reikšmė)| 

260507000 |Prieiga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 309795001 |Chirurginės prieigos reikšmės (patikslinančioji 
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reikšmė)| 

260686004 |Metodas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 129264002 |Veiksmas (patikslinančioji reikšmė)| 

260870009 |Prioritetas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 272125009 |Prioritetai (patikslinančioji reikšmė)| 

363699004 |Tiesioginis prietaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

363700003 |Tiesioginė morfologija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 
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363701004 |Tiesioginė medžiaga (atributas)| 1 0..* 0..1 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

363702006 |Turi tikslą (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

363703001 |Ketina (atributas)| 1 0..* 0..1 << 363675004 |Ketinimai (procedūrų reikšmių pobūdis) 
(patikslinančioji reikšmė)| 

363704007 |Procedūros vieta (atributas)| 1 0..* 0..* << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

363709002 |Netiesioginė morfologija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

363710007 |Netiesioginis prietaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

370131001 |Recipiento kategorija (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 125676002 |Asmuo (asmuo)| ARBA 

<< 35359004 |Šeima (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 133928008 |Bendruomenė (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 105455006 |Donoras medicininei arba chirurginei 

procedūrai (asmuo)| 

ARBA 

<< 389109008 |Grupė (socialinė sąvoka)| 

405813007 |Procedūros vieta – tiesioginė 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

405814001 |Procedūros vieta – netiesioginė 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

405815000 |Procedūros įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..* << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

405816004 |Procedūros morfologija (atributas)| 1 0..* 0..* << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

424226004 |Naudojamas įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..* << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

424244007 |Energijos naudojimas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

424361007 |Naudojama medžiaga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

425391005 |Naudojamas prieigos įtaisas 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

 
 

386053000 |Vertinimo procedūra (procedūra)| srities informacija 

Srities apribojimai << 386053000 |Vertinimo procedūra (procedūra)| 

Pirminė sritis 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

[[1..*]] 260686004 |Metodas| = [+id(<< 129265001 |Vertinimas – veiksmas| )]] 

 

Autoriaus nuomonė apie 386053000 |Vertinimo procedūra (procedūra)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

116686009 |Turi pavyzdį (atributas)| 1 0..* 0..1 << 123038009 |Mėginys (mėginys)| 
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246093002 |Komponentas (atributas)| 1 0..* 0..1 

<< 123037004 |Kūno struktūra (kūno struktūra)| ARBA 

<< 410607006 |Organizmas (organizmas)| ARBA 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 123038009 |Mėginys (mėginys)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

ARBA 

<< 419891008 |Įrašų artefaktas (įrašų artefaktas)| 

246513007 |Patikrinimo būklė (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 261424001 |Pirminė operacija (patikslinančioji reikšmė)| 

ARBA 

<< 255231005 |Patikrinimas – reikšmė (patikslinančioji 

reikšmė)| ARBA 

<< 257958009 |Kelių etapų procedūros dalis (patikslinančioji 

reikšmė)| 

260507000 |Prieiga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 309795001 |Chirurginės prieigos reikšmės (patikslinančioji 
reikšmė)| 

260686004 |Metodas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 129264002 |Veiksmas (patikslinančioji reikšmė)| 

260870009 |Prioritetas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 272125009 |Prioritetai (patikslinančioji reikšmė)| 

363699004 |Tiesioginis prietaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

363700003 |Tiesioginė morfologija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

363701004 |Tiesioginė medžiaga (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

363702006 |Turi tikslą (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

363703001 |Ketina (atributas)| 1 0..* 0..1 << 363675004 |Ketinimai (procedūrų reikšmių pobūdis) 
(patikslinančioji reikšmė)| 

363704007 |Procedūros vieta (atributas)| 1 0..* 0..* << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

363709002 |Netiesioginė morfologija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

363710007 |Netiesioginis prietaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

370129005 |Matavimo metodas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 127789004 |Pagal metodą kategorizuojama 
laboratorinė procedūra (procedūra)| 

370130000 |Ypatybė (atributas)| 1 0..1 0..1 << 118598001 |Matavimo ypatybė (patikslinančioji reikšmė)| 

370131001 |Recipiento kategorija (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 125676002 |Asmuo (asmuo)| ARBA 

<< 35359004 |Šeima (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 133928008 |Bendruomenė (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 105455006 |Donoras medicininei arba chirurginei 

procedūrai (asmuo)| 

ARBA 

<< 389109008 |Grupė (socialinė sąvoka)| 

370132008 |Skalės tipas (atributas)| 1 0..1 0..1 
<< 30766002 |Kiekybinis| ARBA 

<< 26716007 |Kokybinis| ARBA 

<< 117363000 |Ordinali reikšmė| ARBA 

<< 117365007 |Ordinali arba kiekybinė reikšmė| ARBA 

<< 117362005 |Nominali reikšmė| ARBA 

<< 117364006 |Pasakojamoji reikšmė| ARBA 

<< 117444000 |Tekstinė reikšmė| 

370134009 |Laiko aspektas (atributas)| 1 0..1 0..1 << 7389001 |Laikotarpis (patikslinančioji reikšmė)| 

405813007 |Procedūros vieta – tiesioginė 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

405814001 |Procedūros vieta – netiesioginė 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 
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405815000 |Procedūros įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..* << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

405816004 |Procedūros morfologija (atributas)| 1 0..* 0..* << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

424226004 |Naudojamas įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..* << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

424244007 |Energijos naudojimas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

424361007 |Naudojama medžiaga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

425391005 |Naudojamas prieigos įtaisas 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

 
 

387713003 |Chirurginė procedūra (procedūra)| srities informacija 

Srities apribojimai << 387713003 |Chirurginė procedūra (procedūra)| 

Pirminė sritis 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

[[1..*]] 260686004 |Metodas| = [[+id(<< 129284003 |Chirurginis veiksmas (patikslinančioji reikšmė)| )]] 

 

Autoriaus nuomonė apie 387713003 |Chirurginė procedūra (procedūra)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

246513007 |Patikrinimo būklė (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 261424001 |Pirminė operacija (patikslinančioji reikšmė)| 

ARBA 

<< 255231005 |Patikrinimas – reikšmė (patikslinančioji 

reikšmė)| ARBA 

<< 257958009 |Kelių etapų procedūros dalis (patikslinančioji 

reikšmė)| 

260507000 |Prieiga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 309795001 |Chirurginės prieigos reikšmės (patikslinančioji 
reikšmė)| 

260686004 |Metodas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 129264002 |Veiksmas (patikslinančioji reikšmė)| 

260870009 |Prioritetas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 272125009 |Prioritetai (patikslinančioji reikšmė)| 

363699004 |Tiesioginis prietaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

363700003 |Tiesioginė morfologija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

363701004 |Tiesioginė medžiaga (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 

363702006 |Turi tikslą (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

363703001 |Ketina (atributas)| 1 0..* 0..1 << 363675004 |Ketinimai (procedūrų reikšmių pobūdis) 
(patikslinančioji reikšmė)| 

363704007 |Procedūros vieta (atributas)| 1 0..* 0..* << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

363709002 |Netiesioginė morfologija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

363710007 |Netiesioginis prietaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 
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370131001 |Recipiento kategorija (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 125676002 |Asmuo (asmuo)| ARBA 

<< 35359004 |Šeima (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 133928008 |Bendruomenė (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 105455006 |Donoras medicininei arba chirurginei 

procedūrai (asmuo)| 

ARBA 

<< 389109008 |Grupė (socialinė sąvoka)| 

405813007 |Procedūros vieta – tiesioginė 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

405814001 |Procedūros vieta – netiesioginė 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

405815000 |Procedūros įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..* << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

405816004 |Procedūros morfologija (atributas)| 1 0..* 0..* << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

424226004 |Naudojamas įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..* << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

424244007 |Energijos naudojimas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

424361007 |Naudojama medžiaga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

424876005 |Operacinis metodas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 103379005 |Procedūrinis metodas (patikslinančioji 
reikšmė)| 

425391005 |Naudojamas prieigos įtaisas 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

 
 

433590000 |Medžiagos vartojimas tam tikru būdu (procedūra)| srities informacija 

Srities apribojimai << 433590000 |Medžiagos vartojimas tam tikru būdu (procedūra)| 

Pirminė sritis 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 433590000 |Medžiagos vartojimas tam tikru būdu (procedūra)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

Autoriaus nuomonė apie 433590000 |Medžiagos vartojimas tam tikru būdu (procedūra)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

246513007 |Patikrinimo būklė (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 261424001 |Pirminė operacija (patikslinančioji reikšmė)| 

ARBA 

<< 255231005 |Patikrinimas – reikšmė (patikslinančioji 

reikšmė)| ARBA 

<< 257958009 |Kelių etapų procedūros dalis (patikslinančioji 

reikšmė)| 

260507000 |Prieiga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 309795001 |Chirurginės prieigos reikšmės (patikslinančioji 
reikšmė)| 

260686004 |Metodas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 129264002 |Veiksmas (patikslinančioji reikšmė)| 

260870009 |Prioritetas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 272125009 |Prioritetai (patikslinančioji reikšmė)| 

363699004 |Tiesioginis prietaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

363700003 |Tiesioginė morfologija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

363701004 |Tiesioginė medžiaga (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| ARBA 

<< 373873005 |Farmacinis / biologinis produktas (produktas)| 
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363702006 |Turi tikslą (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

363703001 |Ketina (atributas)| 1 0..* 0..1 << 363675004 |Ketinimai (procedūrų reikšmių pobūdis) 
(patikslinančioji reikšmė)| 

363704007 |Procedūros vieta (atributas)| 1 0..* 0..* << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

363709002 |Netiesioginė morfologija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

363710007 |Netiesioginis prietaisas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

370131001 |Recipiento kategorija (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 125676002 |Asmuo (asmuo)| ARBA 

<< 35359004 |Šeima (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 133928008 |Bendruomenė (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 105455006 |Donoras medicininei arba chirurginei 

procedūrai (asmuo)| 

ARBA 

<< 389109008 |Grupė (socialinė sąvoka)| 

405813007 |Procedūros vieta – tiesioginė 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

405814001 |Procedūros vieta – netiesioginė 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

405815000 |Procedūros įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..* << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

405816004 |Procedūros morfologija (atributas)| 1 0..* 0..* << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

410675002 |Vartojimo būdas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 284009009 |Vartojimo būdo reikšmė (patikslinančioji 
reikšmė)| 

424226004 |Naudojamas įtaisas (atributas)| 1 0..* 0..* << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

424244007 |Energijos naudojimas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 78621006 |Fizinė jėga (fizinė jėga)| 

424361007 |Naudojama medžiaga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

425391005 |Naudojamas prieigos įtaisas 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 << 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

2.4.10.2 Procedūros modeliavimas 

Procedūrų atributų hierarchijos 

SNOMED CT yra procedūrų vietoms, procedūrų įtaisams ir procedūrų morfologijoms skirtos atributų 

hierarchijos. Kiekviena turi po du šalutinius atributus, nurodančius tiesioginius ir netiesioginius 

objektus. Procedūros prietaisas taip pat turi konkretesnius atributus – Prietaiso naudojimas ir 

Prieigos prietaiso naudojimas. 
 

Autoriaus nuomonė apie 363704007 |Procedūros vieta (atributas)| intervalus 

Intervalo apribojimai 

<< 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra (kūno struktūra)| 

 

Autoriaus nuomonė apie 405815000 |Procedūros įtaisas (atributas)| intervalus 

Intervalo apribojimai 

<< 49062001 |Prietaisas (fizinis objektas)| 

 

Autoriaus nuomonė apie 405816004 |Procedūros morfologija (atributas)| intervalus 

Intervalo apribojimai 

<< 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis pakitimas)| 

 

http://snomed.info/id/363702006
http://snomed.info/id/363702006
http://snomed.info/id/363702006
http://snomed.info/id/363702006
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/404684003
http://snomed.info/id/71388002
http://snomed.info/id/71388002
http://snomed.info/id/71388002
http://snomed.info/id/71388002
http://snomed.info/id/363703001
http://snomed.info/id/363703001
http://snomed.info/id/363703001
http://snomed.info/id/363703001
http://snomed.info/id/363675004
http://snomed.info/id/363675004
http://snomed.info/id/363675004
http://snomed.info/id/363675004
http://snomed.info/id/363675004
http://snomed.info/id/363675004
http://snomed.info/id/363704007
http://snomed.info/id/363704007
http://snomed.info/id/363704007
http://snomed.info/id/363704007
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/363709002
http://snomed.info/id/363709002
http://snomed.info/id/363709002
http://snomed.info/id/363709002
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/363710007
http://snomed.info/id/363710007
http://snomed.info/id/363710007
http://snomed.info/id/363710007
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/370131001
http://snomed.info/id/370131001
http://snomed.info/id/370131001
http://snomed.info/id/370131001
http://snomed.info/id/125676002
http://snomed.info/id/125676002
http://snomed.info/id/125676002
http://snomed.info/id/125676002
http://snomed.info/id/35359004
http://snomed.info/id/35359004
http://snomed.info/id/35359004
http://snomed.info/id/35359004
http://snomed.info/id/133928008
http://snomed.info/id/133928008
http://snomed.info/id/133928008
http://snomed.info/id/133928008
http://snomed.info/id/105455006
http://snomed.info/id/105455006
http://snomed.info/id/105455006
http://snomed.info/id/105455006
http://snomed.info/id/105455006
http://snomed.info/id/389109008
http://snomed.info/id/389109008
http://snomed.info/id/389109008
http://snomed.info/id/389109008
http://snomed.info/id/405813007
http://snomed.info/id/405813007
http://snomed.info/id/405813007
http://snomed.info/id/405813007
http://snomed.info/id/405813007
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/405814001
http://snomed.info/id/405814001
http://snomed.info/id/405814001
http://snomed.info/id/405814001
http://snomed.info/id/405814001
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/405815000
http://snomed.info/id/405815000
http://snomed.info/id/405815000
http://snomed.info/id/405815000
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/410675002
http://snomed.info/id/410675002
http://snomed.info/id/410675002
http://snomed.info/id/410675002
http://snomed.info/id/284009009
http://snomed.info/id/284009009
http://snomed.info/id/284009009
http://snomed.info/id/284009009
http://snomed.info/id/284009009
http://snomed.info/id/424226004
http://snomed.info/id/424226004
http://snomed.info/id/424226004
http://snomed.info/id/424226004
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/424244007
http://snomed.info/id/424244007
http://snomed.info/id/424244007
http://snomed.info/id/424244007
http://snomed.info/id/78621006
http://snomed.info/id/78621006
http://snomed.info/id/78621006
http://snomed.info/id/78621006
http://snomed.info/id/424361007
http://snomed.info/id/424361007
http://snomed.info/id/424361007
http://snomed.info/id/424361007
http://snomed.info/id/105590001
http://snomed.info/id/105590001
http://snomed.info/id/105590001
http://snomed.info/id/105590001
http://snomed.info/id/425391005
http://snomed.info/id/425391005
http://snomed.info/id/425391005
http://snomed.info/id/425391005
http://snomed.info/id/425391005
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/363704007
http://snomed.info/id/363704007
http://snomed.info/id/363704007
http://snomed.info/id/363704007
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/442083009
http://snomed.info/id/405815000
http://snomed.info/id/405815000
http://snomed.info/id/405815000
http://snomed.info/id/405815000
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/49062001
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/405816004
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003
http://snomed.info/id/49755003


SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros 

organizacija 
181 p. 

 

 

Vertinimo procedūros 

Stebinys ir vertinimo procedūra 

Stebinių ir vertinimo procedūrų hierarchijose kai kurie atributai yra tokie patys. Tarp dviejų hierarchijų 

negali būti „vienas prie vieno“ atitikties. 

Sąvokos tarp stebinių ir procedūrų hierarchijų nebus dubliuojamos, todėl tokių sąvokų užklausos 

nebus tenkinamos. Kai kurie naudotojai procedūros sąvoką nori naudoti teikdami testo ir stebimos 

sąvokos užklausą dėl rezultatų pateikimo, tačiau tai nėra priimtina. 

Šiuo metu SNOMED CT procedūrų hierarchijoje yra keletas sąvokų, kurios logiškai priklauso stebinių 

hierarchijai. Primename, kad vėliau šios sąvokos greičiausiai bus perkeltos į stebinių hierarchiją. Be 

to, tarp dviejų hierarchijų pastebėję besidubliuojančių sąvokų, jas ištaisysime. 

Šiuo metu vertinimo procedūrų hierarchija klasifikuojama taikant Pagal metodą rūšiuojama 

procedūra atributą su daugybe tiesioginių antrinių sąvokų: 

 Pagal metodą rūšiuojama procedūra (procedūra) 

o Vertinimo procedūra (procedūra); kai kurios antrinės sąvokos apima: 

 Vaizdinimas (procedūra) 

 Matavimo procedūra (procedūra) 

 Fizinio ištyrimo įvertinimas (procedūra) 

 
 

Angliškai Lietuviškai 

Parents Pirminės savokos 

SNOMED CT Concept (SNOMED RT+CTV3) SNOMED CT sąvoka (SNOMED RT+CTV3) 

Procedure by method (procedure) Procedūra pagal metodą (procedūra) 

 Evaluation procedure (procedure) Įvertinimo procedūra (procedūra) 

Method ->  Evaluation - action Metodas -> Įvertinimas – veiksmas 

Patient evaluation Paciento įvertinimo procedūra 
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Clinical investigation Klinikinis tyrimas 

Investigations Tyrimai 

Evaluation procedure (procedure) Įvertinimo procedūra (procedūra) 

Evaluation procedure Įvertinimo procedūra  

Assessment  Vertinimas 

Clinical evaluation Klinikinis įvertinimas 

Determination of a value, conclusion, or inference 

by evaluating evidence  

Reikšmės nustatymas, rezultatai arba išvados 

įvertinus įrodymus 

Vertinimo procedūras galima apibrėžti pagal metodą = vertinimas – veiksmas (patikslinančioji 

reikšmė). 

Vertinimo – veiksmo (patikslinančiosios reikšmės) potipiai: 

 Ištyrimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė); 

 Vaizdinimas– veiksmas (patikslinančioji reikšmė); 

 Matavimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė); 

 Stebėjimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė); 

 Spektroskopija – veiksmas (patikslinančioji reikšmė). 

Priežastis atlikti procedūrą 

Procedūros užsakymo priežastis neturi būti iš anksto sukoordinuota su procedūra, t. y. ji neturi 

varžyti rezultatų pateikimo. Procedūros užsakymo priežastis gali turėti įtakos rezultatų 

interpretavimui, bet (dažniausiai) ne procedūros atlikimo būdui. 

Nepriimtinas pavyzdys, 

 Kompiuterinė krūtinės tomografija angiografija su kontrastine medžiaga plaučių embolui 

įvertinti (procedūra) 

Priimtinas pavyzdys, įskaitant procedūros priežastį, 

 66596009 |Diagnostinė radiografija dėl svetimkūnio aptikimo ir lokalizavimo (procedūra)| 

 
 

 

 

 
 

Tyrimas 

Procedūros su žodžiu tyrimas yra nepriimtinos. Jos daugiareikšmės, nes perteikia procedūros 

vykdymą peržengiantį kontekstą. 

Pirminės ir antrinės procedūros 
Pirminė ir antrinė žodžių reikšmės kalbant apie procedūrą yra atviros interpretacijai. Dėl to sąvokos 
bus išaktyvintos. 

Žodis pirminė gali būti interpretuojamas taip: 

Šioje vietoje niekada anksčiau neatlikta 

Pirmoji iš kelių procedūrų su dviem antrinėmis reikšmėmis: 

Pirmoji iš suplanuotų kelių procedūrų, nepriklausomai nuo to, ar planas vykdomas, ar 

ne 

Pirmoji iš kelių procedūrų, kurios nebuvo suplanuotos arba numatytos, t. y. tai tik 
pirmoji iš daugelio procedūrų 

Nepriimtinų aprašymų pavyzdžiai, 

Kaklo nugaros smegenų pirminė priekinė dekompresija (procedūra) 

Stuburo tarpslankstelinio disko pirminė priekinė ekscizija (procedūra) 

Kojos piršto tarppirštakaulinio sąnario pirminė artrodezė (procedūra) 

Stuburo krūtininės dalies tarpslankstelinio disko pirminė priekinė šoninė ekscizija 

(procedūra) 

http://snomed.info/id/66596009
http://snomed.info/id/66596009
http://snomed.info/id/66596009
http://snomed.info/id/66596009
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2.4.10.2.1 Apibūdinamieji procedūrų atributai 

Toliau pateikiami apibūdinantieji atributai atitinka Procedūrų atributų suvestinė lentelėje esančius 

atributus iš HRCM. 

Patikrinimo būklė (atributas) 

Patikrinimo būklė nurodo kitą procedūrą, atliktą toje pačioje vietoje dėl tos pačios būklės. Patikrinimo 

būklės neturinti procedūra yra laikoma kaip atliekama pirmą kartą. Patikrinimo procedūrą galima 

modeliuoti su patikrinimo reikšmės (patikslinančiosios reikšmės) patikrinimo būkle (atributu). 

Pavyzdžiui, 

 128323000 |Implanto patikrinimas (procedūra)| turi patikrinimo būklę – patikrinimo reikšmė 

(patikslinančioji reikšmė). 

Prieiga 

Prieiga žymi kelią, naudojamą procedūros vietai pasiekti. Ji parodo, ar procedūra yra atvira, uždara, 

ar poodinė. 

Pavyzdžiui, 

 174572001 |Atviros tulžies latako stento pašalinimo procedūros (procedūra)| metu taikomas 

atviros prieigos būdas (patikslinančioji reikšmė). 

Metodas 

Metodas žymi procedūrai atlikti skirtą veiksmą. Jis neapima chirurginio metodo, pvz., 

transliumbalinio; įrangos, pvz., siūlų arba fizinės jėgos, pvz., lazerio energijos (žr. Chirurgines 

procedūras apibūdinantys atributai skyriuje). 

Metodas yra kiekvienos procedūrą apibrėžiančios sąryšių grupės pagrindas. Dviems metodams yra 

skirtos dvi skirtingos sąryšių grupės. Kiekviena sąryšių grupė yra kaip šalutinė procedūra, kuri 

apibrėžia visą procedūrą. 

Kiekvienas metodas turi tiesioginius ir netiesioginius objektus, kuriuos nulemia grupėje esantys 

vietos, morfologijos, įtaiso, medžiagos arba energijos atributai. 

Pavyzdžiui, 

 10255001 |Šlapimtakio incizija (procedūra) | turi metodą – Incizijos veiksmas (patikslinančioji 

reikšmė) 

Metodas atributą turinčias procedūras galima apibūdinti naudojant veiksmą, kuris atitinka metodą. 

Tiesioginis veiksmo objektas (-ai) turi būti pateikiamas naudojant veną iš keturių arba daugiau 

tiesioginio objekto atributų, priklausomai nuo to, ar tiesioginis metodas, kuriam yra taikomas 

metodas, yra: 

 Anatominė struktūra: Procedūros vieta – tiesioginė 

 Morfologinis pakitimas: Tiesioginė morfologija 

 Prietaisas: Tiesioginis prietaisas 

 Medžiaga: Tiesioginė medžiaga 

Jei kūno struktūra, prietaisas arba tiesioginio objekto medžiaga yra nenustatyta, tiesioginio objekto 

atributų nenaudokite. 

Modeliuojant procedūras, kur metodas yra Išėmimo veiksmas (patikslinančioji reikšmė) arba vienas 

iš jo potipių, pvz., ekscizija, chirurginė biopsija ir kt., pvz., išėjimas: 

 Struktūrų ir audinių pažeidimai (pvz., cistos, navikai ir kt. yra laikomi vietos pašalinimu), 

naudokite Procedūros vieta – tiesioginė atributą. 

 Prietaisai, akmenys, trombai, svetimkūniai ir kiti ne iš audinių sudaryti objektai iš struktūros, 

http://snomed.info/id/128323000
http://snomed.info/id/128323000
http://snomed.info/id/128323000
http://snomed.info/id/128323000
http://snomed.info/id/174572001
http://snomed.info/id/174572001
http://snomed.info/id/174572001
http://snomed.info/id/174572001
http://snomed.info/id/10255001
http://snomed.info/id/10255001
http://snomed.info/id/10255001
http://snomed.info/id/10255001
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naudokite atributą Procedūros vieta – netiesioginė. 

Pavyzdžiui, 

 43748006 |Šlapimo pūslės kateterio išėmimas (procedūra)| turi metodą – Pašalinimas – 

veiksmas (patikslinančioji reikšmė) ir Procedūros vieta – tiesioginė, pūslės ir išstūmimo 

struktūra (kūno struktūra). 

 

Prioritetas 

Prioritetas nurodo procedūros prioritetą arba jos svarbą. 

Pavyzdžiui, 

 708932005 |Skubi hemodializė (procedūra)| turi prioritetą – Skubi (patikslinančioji reikšmė) 

 177141003 |Pasirenkamas cezario pjūvis (procedūra) | turi prioritetą – Pasirenkamas 

(patikslinančioji reikšmė) 

Tiesioginis prietaisas 

Tiesioginis prietaisas yra tas prietaisas, kuriam yra taikomas metodas. 

Pavyzdžiui, 

 431698006 |Skrandžio žiedo reguliavimas, naudojant fluoroskopą (procedūra)| turi tiesioginį 

prietaisą – chirurginį žiedą (fizinis objektas). 

Tiesioginė morfologija 

Tiesioginė morfologija aprašo morfologiškai pakitusią struktūrą, kuri yra tiesioginis metodo objektas. 

Pavyzdžiui, 

 31512000 |Gerybinio pažeidimo nugrandymas, atliekant cheminę kauterizaciją (procedūra)| 

turi tiesioginę morfologiją – pažeidimą (morfologinį pakitimą). 

Tiesioginė medžiaga 

Tiesioginė medžiaga yra medžiaga arba farmacinis / biologinis produktas, kurį tiesiogiai veikia 

procedūros metodas. 

Pavyzdžiui, 

 428845007 |Intrameduliarinė fiksacija su kaulo cementavimu (procedūra)| turi tiesioginę 

medžiagą – kaulo cementą (medžiaga). 

 

 

 

 Metodo atributas 
Atributus reikia grupuoti su metodo atributu, kuriam jie taikomi. Jei metodo atributo nėra, susijusius 
atributus reikia grupuoti drauge. 

Išimtis, 

Recipiento kategorija (žr. toliau). Jei įtraukta daugiau nei viena recipiento kategorija, 
atskiros procedūros sąvokos iš anksto koordinuoti negalima. Tokie sudėtingi teiginiai 
turi turėti dvi arba daugiau procedūrų sąvokų, sukeltų į tinkamai struktūriškai išdėstytą 
elektroninę sveikatos duomenų programą. 

 Farmacinis / biologinis produktas 

Farmacinis / biologinis produktas (produktas) ir antrinės sąvokos tarptautiniame 

leidime nėra naudojamos kaip tiesioginės medžiagos reikšmės. 

http://snomed.info/id/43748006
http://snomed.info/id/43748006
http://snomed.info/id/43748006
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Turi tikslą 

Turi tikslą nurodo klinikinį radinį arba procedūrą, kuri yra procedūros tikslas. 

Pavyzdžiui, 

 385941006 |Žaizdos priežiūros vertinimas (procedūra)| turi tikslą – žaizdos priežiūra (režimas 

/ gydymas). 

Ketina 

Ketina nurodo procedūros ketinimą arba tikslą. 

Pavyzdžiui, 

 108249004 |Audiologinis IR (ARBA) audiometrinis tyrimas, įskaitant vestibuliarinę funkciją 

(procedūra)| turi ketinimą – diagnostika (patikslinančioji reikšmė) 

Procedūros vieta 

Procedūros vieta nurodo kūno vietą, kuriai yra atliekama procedūra. 

Naudojant procedūros vietos atributą modeliuojama gana nedaug sąvokų. Jis naudojamas aukšto 

lygio grupės tipo procedūrų sąvokoms modeliuoti. Jis dažniausiai naudojamas toms sąvokoms, 

kurioms nereikia metodo (veiksmo) atributo. Šis atributas nėra reikalingas, kad klasifikatorius 

tinkamai veiktų. 

Procedūros vietos atributas apima konkretesnius atributus: procedūros vieta – tiesioginė (vieta, kuri 

veikiama tiesiogiai) ir procedūros vieta – netiesioginė (vieta, kuri veikiama netiesiogiai). Jei įmanoma, 

reikia naudoti konkretesnius atributus (žr. procedūros vieta – tiesioginė ir procedūros vieta – 

netiesioginė atributus). 

Pavyzdžiui, 118839001 |Gaubtinės žarnos procedūra (procedūra)| turi procedūros vietą – gaubtinės 

žarnos struktūra (kūno struktūra). 

Netiesioginė morfologija 

Netiesioginė morfologija nurodo taikomą morfologiją, kuri nėra tiesioginis metodo objektas. Tai 

reiškia, kad procedūra tiesiogiai veikia kažką kitą, pvz., prietaisą, medžiagą ar anatominę struktūrą. 

Pavyzdžiui, 

 404205006 |Tinklelio iš žaizdos išėmimas (procedūra)| turi netiesioginę morfologiją – žaizda 

(morfologinis pakitimas). 

Netiesioginis prietaisas 

Netiesioginis prietaisas nurodo veiksmą su kažkuo, kas yra prietaise arba ant jo, tačiau nėra tiesiai 

ant paties prietaiso. Šis atributas naudojamas retai. Modeliuodami jį naudokite atsargiai. 

Pavyzdžiui, 

 232762008 |Vegetacijų ekscizija iš implantuoto mitralinio vožtuvo (procedūra)| turi 

netiesioginį prietaisą – mitralinio vožtuvo protezo prietaisas (fizinis objektas). 

Šiame pavyzdyje vegetacija yra išpjaunama. Mitralinio vožtuvo protezo prietaisas yra ta vieta, 

kurioje yra vegetacija, tačiau pats mitralinio vožtuvo protezas neišpjaunamas. Taigi, mitralinio 

vožtuvo protezo prietaisas yra netiesioginis prietaisas. 

 

 

 Procedūros vieta 

Procedūros nebūtinai kategorizuojamos pagal vietą. 

http://snomed.info/id/385941006
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Recipiento kategorija 

Recipiento kategorijos atributas nurodo procedūros veikiamo asmens arba grupės tipą. 

Pavyzdžiui, 

 105455006 |Donoras medicininei arba chirurginei procedūrai (asmuo)| turi recipiento 

kategoriją – donoras, jei įraše nurodytas subjektas yra kraujo donoras (asmuo). 

Šį atributą galima naudoti kraujo banko procedūrose, kraujo donorą atskiriant nuorecipiento. 

Procedūros vieta – tiesioginė 

Procedūros vieta – tiesioginė atributas naudojamas tada, kai procedūros veiksmas yra tiesiogiai 

nukreiptas į anatominę arba įgytą kūno struktūrą arba vietą, o ne į kažką kitą, esantį toje vietoje 

(pvz., prietaisą), t. y. kai metodas yra pašalinimo veiksmas arba vienas iš jo potipių (ekscizija, 

chirurginė biopsija ir pan.). Audinio pažeidimų (cistų, navikų ir pan.) pašalinimas laikomas vietos 

pašalinimu ir jam taip pat reikia priskirti Procedūros vieta – tiesioginė atributą. 

Pavyzdžiui, 

 54321008 |Tėkmės širdyje vaizdinimas (procedūra)| turi atributą Procedūros vieta – 

tiesioginė – vainikinės arterijos struktūra (kūno struktūra). 

Procedūros vieta – netiesioginė 

Procedūros vieta – netiesioginė atributas nurodo anatominę vietą, kuri yra veikiama, tačiau kuri nėra 

tiesioginis procedūros objektas, t. y. procedūros metu vieta veikiama netiesiogiai. Vieta gali būti 

prietaisas, akmuo, svetimkūnis ar kitas ne iš audinių sudarytas objektas. Šios procedūros įprastai 

apima kitą reikšmę, kuri yra tiesioginis veiksmo objektas. 

Pavyzdžiui, 

 405433000 |Kateterio išėmimas iš žasto venos (procedūra)| turi: 

o metodą – Pašalinimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė); 

o procedūros vietą – netiesioginę – Žasto venos struktūra (kūno struktūra); 

o netiesioginė prietaisą – Venos kateteris (fizinis objektas). 
 

 

 Recipiento kategorija 

Šis atributas naudojamas procedūrai, kurioje subjektas yra kažkas ne iš įrašo. 

http://snomed.info/id/105455006
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Angliškai Lietuviškai 

Removal of catheter from brachial vein 

(procedure) 

Kateterio išėmimas iš žasto venos (procedūra) 

Biomedical equipment procedure (procedure) Biomedicininės įrangos procedūra (procedūra) 

Procedure on vein (procedure) Venai atliekama procedūra (procedūra) 

 Removal of device from cardiovascular system 

(procedure) 

Prietaiso išėmimas iš kardiovaskulinės sistemos 

(procedūra) 

Procedure on upper extremity (procedure) Viršutinei galūnei atliekama procedūra 

(procedūra) 

Removal of catheler (procedure) Kateterio išėmimas (procedūra) 

Method Metodas 

Removal – action (qualifier value) Išėmimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Procedure site – Indirect  Procedūros vieta – netiesioginė 

Structure of brachial vein (body structure) Žasto venos struktūra (kūno struktūra) 

Direct device  Tiesioginis prietaisas 

Venous catheter (physical object) Veninis kateteris (fizinis objektas) 

 371005009 |Šlapimo pūslės akmens pašalinimas (procedūra)| turi: 

o tiesioginę morfologiją – Akmuo (morfologinis pakitimas); 

o metodą – Pašalinimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė); 

o procedūros vietą – netiesioginę – Šlapimo pūslės struktūra (kūno struktūra). 

 

http://snomed.info/id/371005009
http://snomed.info/id/371005009
http://snomed.info/id/371005009
http://snomed.info/id/371005009
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Angliškai Lietuviškai 

Removal of calculus of urinary bladder 

(procedure) 

Akmenų šalinimas iš šlapimo pūslės (procedūra) 

Procedure on bladder (procedure) Šlapimo pūslei atliekama procedūra (procedūra) 

Urinary calculus removal (procedure) Šlapimo pūslės akmenų šalinimas (procedūra) 

 Direct morphology Tiesioginė morfologija 

Valculus (morphologic abnormality) Akmenys (morfologinis pakitimas) 

Method  Metodas 

Removal – action (qualifier value) Šalinimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Procedure site - Indirect Procedūros vieta – netiesioginė 

Urinary bladder structure (body structure) Šlapimo pūslės struktūra (kūno struktūra) 

Procedūros prietaisas 

Procedūros prietaiso  atributas naudojamas su procedūra susijusiems prietaisams modeliuoti. Jis 

naudojamas apibrėžti aukšto lygio bendrąsias sąvokas, kurios apima su prietaisu susijusias 

procedūras. 

Procedūros prietaiso atributas apima konkretesnius atributus: tiesioginis prietaisas, netiesioginis 

prietaisas, naudojamas prietaisas ir naudojamas prieigos prietaisas. Jei įmanoma, vietoje 

procedūros prietaiso atributo reikia naudoti konkretesnius atributus. 

Pavyzdžiui,276272002 |Kateterio procedūra (procedūra)|turi procedūros prietaisą – Kateteris, 

prietaisas (fizinis objektas). 

 

 

 
Procedūros prietaisas 
Procedūrų prietaisų hierarchijos atributų vertės apima prietaisą (fizinį objektą) ir antrines sąvokas. 
SNOMED CT vaistų tiekimo prietaisų skaičius yra ribotas. Šios sąvokos gautos iš Vaisto-prietaiso 
kombinuotas produktas (produktas) atributo, kuris yra gautas iš Prietaisas (fizinis objektas) ir Farmacinis 
/ biologinis produktas (produktas) atributų. Nors jie turi hierarchijos žymę (produktas), juos galima 
naudoti procedūrų prietaisų atributų hierarchijoje. 

http://snomed.info/id/276272002
http://snomed.info/id/276272002
http://snomed.info/id/276272002
http://snomed.info/id/276272002
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Procedūros morfologija 

Procedūros morfologija naudojama morfologijai arba su procedūra susijusiai pakitusiai struktūrai 

nurodyti. Šis atributas naudojamas bendrojo pobūdžio sąvokoms, apimančioms tiesioginę ir 

netiesioginę morfologiją, apibrėžti. Jis apima konkretesnius atributus, t. y. tiesioginę ir netiesioginę 

morfologiją. Jei įmanoma, šiuos atributus ir reikia naudoti. 

Naudojamas prietaisas 

Naudojamas prietaisas atributas naudojamas prietaisui arba įrangai, naudojamai veiksmui atlikti, 

nurodyti. Šis atributas yra tinkamas, jei prietaisas iš tikrųjų naudojamas procedūriniam veiksmui 

atlikti. Jei prietaisas yra paprasčiausias būdas pasiekti procedūros vietą, tuomet tinkamas atributas 

yra Naudojamas prieigos prietaisas. 

Pavyzdžiui, 

 51064005 |Gerklų biopsija storašerde adata (procedūra)| turi naudojamo prietaiso atributą – 

Storašerdė adata, prietaisas (fizinis objektas) 

Naudojama energija 

Naudojama energija nurodo veiksmui įvykdyti naudojamą energiją. 

Pavyzdžiui, 

 65952009 |Gama spindulių terapija (procedūra)| turi naudojamos energijos atributą – Gama 

spinduliuotė (fizinė jėga). 

Naudojama medžiaga 

Naudojama medžiaga nurodo procedūros veiksmui įvykdyti skirtą medžiagą. Tai nėra medžiaga, 

kurią tiesiogiai veikia procedūros metodas – Tiesioginė medžiaga. 

Pavyzdžiui, 

 285754008 |Kontrastinė stemplės radiografija (procedūra)| turi naudojamos medžiagos 

atrobutą – Kontrastinė medžiaga (medžiaga). 

Naudojamas prieigos prietaisas 

Naudojamas prieigos prietaisas nurodo prietaisą arba įrangą, naudojama procedūros vietai pasiekti. 

Pavyzdžiui, 

 301761003 |Artroskopinė sinovijos biopsija (procedūra)| turi naudojamos prieigos atributą – 

Artroskopas, prietaisas (fizinis objektas). 

 Morfologiškai pakitusios struktūros 

Hematoma, akmuo, svetimkūnis, kraujo krešulys, embolas ir kai kurios kitos morfologijos nebūtinai yra 

kūno struktūros. Vis dėlto, jos yra įtrauktos į kūno struktūrų hierarchiją prie morfologiškai pakitusių 

struktūrų, o jų reikšmės yra tinkamos procedūros morfologijos atributams. 

http://snomed.info/id/51064005
http://snomed.info/id/51064005
http://snomed.info/id/51064005
http://snomed.info/id/51064005
http://snomed.info/id/65952009
http://snomed.info/id/65952009
http://snomed.info/id/65952009
http://snomed.info/id/65952009
http://snomed.info/id/285754008
http://snomed.info/id/285754008
http://snomed.info/id/285754008
http://snomed.info/id/285754008
http://snomed.info/id/301761003
http://snomed.info/id/301761003
http://snomed.info/id/301761003
http://snomed.info/id/301761003
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2.4.10.2.2 Apibūdinamieji vertinimo procedūrų atributai 

Toliau aprašomi apibūdinamieji atributai yra būdinti tik vertinimo procedūroms. Vertinimo 

procedūroms taip pat galima naudoti Procedūrų atributų suvestinė lentelėje iš HRCM esančius 

atributus (taip pat žr. Apibūdinamieji procedūrų atributai skyriuje). 

Turi pavyzdį 

Turi pavyzdį nurodo matuojamo arba stebimo mėginio tipą. 

Komponentas 

Komponentas nurodo, kas procedūros metu yra stebimas arba matuojamas. 

Matavimo metodas 

Matavimo metodas nurodo metodą, kurį taikant atliekama laboratorinė procedūra. Jis suteikia 

papildomo tikslumo. Matavimo procedūrų atveju, metodo atributui suteikiama reikšmė – Matavimas 

– veiksmas (patikslinančioji reikšmė). 

Ypatybė 

Ypatybės atributas nurodo ypatybę (savybę arba charakteristiką), kuri yra matuojama. 

Skalės tipas 

Skalės tipas nurodo diagnostinio testo stebėjimo rezultatų skalę. 

Laiko aspektas 

Laiko aspektas nurodo laikinus matavimo procedūros sąryšius. 

2.4.10.2.3 Apibūdinamasis chirurginės procedūros atributas 

Toliau aprašomas apibūdinamasis atributas yra būdingas tik chirurginėms procedūroms. Chirurginių 

procedūrų atveju taip pat galima naudoti atributus iš Procedūrų atributų suvestinė lentelės iš HRCM 

(taip pat žr. Apibūdinamieji procedūrų atributai skyriuje). 

Operacinis metodas 

Operacinis metodas nurodo kryptinę, santykinę ar erdvinę prieigą prie chirurginės procedūros vietos. 

Operacinio metodo intervalą sudaro << 103379005 |Procedūrinis metodas (patikslinančioji reikšmė)| 

antrinės sąvokos: 

 172883004 |Etmoidektomija per nosį (procedūra)| turi operacinį metodą – Būdas per nosį 

(patikslinančioji reikšmė). 

2.4.10.2.4 Apibūdinamasis medžiagos vartojimo specialiu būdu atributas 

Šis apibūdinamasis atributas yra unikalus medžiagos vartojimo specialiu būdu procedūroms. 

Medžiagos vartojimo specialiu būdu procedūroms taip pat galima naudoti Procedūrų atributų 

suvestinė lentelėje iš HRCM esančius atributus (taip pat žr. Apibūdinamieji procedūrų atributai 

skyriuje). 

Vartojimo būdas 

Vartojimo būdas nurodo būdą, kuriuo procedūros metu medžiaga patenka į organizmą. Šio atributo 

sritis yra gauta iš 433590000 |Medžiagos vartojimas specialiu būdu (procedūra)|. 

Pavyzdžiui, 

 410572008 |Steroidų injekcija pro stiklakūnį (procedūra)| turi vartojimo būdo atributą – Pro 

http://snomed.info/id/103379005
http://snomed.info/id/103379005
http://snomed.info/id/103379005
http://snomed.info/id/103379005
http://snomed.info/id/172883004
http://snomed.info/id/172883004
http://snomed.info/id/172883004
http://snomed.info/id/172883004
http://snomed.info/id/433590000
http://snomed.info/id/433590000
http://snomed.info/id/433590000
http://snomed.info/id/433590000
http://snomed.info/id/433590000
http://snomed.info/id/410572008
http://snomed.info/id/410572008
http://snomed.info/id/410572008
http://snomed.info/id/410572008
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stiklakūnį (patikslinančioji reikšmė).
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2.4.10.2.5 Konkrečios procedūros modeliavimas 

Nuorodos į temas 
Chirurginė procedūra 

Chirurginė procedūra (operacija) ir nechirurginis veiksmas 

Chirurginis atstatymas 

Fistulė 

Plastinis atstatymas 

Abiejų pusių procedūros 

Režimas / terapija 

Endoskopija ir endoskopinė procedūra 

Centezė 

Transplantavimas ir persodinimas 

Kontroliuojama vaizdinimu 

Fluoroskopinė kontrolė  

Ekscizija, incizija, biopsija 

Ekscizija 

Viso organo arba visiška ekscizija 

Dalinė ekscizija 

Pažeidimas arba audinys 

Ekscizinė biopsija 

Incizija 

Incizinė biopsija 

Atidalijimas, lizė, perkirtimas, bisekcija 

Atidalijimas ir lizė 

Perkirtimas ir bisekcija 

Skeleto sistema 

Osteotomija 

Lūžių atitaisymas ir fiksacija 

Imunizacija ir skiepijimas 

Susitikimas 

 

Chirurginė procedūra 

Chirurginė procedūra – tai iš anksto apgalvotus ilgalaikius kūno struktūrų pakitimus apimanti 

procedūra ir (arba) procedūra, kurios metu kūne būtinai yra daromi pjūviai. Šis apibrėžimas apie 

visas procedūras su Metodas (atributas) bei Chirurginis veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

atributais. 

SNOMED CR sistemoje sąvokos chirurginėms procedūroms priskiriamos tuo atveju, jei jų metodai 

yra veiksmų hierarchija grįsti operaciniai veiksmai. Operacinių veiksmų hierarchijoje skiriami 

operaciniai ir neoperaciniai veiksmai, grindžiami prieš tai pateiktu apibrėžimu. Atkreipkite dėmesį į 

sakinyje esantį žodelį ARBA; veiksmai, kurie nėra susiję su pjovimu ar incizija, bet kurie yra susiję 

su iš anksto apgalvotu ilgalaikiu anatomijos pakeitimu, yra laikomi operaciniais. 
 

 Operacija 
SNOMED CT operacija yra chirurginės procedūros sinonimas. 
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Chirurginės procedūros nėra apibrėžiamos tiesiog kaip chirurgų atliekamos procedūros (nepaisant 

kai kurių žodynų). Chirurgai gali atlikti daugybę neoperacinių veiksmų, o chirurginės procedūros 

nebūtinai būna atliekamos chirurgų, t. y. jei operacinę procedūrą atlieka ne chirurgas, ji vis tiek 

laikoma operacine procedūra. 

Chirurginė procedūra (operacija) ir nechirurginis veiksmas 

Kaip jau buvo minėta, chirurginės procedūros apibrėžimas apima iš anksto apgalvotą ilgalaikį kūno 

struktūrų pakeitimą ir (arba) būtinai yra susijęs su kūno pjovimu. Neoperaciniai veiksmai žymiai ar 

ilgam nepakeičia anatomijos ir nebūtinai yra susiję su pjovimu ar incizija. 

Pavyzdžiui, 

 Biopsija plonąja adata (procedūra) arba šepetinė biopsija (procedūra); 

 Flebotomija, venos punkcijos atliekant kraujo tyrimą sinonimas (procedūra); 

 Aspiracija (procedūra); 

 Uždaras išnirimo atitaisymas (procedūra). 

Ribinių veiksmų, klasifikuojamų kaip operaciniai veiksmai, pavyzdžiai, 

 Biopsija storašerde adata (procedūra); labiau invazinė ir pašalinama daugiau audinių nei 

biopsiją atliekant plona adata; 

 Centezė (procrdūra), teoriškai apjungia punkciją su pašalinimu ir pakeičia kūno struktūrą (taip 

pat žr. toliau Centezė). 

Chirurginis atstatymas 

Chirurginis atstatymas – tai anatominės struktūros atkūrimas iki įmanomo lygio, naudojant operacinį 

veiksmą. Atstatymas yra tikslas arba numatytas pasiekimas, bet ne priemonė (pvz., siuvimas, 

transplantavimas ir kt.) ir ne poreikis (pvz., normalus funkcionavimas, kosmetinė išvaizda, skausmo 

sumažinimas ir kt.). 

Struktūrai atstatyti skirta operacija įprastai yra skirta ir funkcijai bei išvaizdai atstatyti. Vis dėlto, kad 

procedūra būtų laikoma atstatomąja, jos metu nebūtina atkurti funkcijos. Tai pat įmanoma, kad 

operacijos metu būtų atkuriama funkcija, bet neatkuriama struktūra (pvz., dirbtinės galūnės 

pritvirtinimas po amputacijos). Šio tipo operacija nėra griežtai kategorizuojama kaip atstatomoji. 

Metodo atributas naudojamas tiek procedūros tikslui, tiek jo siekimo priemonėms modeliuoti. Jei 

procedūros metu reikia atlikti atstatymo ir kitokio tipo veiksmą, reikia naudoti dvi sąryšių grupes. 

Fistulė 

Užvėrimo veiksmas yra atstatymo veiksmo tipas.Visais fistulės užvėrimo atvejais atliekamas 

užvėrimo veiksmas. Tokie veiksmai automatiškai klasifikuojami kaip atstatymo procedūrų tipai. 

Pavyzdžiui, 

 79433000 |Gautinės žarnos fistulės užvėrimas (procedūra)| turi atributą Metodas (atributas) 

 Medicininė procedūra 
Vartoti terminą medicininė procedūra nerekomenduojama, nes jo reikšmė nėra atkuriama. Ją galima 
apibrėžti kaip gydytojo atliekamą procedūrą, bet net ir toks apibrėžimas nėra rekomenduojamas, nes 
jis priklauso nuo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo. 

 Atliekama revizija 

48635004 |Biopsija plonąja adata (procedūra)| galima vertinti kaip centezės tipą, tačiau pirmasis 

yra neoperacinis, o antrasis – operacinis. Mėginio ėmimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) iš 

esmės nebūtinai yra operacinis veiksmas. Jei imant mėginį kokia nors dalis chirurgiškai 

pašalinama, tuomet tai Chirurginė biopsija (procedūra). 

http://snomed.info/id/79433000
http://snomed.info/id/79433000
http://snomed.info/id/79433000
http://snomed.info/id/79433000
http://snomed.info/id/48635004
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– Užvėrimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) su pirmine sąvoka – Gaubtinės žarnos 

atstatymas (procedūra). 

Plastinis atstatymas 

Dažnai prie operacijos, kurios metu yra atstatoma (struktūrinis atkūrimas), pridedama priesaga -

plastija. Taip pat vartojamas terminas plastinis atstatymas. Siekiant išvengti pertekliškumo, vartojami 

šie terminai: 

 Protezo atstatymas, naudojant išorines (ne kūno) medžiagas; 

 Plastinis atstatymas, iš naujo suformuojant kūną. 

Abiejų pusių procedūros 

Pavadinimai suteikiami taip: 

 FSN: Abipusio X procedūra X (procedūra) 

 PT: Abipusio X procedūra 

 SYN: Abiejų X procedūra X 

 Jei reikia, galima įkelti kitus sinonimus, pvz., kairės ir dešinės pusės X 

Pavyzdžiui, 732212008 |Abiejų pusių apatinių galūnių amputacija (procedūra)| 

 FSN: Abiejų pusių apatinių galūnių amputacija (procedūra) 

 PT: Abiejų apatinių galūnių amputacija 

 SYN: Abiejų pusių apatinių galūnių amputacija 

 SYN: Abiejų apatinių galūnių amputavimas Sąvoka modeliuojama taip: 

 

 

 

 

 -plastija 

Priesaga -plastija dažnai naudojama protezų atstatymų sąvokoms (pvz., viso klubo artroplastija). 

Taigi, -plastija gali reikšti bet kokį bendrojo pobūdžio atstatymą (protezo, plastinį ar kitokį), o ne tik 

plastinį atstatymą. 

http://snomed.info/id/732212008
http://snomed.info/id/732212008
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Režimas / terapija 

Režimas / terapija yra procedūrų rinkinys, seka arba grupė, procedūros potipis. FSN semantinė 

žyma yra (režimas / terapija) Šios procedūros yra: 

 Kartojasi kelis kartus per tam tikrą ilgesnį laikotarpį.  

Pavyzdžiui, 

o 716872004 |Antineoplastinis chemoterapinis režimas (režimas / terapija)|: šis režimas 

/ terapija gali apimti atskirus chemoterapijos priemonių skyrimo atvejus; gali būti 

skiriama skirtingais laikais, per iš anksto nustatytą ar suplanuotą laiko periodą 

o 229586001 |Poilsio, ledo, spaudimo ir gydymo pakėlus programa (režimas / terapija)|: 

šis režimas / terapija reiškia, kad nenustatytą laiko periodą bus pakartotinai skiriamas 

poilsis, ledas, spaudimas ir pakėlimas (RICE). 

 Visas dėmesys vienam tikslui, bet nėra jokios atskiros šalutinės procedūros. 

Pavyzdžiui, 

385695003 |Tvarsčio priežiūra (režimas / terapija)|: visos šalutinės procedūros atliekamos siekiant 

tinkamai stebėti ir išlaikyti ortopednį tvarstį, tačiau šalutinės procedūros gali skirtis, priklausomai nuo 

konkretaus tvarsčio, paciento ar sveikatos priežiūros įstaigos reikalavimų. Šalutinės procedūros gali 

būti tvarsčio tikrinimas, odos tikrinimas, pagrindo sutvirtinimas ir pan. Nė viena šalutinė procedūra 

nėra būtina, nors šalutinių procedūrų tikslas yra prižiūrėti tvarstį. 

Režimą / terapiją galima turėti kaip priežiūros atvejį. Tvarsčio priežiūros atvejis gali būti p. Smito 

tvarsčio priežiūra balandžio 23 d. rytą. Priežiūrą sudaro šios procedūros: tvarsčio patikrinimas, rankos 

patikrinimas, simptomų išsiaiškinimas ir odos nuvalymas. 

Endoskopija ir endoskopinė procedūra 

Endoskopinės procedūros yra atskirtos nuo endoskopijos procedūrų. Atskyrimas priklauso nuo 

metodo (atributo) veiksmo (patikslinančiosios reikšmės). 

Endoskopijoje metodas yra Apžiūra – veiksmas (patikslinančioji reikšmė). Šių procedūrų atveju 

Naudojamas prietaisas (atributas) atributo reikšmė yra Endoskopas, prietaisas (fizinis objektas). 

Pavyzdžiui, 

 427595003 |Kapsulinė endoskopija (procedūra)| turi sąryšių grupę – 

o Naudojamas prietaisas, endoskopas, prietaisas (fizinis objektas); 

o Procedūros vieta, tiesioginė, gastrointestinalinio trakto struktūra (kūno struktūra); 

o Metodas, apžiūra – veiksmas (patikslinančioji reikšmė). 

Endoskopinės procedūros atveju, metodas (atributas) turi priskirtą kitokį veiksmą. Ši procedūra 

atliekama per endoskopą pasiekus procedūros vietą.Šių procedūrų metu Naudojamas prieigos 

prietaisas (atributas) atributo reikšmė yra Endoskopijos prietaisas (fizinis objektas). Nurodoma, kad 

vietai pasiekti yra naudojamas endoskopas. 

Pavyzdžiui, 

 53767003 |Endoskopinė biopsija (procedūra)| turi sąryšių grupę – 

o Naudojamas prieigos prietaisas, endoskopas, prietaisas (fizinis objektas) 

o Metodas, biopsija, veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

 Turi tikslą 

Režimas / terapija gali būti Turi tikslą (atributas) atributo reikšmė. 

Pavyzdžiui, 

385978009 |Kardiologinės reabilitacijos vertinimas (procedūra)|  su Turi tikslą atributu – 
Kardiologinė reabilitacija (režimas / terapija). 
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Centezė 

Centezę galima apibrėžti kaip kūno ertmės arba vietos pradūrimo su tuščiavidure adata bei skysčio 

išsiurbimo veiksmą. Kiekvienos centezės procedūros metu atliekamas pradūrimo ir išsiurbimo per 

adatą veiksmas. Centezės procedūros gali turėti dvi sąryšių grupes. 

Viena grupė turi metodą – Pradūrimo veiksmas ir procedūros vietą – tiesioginę – Praduriama 

struktūra. 

Pavyzdžiui, 

 91602002 |Toracentezė (procedūra)| turi procedūros vietą – tiesioginę – Pleuros membranos 

struktūra (kūno struktūra) 

Kita grupė turi metodą – aspiracijos veiksmas ir procedūros vietą – netiesioginę – aspiruojama vieta. 

Pavyzdžiui, 

 91602002 |Toracentezė (procedūra)| turi procedūros vietą – netiesioginę – Pleuros ertmės 

struktūra (kūno struktūra) 

Transplantacija ir persodinimas 

 

Transplantacija apima procedūras, kurios nėra susijusios su persodinimu 

Atliekant daugelį (bet ne visas) transplantavimo procedūrų recipientui yra tvirtinamas arba 

fiksuojamas biologinis audinio transplantatas (vis dėlto, kaulų čiulpų ir kamieninių ląstelių 

persodinimo metu tvirtinti ar fiksuoti nereikia; atliekamas infuzijos veiksmas). Veiksmų atributų 

hierarchijoje transplantacija yra ne operacinio, o persodinimo veiksmo tipas. Jei būtų, kaulų čiulpų 

persodinimas būtų laikomas chirurgine procedūra, o taip nėra. 

Biologinių audinių tvirtinimą ar fiksaciją apimančios procedūros yra laikomos ir persodinimu, ir 

transplantavimu. Jei persodinama medžiaga nėra biologinė, tuomet procedūra negali būti laikoma 

transplantavimu t. y. atliekant transplantavimą naudojami tik biologiniai audinių transplantatai. Jei 

transplantuojama medžiaga nėra tvirtinama arba fiksuojama, tuomet procedūra negali būti laikoma 

persodinimu t. y. atliekant persodinimą visada yra tvirtinama arba fiksuojama. 

Persodinimas apima procedūras, kurios nėra susijusios su transplantavimu 

Audinio transplantatą galima apibrėžti kaip bet kokį transplantuoti skirtą laisvą (nepritvirtintą) audinį 

arba organą. Vis dėlto, reikšmės ribos išsiplėtė ir dabar šis terminas apima ne iš biologinių medžiagų 

pagamintus audinių transplantatus bei implantus (vis dėlto, visi organų transplantatai yra sudaryti iš 

biologinės medžiagos). 

Persodinimo veriksmas būtinai nurodo, kad (biologinio arba dirbtinio) audinio transplantatas 

recipiente yra pritvirtinamas arba fiksuojamas. Veiksmų hierarchijoje persodinimas yra apibrėžiamas 

kaip chirurginio įvedimo tipas. Taigi, visos procedūros su Persodinimas – veiksmas (patikslinančioji 

reikšmė) atributais yra chirurginės procedūros. 

 

 
 

 PROJEKTAS PERŽIŪRIMAS 

 Išaktyvinimas 

Centezė – veiksmas reikšmė buvo išaktyvinta, nes ji apėmė du veiksmus su skirtingais 

tiesioginiais ir netiesioginiais objektais. 
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Procedūra Medžiaga Metodas Pastabos Pavyzdžiai 

77465005 | 

Transplantacija 
(procedūra)| 

Biologinė 
medžiaga 

• 410820007 
|Chirurginis 
transplantavimas – 
veiksmas 
(patikslinančioji 
reikšmė)| 

• 129406001 | 
Transplantavimas – 

veiksmas 
(patikslinančioji 
reikšmė)| 

• Daugelis (bet 
ne visi) apima 
veiksmą – 
transplantato 
tvirtinimas 
arba fiksacija 
recipiente 

32413006 |Širdies 
transplantacija (procedūra)| 

119561005 
|Persodinimo 
procedūra (procedūra)| 

Biologinė 
arba 
dirbtinė 
medžiaga 

• 129407005 

|Persodinimas 

– veiksmas 
(patikslinančioji 
reikšmė)| 

• Būtinai 
apima 
veiksmą – 
transplantato 
tvirtinimas 
arba fiksacija 
recipiente 

• Laisvo arba 
nepritvirtinto 
audinio arba 
organo 
naudojimas 
transplantuoj
ant 

226203006 |Sausgyslės 
persodinimas (procedūra)| 

Kontroliuojama vaizdinimu (taip pat žr. Klinikinio vaizdinimo procedūrų pavadinimų suteikimo 

reikalavimai) 

Kontroliavimą vaizdinimu galima modeliuoti naudojant atributą Ketina. Sąvoka 429892002 

|Ketinimas kontroliuoti (patikslinančioji reikšmė)| yra antrinė 363675004 |Ketinimai (procedūrų 

reikšmių pobūdis) (patikslinančioji reikšmė)| termino sąvoka ir yra Ketina atributo reikšmė, taikoma 

vaizdinimu kontroliuojamoms procedūroms. 

Pavyzdžiui, 

 432666003 |Smegenų biopsija naudojant kompiuterizuotą tomografijos kontrolę (procedūra)| 

turi dvi sąryšių grupes. Antroji turi Ketina atributą. 

o Metodas: Biopsija – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

o Procedūros vieta – tiesioginė: Smegenų struktūra (kūno struktūra) 

o Procedūros vieta – tiesioginė: Smegenų struktūra (kūno struktūra) 

o Metodas: Kompiuterizuota tomografijos kontrolė – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

o Ketina: Ketinimas kontroliuoti (patikslinančioji reikšmė) 

 
  

 Smegenų biopsija naudojant kompiuterizuotą tomografijos kontrolę 

432666003 |Smegenų biopsija naudojant kompiuterizuotą tomografijos kontrolę (procedūra)| sąvoka 

yra įtraukta į 702707005 |Galvos biopsija (procedūra)| bei 34227000 |Kompiuterizuota ašinė smegenų 

tomografija (procedūra)| sąvokas. 
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Fluoroskopinė kontrolė  

Naudojama fluoroskopinė kontrolė (procedūra) yra fluoroskopijos (procedūros) potipis. 

Pavyzdžiui, 

 710291004 |Endoskopija naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūra)| su šiomis sąryšių 

grupėmis, 

o Naudojamas prietaisas: Endoskopinis prietaisas (fizinis objektas); 

o Metodas: Apžiūra – veiksmas (patikslinančioji reikšmė); 

o Metodas: Fluoroskopinis vaizdinimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė); 

o Ketina: Ketinimas kontroliuoti (patikslinančioji reikšmė). 

Ekscizija, incizija, biopsija 

Eksciziją, inciziją ir biopsiją gali būti sunku interpretuoti. Šie terminai tvarkomi pagal toliau pateikiamą 

bendrąją struktūrą. 

Ekscizija 

Organo ekscizija. Bet koks su organu susijęs ekscizijos veiksmas; įprastai (organo)-ektomija ar pan. 

yra sinonimas. Pats terminas organo ekscizija neparodo, ar ekscizija yra pilna, ar dalinė, taip pat 

nenurodo, kas yra išpjaunama. 

Pavyzdžiui, 

 107963000 |Kepenų ekscizija (procedūra)| arba vienas iš sinonimų – hepatektomija. 

Viso organo arba pilna ekscizija 

Sąvokose gali būti vartojami terminai viso organo arba pilna, kurie parodo pilną organo pašalinimą 

arba eksciziją. 

Pavyzdžiui, 

 63016009 |Visiška šlapimo pūslės rezekcija (procedūra)| su sinonimais visiška cistektomija, 

visiška pūslės ekscizija ir kt. 

Dalinė ekscizija 

Norint nurodyti, kad pašalinama tik organo dalis, sąvokose gali būti vartojamas žodis dalinė. 

Nurodžius dalinė ekscizija nenurodoma, ar tai dalinė organo ekscizija ar dalinė ekscizija iš organo. 

Pavyzdžiui, 

 708929007 |Laparoskopinė dalinį inkstų ekscizija naudojant robotą (procedūra)| arba vienas 

iš sinonimų – dalinė nefrektomija, laparoskopija naudojant robotą. 

Pažeidimas arba audinys 

Sąvokos gali parodyti, ar šalinamas pažeidimas, ar audinys; pažeidimo arba audinio ekscizija iš 

organo gali būti pilna arba dalinė. 

Pavyzdžiui, 

 72106008 |Kepenų pažeidimo ekscizija (procedūra)| 

 69031006 |Krūties audinio ekscizija (procedūra)| 

  

 Pažeidimo modeliavimas 

Žodį pažeidimas galima naudoti tiek struktūriniams, tiek funkciniams pakitimams nurodyti. Jei 

procedūra (arba sutrikimas) pažeidimą aiškiai nurodo kaip bendrą struktūrinio pakitimo terminą, 

tuomet modeliuojant procedūroms reikia naudoti procedūros morfologiją (atributą) (arba susijusią 

morfologiją (atributą), morfologinio pakitimo struktūrą (morfologinį pakitimą) sutrikimams). 
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Ekscizinė biopsija 

Viso organo ekscizinė biopsija (organo struktūra) 

Pavyzdžiui, 

 447412005 |Kaklo limfmazgio ekscizinė biopsija (procedūra)| 

Ekscizinė organo biopsija reiškia, kad visiškai yra išpjaunamas audinys, pažeidimas arba įtariamas 

pažeidimas, o ne visas organas. Tai dalinė organo ekscizija (ekscizija iš organo). Tas pats galioja 

net šalinant mažus polipus. 

Pavyzdžiui, 

 116237003 |Tiesiosios žarnos pažeidimo ekscizinė biopsija taikant transanalinį metodą 

(procedūra)| 

Incizija 

Organo incizija. Bet koks su organu susijęs incizijos veiksmas; įprastai (organo)-otomija ar pan. yra 

sinonimas. 

Pavyzdžiui, 

 45558009 |Plaučio incizija (procedūra)| arba sinonimas – pneumonotomija. 

 
 

  

 Incizija 

Bet kokia incizijos procedūra, kurios metu nebūtinai atliekamas atidalijimas (lyginant su tais atvejais, 

kai atidalijimas yra atliekamas), lieka primityviąja sąvoka be neigimo operatoriaus. 
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Incizinė biopsija 

Incizinė organo biopsija; organo pažeidimo incizinė biopsija; įprastai atliekama taikant atvirąjį 

metodą. Incizinė [organo] biopsija būtinai reiškia pažeidimo inciziją ir pašalinimą. Pagal apibrėžimą 

šis terminas reiškia dalinę eksciziją, nes vieta yra organas ir yra atliekama ekscizija, tačiau 

pašalinamas nebūtinai visas pažeidimas. 

Pavyzdžiui, 

 237378001 |Incizinė krūties biopsija (procedūra)| 

Atidalijimas, lizė, perkirpimas, bisekcija 

Atidalijimas ir lizė 

Atidalijimo veiksmas yra Incizija – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) sąvokos potipis. Tai nereiškia, 

kad visos procedūros su žodžiu atidalijimas turi būti modeliuojamos taikant metodą – Atidalijimas – 

veiksmas (patikslinančioji reikšmė); kaip ir tos, kurių metu atidalijama atliekant disekciją buku daiktu, 

o ne inciziją. 

Pavyzdžiui, 

 Sąaugų atidalijimo sąvoka, pvz., 173269002 |Lūpų sąaugų atidalijimas (procedūra)| turi būti 

modeliuojama taip pat kaip sąaugų lizių sąvokos,pvz., 45602008 |Pilvaplėvės sąaugų lizė 

(procedūra)| 

Abiem atvejais atliekamas disekcijos veiksmas. Sąaugos atskiriamos atliekant 

disekciją buku daiktu, dažniausiai neįpjaunant. Procedūros, kurių metu atskiriama 

įpjaunant, neatmetamos. 

Dėl nuoseklumo, pageidaujamus sąaugų atidalijimo sąvokų pavadinimus galima pakeisti į sąaugų 

lizes. Naudojant sąaugos lizės sąvoką lengviau tinkamai modeliuoti ir nesuklysti atidalijimus 

klaidingai priskiriant prie incizijų. 

Perkirpimas ir bisekcija 

Perkirpimas yra atidalijimas palei išilginę struktūros ašį pjaunant. Bisekcija yra atidalijimas į dvi dalis 

pjaunant. Perkirpimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) yra Bisekcija – veiksmas (patikslinančioji 

reikšmė) potipis. Pastarasis yra Atidalijimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) ir Incizija – 

veiksmas (patikslinančioji reikšmė) potipis. 

Pavyzdžiui, 

 53176004 |Akies raumens perkirpimas (procedūra)| 

 60158005 |Abipusis kiaušinės perkirpimas (procedūra)| 

Skeleto sistema 

Skeleto sistemą sudaro kaulai ir kremzlės, todėl galima atlikti skeleto sistemos procedūras, t. y. 

kremzlės procedūras, kurios nėra kaulų procedūros. 

 Biopsija 

Biopsija gali reikšti ne eksciziją. 

Pavyzdžiui, 

445713002 |Gimdos kaklelio šepetinė biopsija (procedūra)| 

48426002 |Inksto biopsija plonąja adata (procedūra)| 

 Biopsijos modeliavimas 
Kaip ir kitos pašalinimo procedūros, biopsijos gali turėti du tiesioginius objektus – morfologiją ir vietą. 
Biopsijoms leidžiama naudoti Procedūros vieta – tiesioginė atributą, net jei potipiai turi tiesioginį 
objektą, kuris yra morfologija. 
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Pavyzdžiui, 

 77825002 |Riešo kremzlės atidalijimas (procedūra)| yra skeleto sistemos procedūra 

(procedūra). 

Osteotomija 

Osteotomija yra pjovimas į kaulą arba pro kaulą; SNOMED CT vartojamos 3 reikšmės: 

 pjovimas į kaulą, nepriklausomai nuo to, ar kaulas atidalijamas (incizija, bendroji reikšmė).  

Naudojamas modelis 

Metodas – Incizija – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) ir Procedūros vieta – tiesioginė (atributas) – 

Kaulo struktūra (arba potipiai). 

Pavyzdžiui, 

 118483001 |Šonkaulio incizija (procedūra)| 

 Pjovimas pro kaulą ir jo atidalijimas (atidalijimas pjaunant). Modeliuojama taikant metodą – 

Atidalijimas – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) ir Procedūros vieta – tiesioginė (atributas) 

– Kaulo struktūra (arba potipiai). 

Pavyzdžiui, 

 447867002 |Alkūnkaulio atidalijimas (procedūra)| 

 Kaulo įpjovimas jo neperpjaunant ir todėl neatidalinant (incizija be atidalijimo). Tai nebūtina. 

Procedūros, kurių metu nebūtinai atidalijama, yra modeliuojamos paprasčiausiai kaip Incizija. 

Lūžių redukcija ir fiksacija 

Redukcija ir fiksacija reiškia du veiksmus, reiškiančius du skirtingus dalykus; atvira lūžio redukcija ir 

ortopedinio fiksavimo prietaiso įterpimas. Taip suteikiama galimybė reikšmę perteikti bendrosiomis 

sąvokos įtraukimo aksiomomis (GCI) be būtinybės vėliau daug koordinuoti. Atvira lūžio redukcija 

būtina apima atvirą lūžio tvarkymą, o vidinė lūžio fiksacija būtina apima ortopedinio vidinio fiksavimo 

prietaiso įterpimą. 

Pavyzdžiui, 

 74011006 |Atvira blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžio redukcija su vidine fiksacija (procedūra)| 

Imunizacija ir skiepijimas 

Imunizacija gali būti aktyvi (vakcinuojama) arba pasyvi (naudojamas imunoglobulinas / antikūniai). 

Vakcina – tai imunitetui suaktyvinti skirta medžiaga. Pagal apibrėžimą, skiepijimas reiškia vakcinos 

išvirkštimą ir todėl yra sinonimas aktyviai imunizacijai. Jei aišku, kad bus vakcinuojama, tai kai 

kuriuose aprašymuose vartojamas žodis skiepijimas. Kituose aprašymuose yra pageidaujami 

terminai su žodžiu skiepijimas bei sinonimai su žodžiu imunizacija. Tokie aprašymai apima tiek 

aktyvią, tiek pasyvią imunizaciją. 

Pavyzdžiui, 

 38598009 |Skiepijimas nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės (procedūra)| sąvokos visuose 

apibrėžimuose yra židus skiepijimas. 

 86198006 |Skiepijimas nuo gripo (procedūra)| sąvoka turi sinonimą – imunizacija nuo gripo. 

 Kaulų sistemos elementai 

SNOMED CT kaulų sistemos elementai yra laikomi visų kaulų (sistemos) dalimi. Toks skirstymas gali 

keistis, jei atliekant kremzlių procedūras apimami kaulų sistemos elementai. 

 Išaktyvintas 

Osteotomija – veiksmas (patikslinančioji reikšmė) 

Kaulo incizija be atidalijimo kaip sinonimas kaulo incizijos sąvokai. 
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Susitikimas 

Susitikimas – paciento ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo tiesioginis susitikimas, siekiant aptarti 

pacientui teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Susitikimas yra procedūros tipas. 

Pavyzdžiui, 

 185349003 |Netikėta patikra (procedūra)| 

Netiesioginis susitikimas iš tikrųjų yra ne susitikimas, nes tiesiogiai nesusitinkama. Procedūrų 

hierarchijoje susitikimas ir netiesioginis susitikimas yra giminingi. 

Pavyzdžiui, 

 11797002 |Telefoninis gydytojo skambutis pacientui arba dėl konsultacijos (procedūra)| 

2.4.10.2.6 Chemoterapijos režimų / terapijų pavadinimų suteikimo reikalavimai 

Tarptautiniu mastu pripažinti ir taikomi chemoterapijos režimai yra priimtini ir į (režimų / terapijų) 

hierarchiją gali būti įkeliami kaip 716872004 |Antineoplastinės chemoterapijos režimas (režimas / 

terapija| potipiai. Akronimais žymimų prekių ženklų (pvz., ABVD chemoterapijos režimas, kur A reiškia 

prekės pavadinimą „Adriamycin®“) iššifruoti nereikia, tačiau galima nurodyti akronime, naudojamame 

režimui aprašyti. 

Bendriniai vaistų pavadinimai nerašomi iš didžiosios raidės, t. y. rašoma tik iš mažųjų raidžių. 

Pavadinimas turi būti tarptautinis nenuosavybinis medžiagos pavadinimas (INN). 

Pavyzdžiai, 

ABVD chemoterapijos režimas. A reiškia prekės ženklą „Adriamycin®“ (INN = 

doksorubicinas): 

 FSN: Doksorubicino, bleomicino, vinblastino ir dakarbazino chemoterapijos režimas (režimas 

/ terapija); 

 PT: ABVD chemoterapijos režimas; 

 Sinonimas: Doksorubicino, bleomicino, vinblastino ir dakarbazino chemoterapijos režimas; 

 Sinonimas: ABVD chemoterapijos protokolas. 

R-C HOP chemoterapijos režimas. H reiškia ne INN bendrinį pavadinimą 

hidroksidaunomicinas (INN = doksorubicinas), o O reiškia prekės pavadinimą „Oncovin®“ (INN 

= vincristinas): 

 FSN: Rituksimabo, ciklofosfamido, doksorubicino, vinkristino ir prednizono chemoterapijos 

režimas (režimas / terapija); 

 PT: R-CHOP chemoterapijos režimas; 

 Sinonimas: Rituksimabo, ciklofosfamido, doksorubicino, vinkristino ir prednizono 

chemoterapijos režimas; 

 Sinonimas: R-CHOP chemoterapijos protokolas. 

2.4.10.2.7 Matavimo procedūrų pavadinimų suteikimo reikalavimai 

SNOMED CT matavimo procedūra yra pageidautinas laboratorinių testų išreiškimo būdas. Matavimo 

procedūrų pavadinimų suteikimo reikalavimai pateikiami toliau. 

Bendrasis pavadinimo suteikimo būdas: veiksmas, analitė, mėginys 

Veiksmas 

Jis atitinka bendrąją FSN taisyklę dėl naujų procedūrų sąvokų. 

 Veiksmas (metodas) nurodomas pirmiausia (jei įmanoma). 

 Pirmojo komponento modifikatorius: Skalės metodas. 
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o Skalės metodas patikslina ir pavadinimų suteikimo sekoje pralenkia veiksmą. 

o Pavadinimo suteikimo būdas: (Skalės metodas, veiksmas), analitė, mėginys. 

Analitė 

Ji taip pat atitinka bendrąją FSN taisyklę dėl naujų procedūrų sąvokų. 

 Jei įmanoma, veiksmas (metodas) nurodomas pirmiausia, po to eina objektas, kuris yra 

veikiamas. 

 Matavimo procedūroms taikant šį metodą, veikiamas objektas (matuojamas) yra analitė. 

Mėginys 

 Trečiojo komponento modifikatorius: Laiko nustatymas. 

 Laiko nustatymas suteikia informacijos ir pavadinimų suteikimo sekoje pralenkia mėginį. 

Papildomų ypatybių žodžių tvarka 

Po veiksmo eina papildomos ypatybės, pavyzdžiui, santykis, koncentracija, procentinis dydis ir 

skaičius. 

Patikra 

Patikros metu atliktus matavimus reikia pažymėti aprašymo gale pridėjus frazę pritaikius patikros 

metodą. 

Pavyzdžiui, 

 Medžiagos X matavimas Y mėginyje taikant patikros metodą. 

FSN turi turėti X antikūnio matavimas taikant patikros metodą, o ne X antikūnio analizė taikant 

patikros metodą. 

2.4.10.2.8 Klinikinio vaizdinimo procedūrų pavadinimų suteikimo reikalavimai 

Beveik visas vaizdinimo procedūras galima nedaugiareikšmiškai išreikšti įvairiais būdais. Tarp 

kalbos lankstumo ir terminijos veiksmingumo egzistuoja pusiausvyra. Dėl to, visi vaizdinimo 

modalumų variantai į SNOMED CT nėra įtraukiami kaip įprasta. Papildomų aprašymų teikimą reikia 

aiškiai pagrįsti. 

Procedūros įprastai išreiškiamos bent jau su modalumu ir kūno vieta. Esamame turinyje gali būti 

neatitikimų, tačiau naujas turinys turi atitikti pavadinimų suteikimo reikalavimus. 

 

 

 

 

 

 Klinikinio vaizdinimo procedūrų atveju leidžiama naudoti beveik 
sinonimus. Pavyzdžiui, 

79516005 |Inkstų arteriografija (procedūra)| turi sinonimą – inkstų angiografija. 

726077005 |Kompiuterizuota bronchų arterijos tomografijos arteriografija 
(procedūra)| turi sinonimą – bronchų arterijos CT angiografija. 

709552006 |Kompiuterizuota klubinės arterijos tomografijos angiografija 

(procedūra)| turi sinonimą – klubinės arterijos CT angiograna. 
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2.4.10.2.8.1 Rentgenografija 

 

1 metodas: X radiografija 

 FSN: X radiografija (procedūra) 

 PT: X radiografija 

Pavyzdžiui, 

o 49345004 |Rankos radiografija (procedūra)| 

2 metodas: X rentgenografija 

 FSN: X rentgenografija (procedūra) 

 PT: X rentgenografija 

Pavyzdžiui, 

o 426581005 |Abiejų pėdų rentgenografija (procedūra)| 

Diagnostinė radiografija 

363680008 | Rentgenografijos procedūra (procedūra) | yra viršutiniame vaizdinimo procedūrų, kurių 

metu naudojama rentgenografija, hierarchijos lygyje. Frazę diagnostinė radiografija leidžiama vartoti 

kaip rentgenografijos procedūros potipių FSN. 

Pavyzdžiui, 

 66596009 |Diagnostinė radiografija dėl svetimkūnio aptikimo ir lokalizavimo (procedūra)| 

 Atliekama revizija 

Modeliuojant rentgenografijos sąvokas X radiologija ir X rentgenografija atsiranda neatitikimų. 

Atlikta pirminė analizė ir pateikta naujo metodo rekomendacija. Laukiama naujo modeliavimo. 

 Išaktyvinta sąvoka 

Diagnostinus radiologinis ištyrimas (procedūra) turi sinonimą – rentgenografija. Dėl siauresnio 

radiologinis ir rentgenologinis bei diagnostinis sąvokų interpretavimo, šis sinonimas galėjo būti 

interpretuojamas siauresne reikšme. 
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2.4.10.2.8.2 Ultrasonografija 

Ultrasonografija 

 FSN: X ultrasonografija (procedūra) 

 PT: X ultrasonografija 

 SYN: Ultragarsinis X skenavimas 

 SYN: X ultragarsas 

Pavyzdžiui, 

o 709590000 |Tarpvietės ultrasonografija (procedūra)| 

 FSN: Tarpvietės ultrasonografija (procedūra) 

 PT: Tarpvietės ultrasonografija 

 SYN: Ultragarsinis tarpvietės skenavimas 

 SYN: Tarpvietės ultragarsas 

Doplerinė ultrasonografija 

 FSN: X doplerinė ultrasonografija (procedūra) 

 PT: Doplerinė X ultrasonografija 

 SYN: Doplerinis ultragarsinis X skenavimas 

 SYN: Doplerinis X ultragarsas 

Pavyzdžiui, 

o 710306004 |Venos truktūros doplerinė ultrasonografija (procedūra)| 

 FSN: Venos truktūros doplerinė ultrasonografija (procedūra) 

 PT: Doplerinė venos ultrasonografija 

 SYN: Doplerinis ultragarsinis venos skenavimas 

 SYN: Doplerinis venos ultragarsas 

Akušerinė ultrasonografija 

Akušešinio ultragarso aprašymas gali būti sudėtingas. Vis dėlto, galioja tos pačios taisyklės: 

 FSN: X akušerinė ultrasonografija (procedūra) 

 PT: Akušerinė X ultrasonografija 

 SYN: Akušerinis ultragarsinis X skenavimas 

 SYN: Akušerinis X ultragarsas 

Pavyzdžiui, 

o 169670003 |Antenatalinis ultragarsinis skenavimas 17–22 savaitę (procedūra)| 

 FSN: Antenatalinis ultragarsinis skenavimas 17–22 savaitę (procedūra) 

 PT: Antenatalinis ultragarsinis skenavimas 17–22 savaitę 

 Modeliavimas: Naujo turinio užklausos 

Rentgenografijos sąvoka gali turėti veiksmą 312254007 |Paprastoji rentgenografija - veiksmas 

(patikslinančioji reikšmė)| arba platesnį anttipio veiksmą 278110001 |Rentgenografija – veiksmas 

(patikslinančioji reikšmė)|. Užklausos teikėjas privalo aiškiai nurodyti, kurie veiksmai yra tinkami. 
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2.4.10.2.8.3 Kompiuterinė tomografija 

 

 

Kompiuterinė tomografija 

 FSN: X kompiuterinė tomografija (procedūra) 

 PT: X CT 

 SYN: X kompiuterinė tomografija 

Pavyzdžiui, 

o 241566009 |Alkūnės kompiuterinė tomografija (procedūra)| 

 FSN: Alkūnės kompiuterinė tomografija (procedūra) 

 PT: Alkūnės CT 

 SYN: Alkūnės kompiuterinė tomografija 

Kompiuterinė tomografijos angiografija 

 FSN: X kompiuterinė tomografijos angiografija (procedūra) 

 PT: X CT angiografija 

 SYN: X CT angiograma 

 SYN: X kompiuterinė tomografijos 

angiografija  

Pavyzdžiui, 

o 419559003 |Inkstų arterijos kompiuterinė tomografijos angiografija (procedūra)| 

 FSN: Inkstų arterijos kompiuterinė tomografijos angiografija (procedūra) 

 PT: Inkstų arterijos CT angiografija 

 SYN: Inkstų arterijos kompiuterinė tomografijos angiografija 

Kompiuterinė tomografijos venografija 

 FSN: X kompiuterinė tomografijos venografija (procedūra) 

 PT: X CT venografija 

 SYN: X CT venograma 

 SYN: X kompiuterinė tomografijos 

venografija  

 Ašinis 

Aprašymai su kompiuterizuota ašinė tomografija (CAT) fraze yra nepriimtini. Frazėje vartojamas žodis 

ašinis yra netikslus, nes yra ir kitų būdų, kuriuos taikant keliose plokštumose arba ašyse yra sukuriami 

vaizdai.  

Skenavimas 

Įprastai kompiuterinės tomografijos aprašymuose kompiuterinės tomografijos X skenavimas nėra 

įtraukiamas. Sistematiškai žodis skenavimas į naujus aprašymus neįtraukiamas ir jo negalima 

įtraukti į pageidaujamus terminus. Vis dėlto, konkrečios užklausos įkelti aprašymus su žodžiu 

skenavimas nėra 

atmetamos. Kompiuterizuotos ašinės tomografijos X skenavimas yra laikomas pasenusiu 

terminu ir į naujus aprašymus jo kelti negalima. Kad nebūtų išaktyvintos esamos kompiuterinės 

tomografijos sąvokos, esami FSN nebus keičiami (norint keisti FSN grupę neišaktyvinant 

sąvokų, reikia gauti komiteto patvirtinimą). 

 Išimtis 

CT yra išimtis iš taisyklės, kuri nurodo, kad visi sutrumpinimai aprašymuose skliausteliuose turi 

būti pateikti nesutrupinti. 
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Pavyzdžiui, 

o 432842007 |Intrakranijinės venos kompiuterinė tomografijos venografija (procedūra)| 

 FSN: Intrakranijinės venos kompiuterinė tomografijos venografija (procedūra) 

 PT: Intrakranijinės venos CT venografija 

 SYN: Intrakranijinės venos kompiuterinė tomografijos venografija 

Kompiuterinė tomografijos artrografija 

 FSN: X kompiuterinė tomografijos artrografija (procedūra) 

 PT: X CT artrografija 

 SYN: X CT artrograma 

 SYN: X kompiuterinė tomografijos artrografija  

Pavyzdžiui, 

o 418940000 |Kompiuterinė čiurnos sąnario tomografijos artrografija (procedūra)| 

 FSN: Kompiuterinė čiurnos sąnario tomografijos artrografija (procedūra) 

 PT: Čiurnos sąnario CT artrograma 

 SYN: Čiurnos sąnario CT atrografija 

2.4.10.2.8.4 Magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) 

Magnetinio rezonanso tyrimas 

Aprašymai: 

 FSN: X magnetinio rezonanso tyrimas (procedūra) 

 PT: X MRT 

 SYN: X magnetinio rezonanso tyrimas 

Pavyzdžiui, 

o 6007000 |Krūtinės magnetinio rezonanso tyrimas (procedūra)| 

 FSN: Krūtinės magnetinio rezonanso tyrimas (procedūra) 

 PT: Krūtinės MRT 

 SYN: Krūtinės magnetinio rezonanso tyrimas 

Magnetinio rezonanso angiografija 

Aprašymai: 

 FSN: X magnetinio rezonanso angiografija (procedūra) 

 PT: X magnetinio rezonanso angiografija 

 SYN: X magnetinio rezonanso angiograma 

 SYN: X MR angiografija 

Pavyzdžiui, 

o 432103005 |Miego arterijos magnetinio rezonanso angiografija (procedūra)| 

 FSN: Miego arterijos magnetinio rezonanso angiografija (procedūra) 

 PT: Miego arterijos MR angiografija 

 Venografija 

Venografija gali būti tiesiog angiografijos laiko etapas. Sutarta, kad venografijos terminas kuriant 

FSN gali būti naudingas, t. y. tarp paprastos angiografijos ir tikslinės venografijos gali būti reikšminis 

metodų skirtumas. 

 Išimtis 

MRT ir MR yra išimtis iš taisyklės, kuri nurodo, kad visi sutrumpinimai aprašymuose skliausteliuose turi 

būti pateikti nesutrupinti. 
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 SYN: Miego arterijos magnetinio rezonanso angiografija 

Magnetinio rezonanso venografija 

Aprašymai: 

 FSN: X magnetinio rezonanso venografija (procedūra) 

 PT: X magnetinio rezonanso venografija 

 SYN: X magnetinio rezonanso venograma 

 SYN: X MR venografija 

Pavyzdžiui, 

o 21101000087100 |Galūnės magnetinio rezonanso venografija (procedūra)| 

 FSN: Galūnės magnetinio rezonanso venografija (procedūra) 

 PT: Galūnės magnetinio rezonanso venografija 

 SYN: Galūnės magnetinio rezonanso venografija 

Magnetinio rezonanso artrografija 

Aprašymai: 

 FSN: X magnetinio rezonanso artrografija (procedūra) 

 PT: X magnetinio rezonanso artrografija 

 SYN: X magnetinio rezonanso artrograma 

 SYN: X MR artrografija 

Pavyzdžiui, 

o 19741000087109 |Dešiniojo kelio magnetinio rezonanso artrografija (procedūra)| 

 FSN: Dešiniojo kelio magnetinio rezonanso artrografija (procedūra) 

 PT: Dešiniojo kelio magnetinio rezonanso artrografija 

 SYN: Dešiniojo kelio MR artrografija 

2.4.10.2.8.5 Kontrastinė medžiaga vaizdinimui 

Labai svarbu nurodyti, kada kontrastinė medžiaga yra procedūros dalis, kad aprašymai būtų 

rengiami atitinkamai. 

Pavyzdžiui, 

 702501008 |Kelio kompiuterinė tomografija su kontrastine medžiaga (procedūra)| 

o FSN: Kelio kompiuterinė tomografija su kontrastine medžiaga (procedūra) 

o PT: Kelio CT su kontrastine medžiaga 

o SYN: Kelio kompiuterinė tomografija su kontrastine medžiaga 

Nors vaizdinimo procedūrose kraujagyslių ir kitokios kontrastinės medžiagos yra naudojamos, 

sutarta, kad su kraujagyslėmis susijusių procedūrų aprašymuose terminas kraujagyslių kontrastinė 

medžiaga nebus naudojamas. 

Pavyzdžiui, 

 431326009 |Kaklo kompiuterinė tomografija su kontrastine medžiaga (procedūra)| 

Nepriimtinas pavyzdys, 

 Išimtis 

Fluoroskopinei angiografijai ir fluoroskopinėms kontroliuojamoms angiografijos procedūroms 

aprašyti frazės su kontrastine medžiaga naudoti nereikia. 

Pavyzdžiui, 

418867007 |Pilvo kraujagyslių struktūros fluoroskopinė angiografija (procedūra)| 
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 Kaklo CT su kraujagyslių kontrastine medžiaga 

Sutarta, kad prie kontrastinės medžiagos žodžio terpė pridėti nebūtina. 

Sutarta, kad kontrastinę medžiagą su procedūra susieti bus naudojamas žodis su, o ne procedūrai 

ar pan. 

Vaizdinimas be kontrastinės medžiagos 

Nors šis terminas nerekomenduojamas, klinikiniuose įrašuose jis naudojamas. Galima nurodyti 

vaizdinimo procedūras be kontrastinės medžiagos. 

Pavyzdžiui, 

 566341000119106 |Kulkšnies kompiuterinė tomografija be kontrastinės medžiagos (procedūra)| 

o FSN: Kulkšnies kompiuterinė tomografija be kontrastinės medžiagos (procedūra) 

o PT: Kulkšnies CT be kontrastinės medžiagos 

o SYN: Kulkšnies kompiuterinė tomografija be kontrastinės medžiagos 

 

 

Nepriimtinas sąvokos patikslinimas 

Dėl daugiareikšmiškumo su ir be bei su arba be vaizdinimo sąvokos yra nepriimtinos. Tokiais atvejais 

reikia nurodyti dvi atskiras sąvokas. 

2.4.10.2.8.6 Vaizdinimu kontroliuojamos procedūros 

Daugybėje procedūrų vaizdinimo komponentas yra laikomas papildomu arba antriniu metodu, skirtu 

pasiekti pagrindinį tikslą. Metodas yra: 

Procedūra naudojant kontrolę 

 FSN: Y (procedūra) naudojant (DI modalumo kontrolę) (procedūra) 

 PT: (DI modalumu) kontroliuojamas Y (procedūra) 

 SYN: Y (procedūra) naudojant (DI modalumo kontrolę) 

Pavyzdžiui, 

o 407971000119109 |Kepenų adatinės biopsijos kontrolė kompiuteriniu tomografu 

(procedūra)| 

o FSN: Kepenų adatinės biopsijos kontrolė kompiuteriniu tomografu (procedūra); 

o PT: Kepenų CT kontroliuojama biopsija; 

o SYN: Kepenų adatinės biopsijos kontrolė kompiuteriniu tomografu. 

 

 

 

 Kontrastinė medžiaga 

Jei reikia žinoti tikslesnį kontrastinės medžiagos pobūdį (pvz., joduota su įvairiais osmolalitais, bariu 

arba dujomis), siūloma naudoti papildomą sąvokos patikslinimą. 

 Be kontrastinės medžiagos 

Procedūroms, atliekamoms be kontrastinės medžiagos, suteikiant pavadinimus pridedamas 

sąvokos patikslinimas. 

JK ir Australijoje nėra tokių procedūrų, kurios nacionalinėje laidoje būtų nurodomas kaip be 

kontrastinės medžiagos. Turint šią informaciją, galima pateikti taikymo rekomendacijų. 

http://snomed.info/id/566341000119106
http://snomed.info/id/566341000119106
http://snomed.info/id/566341000119106
http://snomed.info/id/566341000119106
http://snomed.info/id/407971000119109
http://snomed.info/id/407971000119109
http://snomed.info/id/407971000119109
http://snomed.info/id/407971000119109
http://snomed.info/id/407971000119109
http://snomed.info/id/407971000119109


SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros 

organizacija 
210 p. 

 

 

Kompiuterine tomografija kontroliuojama procedūra (procedūra) 

 FSN: Y naudojant kompiuterinės tomografijos kontrolę (procedūrą) 

 PT: CT kontroliuojamas Y 

 SYN: Y naudojant kompiuterinės tomografijos kontrolę 

Pavyzdžiui, 

o 431864000 |Injekcija naudojant kompiuterinės tomografijos kontrolę (procedūra)| 

o FSN: Injekcija naudojant kompiuterinės tomografijos kontrolę (procedūrą) 

o PT: CT kontroliuojama injekcija 

o SYN: Injekcija naudojant kompiuterinės tomografijos kontrolę 

Fluoroskopu kontroliuojama procedūra 

 FSN: Y naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūrą) 

 PT: Fluoroskopu kontroliuojamas Y 

 SYN: Y naudojant fluoroskopinę kontrolę 

Pavyzdžiui, 

o 430278000 |Biopsija naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūra)| 

o FSN: Biopsija naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūrą) 

o PT: Biopsija naudojant fluoroskopinę kontrolę 

o SYN: Biopsijai skirta fluoroskopinė kontrolė 

(Taip pat žr. Fluoroskopija ir fluoroskopinis vaizdinimas skyriuje). 

Magnetiniu rezonanso tyrimu kontroliuojama procedūra 

 FSN: Y naudojant magnetinio rezonanso tyrimo kontrolę (procedūra) 

 PT: MRT kontroliuojamas Y (procedūra) 

 SYN: Y naudojant magnetinio rezonanso tyrimo kontrolę 

Pavyzdžiui, 

o 433008009 |Krūties biopsija storašerde adata naudojant magnetinio rezonanso tyrimo 

kontrolę (procredūra)| 

o FSN: Krūties biopsija storašerde adata naudojant magnetinio rezonanso tyrimo 

kontrolę (procredūra) 

o PT: MRT kontroliuojama krūties biopsija storašerde adata 

o SYN: Krūties biopsija storašerde adata naudojant magnetinio rezonanso tyrimo 

kontrolę 

Ultrasonografu kontroliuojama procedūra 

 FSN: Y naudojant ultrasonografinę kontrolę (procedūrą) 

 PT: Ultrasonografu kontroliuojamas Y 

 SYN: Y naudojant ultrasonografinę kontrolę 

Pavyzdžiui, 

o 710790002 |Punkcija ir aspiracija naudojant ultrasonografinę kontrolę (procedūra)| 

o FSN: Punkcija ir aspiracija naudojant ultrasonografinę kontrolę (procedūra) 

o PT: Ultrasonografu kontroliuojama punkcija ir aspiracija 

o SYN: Punkcija ir aspiracija naudojant ultrasonografinę kontrolę 

 Fluoroskopinė kontrolė 

Terminas fluoroskopinis Y interpretuojamas kaip Y naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūra). 

Procedūros, pavyzdžiui, 432540009 |Riešo biopsija naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūra)| 

yra termino Fluoroskopija (procedūra) potipiai. 
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X- Rentgenologiškai kontroliuojama procedūra 

 FSN: Y naudojant rentgenologinę kontrolę (procedūrą) 

 PT: Rentgenologiškai kontroliuojamas Y 

 SYN: Y naudojant rentgenologinę kontrolę 

Pavyzdžiui, 

o 718674009 |Steroidų injekcija naudojant rentgenologinę kontrolę (procedūra)| 

o FSN: Steroidų injekcija naudojant rentgenologinę kontrolę (procedūra) 

o PT: Rentgenografu kontroliuojama steroidų injekcija 

o SYN: Steroidų injekcija naudojant rentgenologinę kontrolę 

2.4.10.2.8.7 Fluoroskopija ir fluoroskopinis vaizdinimas 

Paprasta fluoroskopija 

Paprasta fluoroskopija yra kūno dalies ar sistemos vaizdinimas realiuoju laiku (įprastai bet 

televizoriaus monitorius / vaizdų paryškinimo aparatus). Labai retai tai būna vien tik vaizdinimo 

procesas (nenaudojant kontrastinės medžiagos ar kai kurių intervencinių procedūrų). Fluoroskopija 

dažniausiai atliekama kontroliuoti arba nukreipti pirminę procedūrą / tikslą. 

Klinikinėje praktikoje fluoroskopinis elementas įprastai yra ignoruojamas ir procedūra nurodoma vien 

pagal pirminį jos komponentą, pvz., angiografija. SNOMED CT toks būdas yra nepriimtinas, todėl 

vaizdinimo komponentas yra aiškiai aprašomas. SNOMED CT naudojama būdvardinė forma, t. y. 

FSN nurodoma fluoroskopinė arteriografija; sinonimu gali būti vartojamas daiktavardis, t. y. 

fluoroskopinė aeteriograma. 

 FSN: X fluoroskopija (procedūra) 

 PT: X fluoroskopija 

 SYN: Fluoroskopija – X  

Pavyzdžiui, 

o 169005008 |Stemplės fluoroskopija (procedūra)| 

 FSN: Stemplės fluoroskopija (procedūra) 

 PT: Stemplės fluoroskopija 

 SYN: Fluoroskopija – stemplė 

Fluoroskopinė kontrolė 

 FSN: Y naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūrą) 

 PT: Fluoroskopu kontroliuojamas Y 

 SYN: Y naudojant fluoroskopinę kontrolę  

Pavyzdžiui, 

o 710293001 |Kolonoskopija naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūra)| 

 FSN: Kolonoskopija naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūrą) 

 PT: Fluoroskopu kontroliuojama kolonoskopija 

 SYN: Kolonoskopija naudojant fluoroskopinę kontrolę 

 Fluoroskopinė kontrolė 
Sąvoka fluoroskopinis Y interpretuojama kaip Y naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūra). 
Tokios procedūros yra fluoroskopijos (procedūros) potipiai. 

Pavyzdžiui, 

432540009 |Riešo biopsija naudojant fluoroskopinę kontrolę (procedūra)| 
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Fluoroskopinė arteriografija 

 FSN: X fluoroskopinė arteriografija (procedūra) 

 PT: X fluoroskopinė arteriografija 

 SYN: X fluoroskopinė arteriograma 

 SYN: X fluoroskopinė angiografija 

 SYN: X fluoroskopinė angiograma 

Pavyzdžiui, 

o 16051000087102 |Dešiniojo kaklo slankstelio arterijos fluoroskopinė arteriografija (procedūra)| 

 FSN: Dešiniojo kaklo slankstelio arterijos fluoroskopinė arteriografija (procedūra) 

 PT: Dešiniojo kaklo slankstelio arterijos fluoroskopinė arteriografija 

 SYN: Dešiniojo kaklo slankstelio arterijos fluoroskopinė arteriograma 

 SYN: Dešiniojo kaklo slankstelio arterijos fluoroskopinė angiografija 

 SYN: Dešiniojo kaklo slankstelio arterijos fluoroskopinė angiograma 

Fluoroskopinė venografija 

 FSN: X fluoroskopinė venografija 

 PT: X fluoroskopinė venografija 

 SYN: X fluoroskopinė venograma  

Pavyzdžiui, 

o 392491000119105 |Dešinės pusės galūnės fluoroskopinė venografija (procedūra)| 

 FSN: Dešinės pusės galūnės fluoroskopinė venografija (procedūra) 

 PT: Dešinės pusės galūnės fluoroskopinė venografija 

 SYN: Dešinės pusės galūnės fluoroskopinė venograma 

Fluoroskopinė artrografija 

 FSN: X fluoroskopinė artrografija (procedūra) 

 PT: X fluoroskopinė artrografija 

 SYN: X fluoroskopinė artrograma  

Pavyzdžiui, 

o 723775001 |Dešiniojo kryžmeninio klubo sąnario fluoroskopinė artrografija (procedūra)| 

 FSN: Dešiniojo kryžmeninio klubo sąnario fluoroskopinė artrografija (procedūra) 

 PT: Dešiniojo kryžmeninio klubo sąnario fluoroskopinė artrografija 

 SYN: Dešiniojo kryžmeninio klubo sąnario fluoroskopinė artrograma 

Dvifotonė rentgenologinė absorbciometrija 

 FSN: X dvifotonė rentgenologinė absorbciometrija (procedūra) 

 PT: X dvifotonė rentgenologinė absorbciometrija 

 SYN: X DXA 

 SYN: X DEXA  

Pavyzdžiui, 

o 723193006 |Stuburo dvifotonė rentgenologinė absorbciometrija (procedūra)| 

 FSN: Stuburo dvifotonė rentgenologinė absorbciometrija (procedūra) 

 PT: Stuburo dvifotonė rentgenologinė absorbciometrija 

 SYN: Stuburo DXA 

 SYN: Stuburo DEXA 
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2.4.10.2.8.8 Pozitronų emisijos tomografija (PET) 

Pozitronų emisijos tomografija (procedūra) 

 FSN: X pozitronų emisijos tomografija (procedūra) 

 PT: X PET 

 SYN: X pozitronų emisijos tomografija 

Pavyzdžiui, 

o 702767007 |Viso kūno pozitronų emisijos tomografija (procedūra)| 

 FSN: Viso kūno pozitronų emisijos tomografija (procedūra) 

 PT: Viso kūno pozitronų emisijos tomografija 

2.4.10.2.8.9 Vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija (SPECT) 

Vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija (procedūra) 

 FSN: X vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija (procedūra) 

 PT: X vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija 

 SYN: X SPECT  

Pavyzdžiui, 

o 709549003 |Širdies vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija (procedūra)| 

 FSN: Širdies vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija (procedūra) 

 PT: Širdies vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija 

 SYN: Širdies SPECT 

2.4.10.2.8.10 Multimodalinis vaizdinimas: PET/CT ir SPECT/CT 

Vos kelios vaizdinimo procedūros iš tikrųjų yra multimodalinės procedūros. Dvi procedūros 

atliekamos ne kaip viena, o lygiagrečiai viena kitai. Atliekama pozitronų emisijos tomografija su 

kompiuterine tomografija (PET/CT) ir vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija su kompiuterine 

tomografija (SPECT / CT). Vis dėlto, šios procedūros atliekamos ta pačia įranga ir, galbūt, to paties 

techniko, tačiau su skirtingomis vaizdinimo energijomis. 

Pozitronų emisijos tomografija su kompiuterine tomografija 

 FSN: X pozitronų emisijos tomografija su kompiuterine tomografija (procedūra) 

 PT: X PET CT 

 SYN: X pozitronų emisijos tomografija su kompiuterine tomografija 

Pavyzdžiui, 

o 16554361000119106 |Smegenų pozitronų emisijos tomografija su kompiuterine tomografija 

(procedūra)| 

 FSN: Smegenų pozitronų emisijos tomografija su kompiuterine tomografija 

(procedūra) 

 PT: Smegenų PET CT 

 SYN: Smegenų pozitronų emisijos tomografija su kompiuterine tomografija 

Vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija su kompiuterine tomografija 

 FSN: X vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija su kompiuterine tomografija (procedūra) 

 PT: X vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija su kompiuterine tomografija 

 SYN: X SPECT CT  

Pavyzdžiui, 

o 16534151000119105 |Kepenų vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija su kompiuterine 
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tomografija (procedūra)| 

 FSN: Kepenų vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija su kompiuterine tomografija 

(procedūra) 

 PT: Kepenų vienfotonės emisijos kompiuterinė tomografija su kompiuterine tomografija 

 SYN: Kepenų SPECT CT 
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2.4.10.2.8.11 Branduolinės medicinos (radionuklidų) vaizdinimas 

Branduolinės medicinos vaizdinime naudojami radionuklidai arba radioizotopai.  

Radionuklidinis skenavimas 

 FSN: X radionuklidinis skenavimas (procedūra) 

 PT: Radionuklidinis X skenavimas 

 SYN: Radioizotopinis X skenavimas 

Pavyzdžiui, 

o 710313004 |Pilvaplėvės ertmės radionuklidinis skenavimas (procedūra)| 

 FSN: Pilvaplėvės ertmės radionuklidinis skenavimas (procedūra) 

 PT: Pilvaplėvės ertmės radionuklidinis skenavimas 

 SYN: Pilvaplėvės ertmės radioizotopinis skenavimas 

Radionuklidinis skenavimas naudojant izotopus (su kitomis priemonėmis) 

 FSN: X radionuklidinis skenavimas naudojant Y (procedūra) 

 PT: X radionuklidinis skenavimas naudojant Y 

 SYN: X radioizotopinis skenavimas naudojant Y  

Pavyzdžiui, 

o 710312009 |Kepenų perfuzijos radionuklidinis skenavimas naudojant techneciu Tc^99m^ 

agreguotą albuminą (procedūra)| 

 FSN: Kepenų perfuzijos radionuklidinis skenavimas naudojant techneciu Tc^99m^ 

agreguotą albuminą (procedūra) 

 PT: Kepenų perfuzijos radionuklidinis skenavimas naudojant techneciu Tc^99m^ 

agreguotą albuminą 

 SYN: Kepenų perfuzijos radioizotopinis skenavimas naudojant techneciu Tc^99m^ 

agreguotą albuminą 

2.4.10.2.8.12 Kelių kūno vietų diagnostinis vaizdinimas 

Gretimos struktūros 

Galima naudoti vienos procedūros metu vaizdinamas gretimas struktūras apibūdinančias sąvokas. 

Pavyzdžiui, 

 432672003 |Dubens ir klubo magnetinio rezonanso tyrimas (procedūra)| 

 

 

 

 

 Nepriimtina 

Viena sąvoka negali apimti kelias procedūras arba skirtingų procedūrų derinį. 

Nepriimtini pavyzdžiai, 

Aortos, pilvo, dubens ir apatinės galūnės kompiuterinės tomografijos angiografija 

Pilvo ir dubems ultrasonografija su transrektaline ultrasonografija 

Dubens ir akušerinė ultrasonografija su transvaginaline ultrasonografija 

Kelio ir doplerinė apatinės galūnės venos ultrasonografija 

http://snomed.info/id/710313004
http://snomed.info/id/710313004
http://snomed.info/id/710313004
http://snomed.info/id/710313004
http://snomed.info/id/710312009
http://snomed.info/id/710312009
http://snomed.info/id/710312009
http://snomed.info/id/710312009
http://snomed.info/id/710312009
http://snomed.info/id/710312009
http://snomed.info/id/432672003
http://snomed.info/id/432672003
http://snomed.info/id/432672003
http://snomed.info/id/432672003
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2.4.10.2.8.13 Vaizdinimo reguliavimas dėl vaizdo, projekcijos ir metodo 

Klinikiniu ir administraciniu požiūriu gali būti svarbu užfiksuoti vaizdinimo metodo variacijas arba 

modifikacijas. Nuo variacijų gali priklausyti tinkamas vaizdų gavimas bei interpretavimas. 

Modifikacijų pavyzdžiai: 

 Ašinis (patikslinančioji reikšmė) 

 Kontūro projekcija (patikslinančioji reikšmė) 

 Gulimoji padėtis (patikslinančioji reikšmė) 

2.4.10.2.9 Pilnai apibrėžti procedūrų pavadinimai 

Jei įmanoma, pirmiausia procedūros FSN turi būti nurodytas procedūros veiksmas (metodas), o po 

to objektas, kuriam tas veiksmas yra tiesiogiai atliekamas. 

Anatominė vieta 

Anatominė vieta yra tiesioginis veiksmo objektas. Vietą pavadinantys žodžiai turi eiti po veiksmą 

pavadinančiais žodžiais. 

Pavyzdžiui, 

 Plaučių arterijos atstatymas (procedūra). Veiksmas yra atstatymas, o vieta yra plaučių 

arterija. 

Prietaisas 

Prietaisas yra tiesioginis veiksmo objektas. Prietaisą pavadinantys žodžiai turi atitikti veiksmą 

pavadinančius žodžius. Jei vieta nėra tiesioginis veiksmo objektas, tą vietą pavadinantys žodžiai 

turi eiti po prietaisą pavadinančiais žodžiais. 

Pavyzdžiui, 

 Kateterio įvedimas į plaučių arteriją (procedūra). Veiksmas yra įvedimas, tiesioginis objektas 

yra kateteris, o netiesioginė vieta yra plaučių arterija. 

Medžiaga 

Medžiaga yra tiesioginis veiksmo objektas. Medžiagą pavadinantys žodžiai turi eiti po veiksmą 

pavadinančiais žodžiais. Jei vieta nėra tiesioginis veiksmo objektas, tą vietą pavadinantys žodžiai 

turi eiti po medžiagą pavadinančiais žodžiais. 

Pavyzdžiui, 

 Hormonų įšvirkštimas į poodinį audinį (procedūra). Įšvirkštimas yra veiksmas, hormonai yra 

tiesioginis objektas, o poodinis audinys yra netiesioginė vieta. 

Morfologinis pakitimas 

Morfologinis sutrikimas  yra tiesioginis veiksmo objektas. Morfologijos terminas turi eiti po veiksmo 

termino. Jei nurodoma vieta, ji turi eiti po morfologijos. 

Pavyzdžiui, 

 Krūties cistos ekscizija (procedūra). Ekscizija yra veiksmas, tiesioginis objektas yra 

morfologinis pakitimas cista, o krūtis yra vieta. 

 Miego arterijos aneurizmos operacija (procedūra). Veiksmas yra operacija, tiesioginis 

objektas yra morfologinis pakitimas aneurizma, o vieta yra miego arterija. 

 Tolesnis koordinavimas 

Nors SNOMED CT šie pavyzdžiai yra kvalifikacinės reikšmės, toliau koordinuoti diagnostinio 

vaizdinimo procedūrų negalima. 
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Būtojo laiko veiksmažodžiai ir sakinių tipai 

Procedūros sąvoka turi būti daiktavardinė procedūrą įvardinanti frazė. Joje negali būti informacijos 

apie tai, kad ji buvo atliktas arba ji bus užsakyta, atlikta arba suplanuota. 

 Procedūrų pavadinimuose negali būti būtojo laiko veiksmažodinių frazių, nes būtasis laikas 

parodo laikiną kontekstą, t. y. procedūra buvo atlikta praeityje. Visas esamas sąvokas su 

būtojo laiko veiksmažodžiais reikia perkelti į hierarchijos kontekstu apibrėžtą situaciją. 

 Procedūrų sąvokos negali būti perteikiamos sakinių funkciniais tipais, t. y. liepiamąja 

nuosaka, konstatuojamaisiais sakiniais, klausiamąja forma arba šaukiamaisiais sakiniais. 

Priimtinas pavyzdys, 

 Rankos sausgyslės makšties nervinio mazgo ekscizija (procedūra). Tokia daiktavardine fraze 

FNS išreikšti leidžiama. 

Nepriimtinas pavyzdys, 

 Išpjautas rankos sausgyslės nervinis mazgas rodo, kad procedūra jau atlikta, nes 

panaudotas konstatuojamasis būtojo laiko sakinys. Taip gali būti hierarchijos kontekstu 

apibrėžtoje situacijoje, tačiau ne procedūrų hierarchijoje. 
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2.4.11 Patikslinančioji reikšmė* 
 
 

 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Viena iš kelių galimų atributo, naudojamo 
sąvokoms apibrėžti, reikšmių 

• 7771000 |Kairė (patikslinančioji reikšmė)| 

• 260389003 |Reakcijos nėra (patikslinančioji reikšmė)| 

Patikslinančiųjų reikšmių hierarchiją sudaro atributų reikšmėms naudojamos sąvokos. Šias 

sąvokas galima naudoti kaip atributų reikšmes, apibrėžiant iš anksto koordinuotų ir vėliau 

koordinuotų išraiškų sąryšius. 

Atributų reikšmes galima paimti ir iš kitų hierarchijų. 

Pavyzdžiui, 

 18639004 |Kairiojo inksto struktūra (kūno struktūra)| sąvoka turi atributo laterališkumą 

parodančią reikšmę Kairė (patikslinančioji reikšmė) 

Vis dėlto, 233604007 |Pneumonija (sutrikimas)| sąvokos radimo vietos atributas (iš 

kūno struktūrų hierarchijos) yra Plaučio struktūra (kūno struktūra). 

Skaičių (patikslinančiųjų reikšmių) hierarchija 

Skaitines reikšmes apibūdinančios sąvokos įkeltos kaip 260299005 |Skaičius (patikslinančioji 

reikšmė)| antrinės sąvokos. Nors šių sąvokų FSN ir PT yra skaičių simbolių, sąvokos žymi ne 

tikrąsias skaitines reikšmes, o skaičių aprašymus. Siekiant tą pabrėžti, kiekvienai sąvokai 

sukuriamas sinonimas su tekstiniu skaičiaus aprašymu. 

Pavyzdžiui, 

 Nulis kablelis du yra 732349004 |0,2 (patikslinančioji reikšmė)| sinonimas. 

 .

 Tikrosios skaitinės reikšmės 

Tekstiniai skaičių aprašymai suteikia galimybę perteikti tikrąsias skaitines reikšmes, jei to prireiktų. 

 Patikslinančiųjų verčių hierarchijos pakeitimai leidžiami tik terminijos vadovo pritarimu. 

Skaičius žyminčios sąvokos 

FSN X (patikslinančioji reikšmė) 

Gale einantys nuliai neleidžiami (pvz., turi būti 10, o ne 10,0) 

Priekyje nuliai privalo būti (pvz., turi būti 0.5, o ne ,5) 

Pavyzdžiui, 

• 25 (patikslinančioji reikšmė) 
• 37,5 (patikslinančioji reikšmė) 
• 125 (patikslinančioji reikšmė) 

 

http://snomed.info/id/7771000
http://snomed.info/id/7771000
http://snomed.info/id/7771000
http://snomed.info/id/7771000
http://snomed.info/id/260389003
http://snomed.info/id/260389003
http://snomed.info/id/260389003
http://snomed.info/id/260389003
http://snomed.info/id/18639004
http://snomed.info/id/18639004
http://snomed.info/id/18639004
http://snomed.info/id/18639004
http://snomed.info/id/233604007
http://snomed.info/id/233604007
http://snomed.info/id/233604007
http://snomed.info/id/233604007
http://snomed.info/id/260299005
http://snomed.info/id/260299005
http://snomed.info/id/260299005
http://snomed.info/id/260299005
http://snomed.info/id/260299005
http://snomed.info/id/732349004
http://snomed.info/id/732349004
http://snomed.info/id/732349004
http://snomed.info/id/732349004


SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros 

organizacija 
219 p. 

 

 

 
PT X 

Gale einantys nuliai neleidžiami (pvz., turi būti 10, o ne 10,0) Priekyje 

nuliai privalo būti (pvz., turi būti 0.5, o ne ,5) Pavyzdžiui, 

• 25 

• 37,5 

• 125 

SYN Būtina pateikti sinonimą, sąvoką žymintį kaip tekstinis aprašymas 

Sinonimams didžiųjų ir mažųjų raidžių rašyba nėra svarbi. Negalima rašyti kablelių ar kitų skyrybos 

ženklų. Išimtis taikoma brūkšneliui. 

Pavyzdžiui, 

• Dvidešimt-penki 

• Trisdešimt-septyni kablelis penki 

• Vienas šimtas ir dvidešimt-penki 

Pateikimo vienetų (pateikimo vienetų) hierarchija 

Pateikimo vienetų hierarchija skirta palengvinti SNOMED CT vaistų sąvokų modelio ir Tarptautinės 

medicininių produktų standartizacijos identifikavimo organizacijos(IDMP)standartų suderinimą dėl 

produktų stiprumo. 

 
 

 

Pateikimo vienetą nurodančios sąvokos 

FSN X (pateikimo vienetas) 

Pavyzdžiui, 

• Purškiklis (pateikimo vienetas) 

• Kapsulė (pateikimo vienetas) 

• Žvakutė (pateikimo vienetas) 

• Tabletė (pateikimo vienetas) 

PT X 

Pavyzdžiui, 

• Purškiklis 

• Kapsulė 

• Žvakutė 

• Tabletė 

SYN Sinonimų naudoti negalima. 

Polinkių (polinkių) hierarchija 

Polinkių hierarchija reikalinga iš naujo modeliuojant medžiagų hierarchiją. Šios sąvokos naudojamos 

kaip Turi polinkį atributo reikšmės. (Polinkio) semantinė žyma naudojama hierarchijos sąvokoms 

atskirti nuo kitose hierarchijose esančių panašių sąvokų. 

 Vieneto dozė 

Pateikimo vienetui nurodyti negalima naudoti vieneto dozės (patikslinančiosios reikšmės). 



SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros 

organizacija 
220 p. 

 

 

 
Polinkį žyminčios sąvokos 

FSN X (polinkis) 

Pavyzdžiui, 

• Koaguliacijos faktoriaus inhibitorius (polinkis) 

• Ūmios fazės reaktantas (polinkis) 

• Žmogaus imunodeficito viruso fuzijos inhibitorius (polinkis) 

PT X 

Pavyzdžiui, 

• Koaguliacijos faktoriaus inhibitorius 

• Ūmios fazės reaktantas 

• ŽIV fuzijos inhibitorius 

 
 
 
 
 

Tarptautinės vienetų sistemos ir masės vienetų (patikslinančioji reikšmė) 
hierarchija 

Tarptautinės vienetų sistemos ir masės vienetų (patikslinančioji reikšmė) hierarchijoje yra metrinius 

masės vienetus nurodančios sąvokos. 
 

Masės vienetus nurodančios sąvokos 

FSN X metrinis masės vienetas 

Svarbu mažosios raidės, ci 

PT X metrinis masės vienetas 

Svarbu mažosios raidės, CS 

SNOMED CT išimtis: sutrumpinta be išplėstinės formos 

SYN X metrinis masės vienetas 

Svarbu mažosios raidės, ci 

 
  

 Modeliavimas 
Metodų, kaip patikslinančiųjų reikšmių, FSN turi būti žodis metodas. 

Pavyzdžiui, 
702658000 |Mikrobų kultūros metodas (patikslinančioji reikšmė)| 

http://snomed.info/id/702658000
http://snomed.info/id/702658000
http://snomed.info/id/702658000
http://snomed.info/id/702658000
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Tarptautinės vienetų sistemos ir išvestinių tūrio vienetų (patikslinančioji reikšmė) 
hierarchija 

Tarptautinės vienetų sistemos ir išvestinių tūrio vienetų (patikslinančioji reikšmė) hierarchijoje yra 

metrinius tūrio vienetus nurodančios sąvokos. 
 

Išvestinius tūrio vienetus nurodančios sąvokos 

FSN  X metrinis tūrio vienetas 

Svarbu mažosios raidės, ci 

PT X metrinis masės vienetas 

Svarbu mažosios raidės, CS 

SNOMED CT išimtis: sutrumpinta be išplėstinės formos 

Pavyzdžiui, 

• dL 

• mL 

• L 

  

 

2.4.12 Įrašų artefaktas* 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Klinikiniai dokumentai arba jų 
dalys 

• 422813005 |Dokumento skyrius (įrašų artefaktas)| 

• 416575001 |Perioperacinis įrašas (įrašų artefaktas)| 

Įrašų artefaktas yra žmogaus arba žmonių sukurtas elementas, skirtas informuoti kitus žmones apie 

įvykius ar būkles. 

Įrašas iš tikrųjų yra virtualus, t. y. priklauso nuo fizinio konkretumo. Jį sudaro informaciniai 

elementai (dažniausiai žodžiai, frazės ir sakiniai, o taip pat skaičiai, grafikai ir kiti informaciniai 

elementai). 

Įrašų artefaktai turi būti užbaigtos ataskaitos arba įrašai. Jie gali būti didesnio įrašų artefakto dalys. 

Pavyzdžiui, 

 184225006 |Kompiuterinis paciento įrašas (įrašų artefaktas)| yra įrašų artefaktas, kuriame 

taip pat gali būti kitų atskirais dokumentais ar ataskaitomis pateiktų įrašų artefaktų, pvz., 

726738003 |Citologijos ataskaita (įrašų artefaktas)|. Tokiuose atskiruose dokumentuose gali 

būti dar smulkesnių įrašų artefaktų, pavyzdžiui, skyrių ar net skyrių antraščių, pvz., 

422813005 |Dokumento skyrius (įrašų artefaktas)|. 

 

 

 

 

 

 

 

Svarbu mažosios raidės, ci 

Pavyzdžiui, 

• decilitras 
• mililitras 
• litras 

SYN 

http://snomed.info/id/422813005
http://snomed.info/id/422813005
http://snomed.info/id/422813005
http://snomed.info/id/422813005
http://snomed.info/id/416575001
http://snomed.info/id/416575001
http://snomed.info/id/416575001
http://snomed.info/id/416575001
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http://snomed.info/id/726738003
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2.4.13 Kontekstu apibrėžta situacija 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

• Kontekstinės informacijos turinčios sąvokos; 
situacijos, kuriai ji taikoma, potipis su atributu, 
sąvoką susiejančiu su atitinkamu klinikiniu 
radiniu arba procedūra 

• 407565004 |Angiotenzinas II receptorių 
antagonistas netoleruojamas (situacija)| 

• 417886001 |Pagal protokolą 
pakoreguotas gydymas (situacija)| 

Nuo konteksto kintančios reikšmės 

Priklausomai nuo konteksto, sąvokas galima naudoti įvairiais būdais ir įvairiomis reikšmėmis. 

Sutrikimo sąvoka gali reikšti: 

 Galima diagnozė arba diferencinės diagnozės dalis; 

 Šeimos nariams arba kitam kontaktiniam asmeniui taikoma diagnozė; 

 Aiškiai neįtraukta diagnozė; 

 Diagnozė, kuri dabar yra žinoma kaip neteisinga, tačiau kuria buvo remtasi parenkant 

gydymo kursą; 

 Nesanti susijusio sutrikimo ypatybė; 

 Diagnozė, kurią pacientas mano arba bijo, kad turi. 

Procedūros sąvoka gali reikšti: 

 Užsakyta, rekomenduojama arba suplanuota procedūra; 

 Procedūra, kuriai buvo duotas arba neduotas sutikimas; 

 Kontraindikuojama procedūra; 

 Procedūra, kuri buvo atšaukta; arba nukelta; 

 Procedūra, dėl kurios buvo susitarta dėl patikros; 

 Komplikacijas sukėlusi procedūra. 

Simptomo sąvoka gali reikšti: 

 Patvirtintas simptomo nebuvimas; 

 Simptomas, kurį trečioji šalis nustatė ir apie jį pranešė kaip apie klinikinio įvykio pagrindimą; 

 Negalėjimas arba nepavykęs bandymas gauti informacijos apie simptomą; 

 Simptomas, kuriam esant pacientui rekomenduojama atitinkamai reaguoti. 

Radinio sąvoka gali reikšti: 

 Radinio nebuvimas; 

 Negalėjimas arba nevykęs bandymas patikrinti radinį; 

 Radinys, kuriam esant, reikia keisti klinikinę kontrolę; 

 Radinys, kuris yra gydymo tikslas. 

Produkto sąvoka gali reikšti: 

 Alergija arba kita nepageidaujama reakcija į produktą; 

 Patvirtinimas, kad produktas sukelia tam tikrus nepageidaujamus reiškinius; 

 Įvairūs terapiniai produkto poveikiai; 

 Pacientui pateikti nurodymai dėl nereceptinio vaisto vartojimo; 

 Klinikinis recepto patvirtinimas; 

 Recepto išrašymas gydymo eigoje; 

 Nurodyto produkto kiekio pristatymas (išdavimas); 

 Vienos produkto dozės skyrimas; 

http://snomed.info/id/407565004
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 Produkto dozės keitimas; 

 Produkto vartojimo nutraukimas; 

 Specialisto rekomendacija vartoti tam tikrą produktą, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms. 

2.4.13.1 Kontekstu apibrėžtų situacijų atributų suvestinė 

Kuriant šioje srityje, šie atributai ir ribos yra leidžiamos. Jos paimtos iš žmogui skaitomų sąvokų 

modelio (HRCM). 
 

243796009 |Kontekstu apibrėžta situacija (situacija)| srities informacija 

Srities apribojimai << 243796009 |Kontekstu apibrėžta situacija (situacija)| 

Pirminė sritis - 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 243796009 |Kontekstu apibrėžta situacija (situacija)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 
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Autoriaus nuomonė apie 243796009 |Kontekstu apibrėžta situacija (situacija)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

408731000 |Laikinas kontekstas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 410510008 |Laikina kontekstinė reikšmė (patikslinančioji 
reikšmė)| 

408732007 |Subjekto santykių esmė (atributas)| 1 0..* 0..1 << 125676002 |Asmuo (asmuo)| 

 

Autoriaus nuomonė apie 413350009 |Kontekstu apibrėžtas radinys (situacija)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Gru

pės 

Kar- 

Intervalo apribojimai 

   dinal
u- 

 

   mas  

246090004 |Susijęs radinys (atributas)| 1 0..* 0..1 
<< 404684003 |Klinikinis radinys (radinys)| ARBA 

<< 272379006 |Įvykis (įvykis)| 

408729009 |Radinio kontekstas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 410514004 |Radinio konteksto reikšmė (patikslinančioji 
reikšmė)| 

408731000 |Laikinas kontekstas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 410510008 |Laikina kontekstinė reikšmė (patikslinančioji 
reikšmė)| 

408732007 |Subjekto santykių esmė (atributas)| 1 0..* 0..1 << 125676002 |Asmuo (asmuo)| 

 

Autoriaus nuomonė apie 129125009 |Kontekstu apibrėžta procedūra (situacija)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

363589002 |Susijusi procedūra (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

408730004 |Procedūros kontekstas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 288532009 |Veiksmų kontekstinės reikšmės 
(patikslinančioji reikšmė)| 

408731000 |Laikinas kontekstas (atributas)| 1 0..* 0..1 << 410510008 |Laikina kontekstinė reikšmė (patikslinančioji 
reikšmė)| 

408732007 |Subjekto santykių esmė (atributas)| 1 0..* 0..1 << 125676002 |Asmuo (asmuo)| 

2.4.13.2 Apibūdinamieji kontekstu apibrėžtų situacijų atributai 

Toliau pateikiami apibūdinantieji atributai atitinka Kontekstu apibrėžtų situacijų atributų suvestinė 

lentelėje esančius atributus. Pirmieji du atributai naudojami su situacijomis, radiniais ir kontekstu 

apibrėžtomis procedūromis. 

Laikinas kontekstas 

Šis atributas parodo procedūros arba radinio laiką. Jis gali būti faktinis, t. y. vykstantis dabar, 

praeityje, nurodytu laiku arba praeityje, t. y. jis suplanuotas arba numatytas. Pati paprasčiausia 

reikšmė yra Dabar arba praeityje (faktinis). Tai reiškia, kad sąvoka buvo faktinė (ne suplanuota arba 

numatyta), tačiau tiksliau laikas nenurodomas. Laikinajame kontekste esantis žodis nurodyta reiškia, 

kad įraše su sąvoka yra susieta data arba laiko žyma. Data ir (arba) laikas yra sąvokai taikomas 

taškas laike ir (arba) laiko intervalas. 
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Pavyzdžiui, 

 161550001 |Hematorijos istorija (situacija)| su atributais Susijęs radinys, kraujas šlapime 

(radinys) ir Laikinas kontekstas, praeityje (patikslinančioji reikšmė). 

Subjekto santykių esmė 

Šis atributas naudojamas klinikiniame radinyje arba įrašomoje procedūroje esančiam subjektui 

nurodyti, atsižvelgiant į įrašo subjektą. 

Pavyzdžiui, 

 161077003 |Tėvas rūko (situacija)| su atributais Susijęs radinys, rūkalius (radinys) ir Subjekto 

santykių esmė, subjekto tėvas (asmuo) 

Tolesni du atributai naudojami su kontekstu apibrėžtais radiniais. 

Susijęs radinys 

Šis atributas kontekstu apibrėžtos situacijos sąvokų hierarchijos sąvokas susieja su atitinkamais 

klinikiniais radiniais arba įvykiais. Jis nurodo klinikinį radinį ar įvykio sąvoką, kurios kontekstas 

modifikuojamas. 

Jei susijęs radinys naudojamas tolesnio koordinavimo išraiškoms, jo intervalas būna platesnis, nei 

naudojant iš anksto sukoordinuotam turiniui. Susijęs radinys negali nurodyti sąvokų su iš anksto 

sukoordinuotu kontekstu. 

Pavyzdžiui, 

 443999008 |Užkrečiamos ligos poveikio rizika (situacija)| su atributu Susijęs radinys, 

užkrečiamos ligos poveikis (įvykis) 

Pavyzdžiui, sukurti sąvoką – Tėvo skydliaukės ligos istorija, 

 Subjekto santykių esmė (atributas) su reikšme – tėvas (asmuo) 

 Susijęs radinys (atributas) su reikšme – Skydliaukės sutrikimas (sutrikimas) 

Neteisingas pavyzdys, 

 Kontekstu apibrėžtos šeimos istorijos naudojimas (situacija) 

o Subjekto santykių esmė (atributas) su reikšme – tėvas (asmuo) 

o Susijęs radinys su reikšme – Šeimos istorija: Skydliaukės sutrikimas (situacija) 

Radinio kontekstas 

Šis atributas rodo situaciją, kurioje klinikinis radinys arba įvykis yra žinomas arba nežinomas. Jei 

žinomas, ar jis yra, jo nėra arba ar jis neaiškus (galimai). Jis taip pat parodo, kad radinys nėra faktinis, 

o numatytas arba galimas ateityje. 

Pavyzdžiui, 

 161922009 |Nėra kosulio (situacija)| su susijusiu radiniu – Kosulys (radinys) ir radinio 

kontekstu – Žinoma, kad nėra (patikslinančioji reikšmė). 

Tolesni du atributai naudojami su kontekstu apibrėžtomis procedūromis. 

Susijusi procedūra 

Šis atributas kontekstu apibrėžtų situacijų hierarchijos sąvokas susieja su papildomo konteksto 

neturinčios procedūrų hierarchijos sąvokomis. 

Pavyzdžiui, 

 183976008 |Suplanuota operacinė procedūra (situacija)| su susijusia procedūra – operacinė 

procedūra (procedūra) 
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Procedūros kontekstas 

Šis atributas parodo procedūros užbaigtumo laipsnį arba statusą, o taip pat galimas būsimas 

būsenas prieš pradedant arba baigiant. 

Pavyzdžiui, 

• 183976008 |Suplanuota operacinė procedūra (situacija)| su procedūros kontekstu – 

Suplanuota (patikslinančioji reikšmė) 

2.4.13.3 Kontekstu apibrėžtų situacijų modeliavimas 

SNOMED CT yra sąvokų su konteksto informacija, o taip pat tų, kurios yra nurodomos kaip 

nepriklausomos nuo konteksto. Sąvoka turi konteksto informacijos, jei jos pavadinimas aiškiai 

parodo tą informaciją, kuri priešingu atveju elektroniniame sveikatos duomenų įraše arba ESĮ būtų 

perteikta kita mažiau konteksto turinčia sąvoka. 

SNOMED CT kontekstas apibūdina sąvokos įterpimo (t. y., kai ji naudojama ESĮ) į klinikinę situaciją 

poveikį. 

Pavyzdžiui, 

 Sąvoką 22298006 |Miokardo infarktas (sutrikimas)| naudojant ESĮ, jai suteikiama speciali 

kontekstinė reikšmė. Reikšme gali būti informaciją įvedančio asmens patvirtinimas, kad 

nurodytą datą pacientui buvo diagnozuotas miokardo infarktas arba reikšmė gali būti 

naudojama rūkymo sukeltai komplikacijai dokumentuoti, krūtinės skausmui protokoluoti, 

vaistams kontraindikuoti, kaip paciento medicinos istorijos dalis, kaip galima diagnostinį 

tyrimą pagrindžianti diagnozė, kaip diagnostikos tyrimu atmesta diagnozė, kaip paciento 

šeimos istorija ar pan. 

 Krūties vėžio sąvoką 254837009 |Piktybinė krūties neoplazma (sutrikimas)| gali būti 

naudojama nurodyti dabartinę krūties vėžio diagnozę, sergamumo krūties vėžiu šeimoje 

istoriją arba buvusią sergamumo krūties vėžiu istoriją. Visos šios trys reikšmės skiriasi 

priklausomai nuo konteksto, kuriame krūties vėžys yra aprašomas. 

o Dabartinė krūties vėžio diagnozė rodo, kad krūties vėžiu nurodytas pacientas serga 

dabar. 

o Sergamumo krūties vėžiu šeimoje istorija rodo, kad krūties vėžio atvejų pasitaikė 

paciento šeimoje. 

o Sergamumo krūties vėžiu praeityje sąvoka nurodo, kad pacientas sirgo krūties vėžiu 

kažkada praeityje, o dabar jau nebūtinai serga. 

Skirtumai svarbūs ne tik paciento sveikatos duomenų įrašams, bet ir su populiacija susijusių 

duomenų rinkimui, pvz., klaidinga rinkti informaciją apie tuos, kurių šeimoje yra krūties vėžio 

susirgimo atvejų, ieškant pacientų, kuriems buvo diagnozuotas krūties vėžys. 
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Numatytasis kontekstas 

Jei SNOMED CT sąvoka ESĮ pasirodo be jokio aiškiai nurodyto konteksto, tuomet laikoma, kad 

sąvoka turi numatytąjį kontekstą. Sąvoką įvedus į ESĮ, sveikatos duomenų įrašo struktūroje esanti 

informacija arba jo informacijos modelis gali pakeisti numatytąjį kontekstą. 

Klinikinio radinio sąvokos numatytasis kontekstas rodo, kad radinys yra (lyginant su nėra), kad jis 

galioja įraše nurodytam subjektui (pacientui) ir kad jis yra dabar (arba nustatytu laiku praeityje, 

susietas su sąvoka). 

Procedūros sąvokos numatytasis kontekstas rodo, kad procedūra buvo atlikta, kad ji atlikta įraše 

nurodytam subjektui (pacientui) ir kad ji buvo atlikta esamuoju laiku (arba nurodytu laiku praeityje, 

susieta su sąvoka). 

Apibrėžta kontekstu 

Situacijų hierarchijos sąvokos (atitinkamoje įrašo struktūroje) yra apibrėžtos kontekstu ir rodo 

klinikinius radinius bei procedūras, kurios: 

Dar neįvyko 

Pavyzdžiui, 

 165137000 |Suplanuota endoskopija (situacija)| 

Nurodo kažką kitą, bet ne pacientą 

Pavyzdžiui, 

 160303001 |Šeimos istorija: Cukrinis diabetas (situacija)| 

 395083002 |Aptarta su giminaičiu (situacija)| 

Įvyko kažkada prieš dabartinį įrašą istorijoje 

Pavyzdžiui, 

 161514008 |Aortos aneurizmos istorija (situacija)| 

Atributai 

Šie atributai situacijų hierarchijoje naudojami klinikiniams radiniams ir procedūroms nurodyti. 

 Klinikinis radinys Procedūra 

Atributai Susijęs radinys Susijusi procedūra 

Radinio kontekstas Procedūros kontekstas 

Subjekto santykių esmė Subjekto santykių esmė 

Laikinas kontekstas Laikinas kontekstas 

Konteksto išraiška 

Įprastai kontekstas pakeičia sąvokos reikšmę, t. y. gauta sąvoka nebėra originalios sąvokos potipis. 

Iš anksto sukoordinuota išraiška. Klinikinis kontekstas nurodomas aprašyme ir įvedamas į 

paciento ESĮ laukelį. 

Pavyzdžiui, 

 Iš anksto sukoordinuotą išraišką266897007 |Šeimos istorija: Miokardo infarktas (situacija)| 

galima įkelti tiesiai į tuščią paciento ESĮ laukelį. Miokardo infarkto šeimos istorija nėra 

miokardo infarkto potipis, todėl šeimos istorija pakeičia kontekstą. 

 Iš anksto sukoordinuotą išraišką 54355006 |Intrakranijinis sužalojimas be kaukolės lūžio| 
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galima įkelti tiesiai į tuščią paciento ESĮ laukelį. Sutrikimas Intrakranijinis sužalojimas be 

kaukolės lūžio nėra kaukolės lūžio potipis, nes be pakeičia kontekstą. 

Vėliau sukoordinuota išraiška. Klinikinis kontekstas nurodomas apjungus sąvokas. 

Pavyzdžiui, 

 281666001 |Šeimos ligų istorija (situacija)| sujungus su 246090004 |Susijęs radinys 

(atributas)| = 22298006 |Miokardo infarktas (sutrikimas)|. Šios dvi sąvokos rodo miokardo 

infarkto šeimos istoriją. 

Sąvoka ir išraiška ESĮ laukelyje. Į laukelį sąvoka su iš anksto nustatyta reikšme įkeliama į 

elektroninį sveikatos duomenų įrašą. Reikšmę perteikia nurodytas kontekstas. 

Pavyzdžiui, 

 Suplanuotas klubo sąnario keitimas paciento ESĮ skyriuje pavadinimu Suplanuoti veiksmai 

gali būti išreikštas taip: 397956004 |Protezinė klubo artroplastika (procedūra)|. Suplanuotas 

klubo sąnario keitimas nėra klubo sąnario keitimo tipas, nes Suplanuoti veiksmai įrašo 

skyrius pakeičia kontekstą. 

 2004005 |Normalus kraujo spaudimas (radinys)| galima įkelti paciento ESĮ į laukelį 

pavadinimu Tikslas. Normalaus kraujo spaudimo tikslas nėra normalaus kraujo spaudimo 

(radinio) tipas, nes ESĮ esantis laukelis Tikslas pakeičia kontekstą. 

  

 Sąvokos ambulatorinėje kortelėje 

Naudotojui SNOMED CT sąvoką įkėlus į paciento ESĮ, sąvoka iš teorinio klinikinio atvejo tampa faktiniu 

sąvokos atveju. 

Pavyzdžiui, 

Sąvoką 192644005 |Meningokokinis meningitas (sutrikimas)| įvedus į paciento ESĮ įprastai 
reiškia, kad pacientas sirgo šia liga. Panašiai yra su sąvoka 38102005 |Cholecistektomija 
(procedūra),| kuri reiškia, kad pacientui ši procedūra buvo atlikta. 

Sąvokos įkėlimas į ESĮ laukelį gali: 

Turėti įtakos reikšmės kokybei, bet ne atvejui. Sąvoką 194828000 |Angina (sutrikimas)| įkėlus į laukelį 
pavadinimu Dabartinės problemos, Senesnė medicinos istorija arba Istorija reikštų, kad pacientui 
pasireiškė anginos atvejis. Konkretūs laukeliai turi įtakos reikšmės kokybei, bet ne atvejui. Pritaikytas 
kontekstas yra suderinamas su numatytuoju kontekstu. 

Turėti kritinės įtakos reikšmei ir atvejui. Sąvoką 49049000 |Parkinsono liga (sutrikimas)| įkėlus į Šeimos 
istorija laukelį arba 41339005 |Vainikinių arterijų angioplastika (procedūra)|  įkėlus į Suplanuotos 
procedūros laukelį nereiškia, kad pacientui pasireiškė sutrikimo arba procedūros atvejis. Pritaikytas 
kontekstas nėra suderinamas su numatytuoju kontekstu (šiais atvejais elektroninės sveikatos duomenų 
programos programuotojui reikia identifikuoti tinkamas patvirtinto sąrašo kontekstines reikšmes bei jas 
susieti su į laukelius patalpintomis sąvokomis, kad pakeistų numatytuosius jų kontekstus). 

ESĮ naudojant sąvoką kontekstu apibrėžta situacija, siekiant užtikrinti reikšmės tikslumą šią sąvoką (ir 
kontekstą) vėliau perkėlus į kitą įrašo aplinką, ji turi apimti visus konteksto atributus ir taikytinas reikšmes. 
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Detalizavimas: sąvokos reikšmės keitimas 

SNOMED CT detalizavimas reiškia bet kokį sąvokos reikšmės papildymą arba pakeitimą ją įkeliant 

į tam tikrą klinikinę situaciją. Sąvoką įkeliant į klinikinę situaciją semantinis sąvokos interpretavimas 

gali būti detalizuotas vienu iš šių būdų: 

1. Potipio patikslinimas; 

2. Ašies modifikavimas; 

3. Patvirtinimas arba paneigimas; 

4. Derinys. 

Potipio patikslinimas 

Potipio patikslinimas yra detalizavimas apie sąvokos, kuri yra originalios nedetalizuotos tikslinės 

sąvokos potipis, rezultatus. Tikslinė sąvoka yra SNOMED CT išraiškos dalis, kuris nurodo klinikinį 

radinį, pastebėjimą, įvykį arba procedūrą. Jai kontekstą gali sukurti aplinkinis kontekstas ir ji gali būti 

sukonkretinama ją patikslinant. 

Pavyzdžiui, 

 Kairiojo klubo sąnario keitimo istoriją SNOMED CT galima perteikti išraiška, kurios tikslinė 

sąvoka – klubo sąnario keitimas – yra ištobulinama žodžiais šonas, kairė pusė bei įkeliama į 

kontekstą – istorija. 

Potipio patikslinimas detalizuoja sąvokos reikšmę. 

Pavyzdžiui, 

 71620000 |Šlaunikaulio lūžis (sutrikimas)| sąvoką galima detalizuoti nurodant, ar lūžis yra 

atviras, ar uždaras, kairės ar dešinės pusės šlaunikaulio. Pacientui su atviru kairės pusės 

šlaunikaulio kaklo lūžiu priskiriamas šlaunikaulio lūžio tipas. Morfologijos, vietos ir pusės 

patikslinimas yra potipio patikslinimas. 

 708038006 |Staigus astmos paūmėjimas (sutrikimas)| sąvoką galima patikslinti nurodžius 

sunkumą. Sunkų astmos paūmėjimą patyrusiam pacientui priskiriamas astmos paūmėjimo 

tipas. Sunkumas yra potipio patikslinimas. 

 236886002 |Histerektomija (procedūra)| sąvoką galima patikslinti nurodžius prioritetą bei 

operacinį metodą. Pacientui, kuriam skirta eilinė vaginalinė histerektomija yra priskiriamas 

histerektomijos prioriteto tipas, t. y. eilinė bei metodas, t. y. vaginalinė. Prioritetas ir metodas 

yra potipio patikslinimai. 

Ašies modifikavimas 

Situacijų sąvokoms apibrėžti naudojami atributai suteikia galimybę detaliai (o ne standartiškai) 

perteikti įvairius kontekstus. Šie atributai klinikinio radinio arba procedūros reikšmę gali pakeisti taip 

pat, kaip sąvokų hierarchija (arba ašis) iš klinikinio radinio arba procedūros pasikeičia į kontekstu 

apibrėžtų situacijų. Gauta modifikuota reikšmė nėra originalios sąvokos reikšmės potipis, todėl ašį 

modifikuojantys atributai yra skirti ne sąvokai, o situacijos sąvokai patikslinti. 

Pavyzdžiui, 

 Sąvoką 22298006 |Miokardo infarktas (sutrikimas)| galima patikslinti ją įtraukiant į šeimos 

istoriją nurodantį klinikinį įrašą. Miokardo infarkto atvejų šeimoje istorijos įrašas nereiškia, kad 

 Potipio patikslinimas 
Potipio patikslinimas taip pat laikomas patikslinančiąja reikšme (pvz., ENV136060, GEHR, CTV3) 
arba antrinio statuso terminu (pvz., NHS priežiūros kontekstas). SNOMED CT potipis aiškiau nurodo 
patikslinančiosios reikšmės ypatybę. Tai praverčia, nes daugelyje žodynų ir kai kuriuose Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos (ISO) dokumentuose modifikuoti ir patikslinti reikšmės yra 
sinonimiškos. 
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pacientui buvo įvykęs kokio nors tipo miokardo infarktas. Taigi, šeimos istorija dėmesį nuo 

numatytojo konteksto nukreipia į nurodytąjį kontekstą. 

 Sąvoką 52734007 |Viso klubo sąnario pakeitimas (procedūra)|  galima detalizuoti nurodant, 

kad procedūra yra suplanuota kažkada ateityje. Suplanuoto viso klubo sąnario pakeitimo 

įrašas nereiškia, kad pacientui jau buvo pakeistas visas klubo sąnarys, t. y. tai nėra 

numatytasis procedūros kontekstas. 

 Sąvokai 167272007 |Šlapimo baltymo tyrimas neatliktas (situacija)| naudojamas kontekstą 

modifikuojantis atributas Procedūros kontekstas (atributas) bei reikšmė Neatliktas 

(patikslinančioji reikšmė). Ši sąvoka nėra 167271000 |Šlapimo baltymo tyrimas (procedūra)| 

potipis, t. y. jos ašis (hierarchija) yra modifikuota. 

Patvirtinimas ir paneigimas 

Priklausomai nuo požiūrio, patvirtinimą ir paneigimą galima vertinti kaip klinikinį radinį reiškiančios 

nedetalizuotos sąvokos reikšmės inversiją. Sąvoką klinikinėje situacijoje galima nurodyti kaip 

neigiamą (pvz., meningizmo nėra). Sukuriama dvi reikšmes, iš kurių viena yra kitos inversija, 

žyminčios sąvokos galimybė. Vis dėlto, interpretuojant neigimo įtaka yra labai plati ir kitokia nei kitais 

detalizavimo atvejais. 

Neigimo, pavyzdžiui, ašies modifikavimo, atveju gaunama sąvoka, kuri nėra nedetalizuotos sąvokos 

potipis. Vis dėlto, neigimas aiškiai atmeta nedetalizuotą sąvoką. 

Pavyzdžiui, 

 Miokardo infarkto atvejų šeimoje istorija nereiškia, kad pacientui įvyko miokardo infarktas. 

 Nėra galvos skausmo reiškia, kad teiginys pacientui skauda galvą yra neteisingas. 

Neigiamieji teiginiai gali pakrypti dar toliau priešinga teigiamųjų teiginių kryptimi. Jei galvos 

skausmas yra skausmo potipis, tai teiginys pacientui skauda galvą rodo, kad pacientui 

skauda. Vis dėlto, teiginys pacientui galvos neskauda nereiškia, kad pacientui neskauda. Ir 

atvirkščiai, pacientui skauda galvą nereiškia, kad pacientui skauda pakaušį, tačiau pacientui 

galvos neskauda rodo, kad pacientui pakaušio neskauda. 

Sąvoką galima pateikti kaip įmanomą klinikinėje situacijoje. Neapibrėžtumą nurodančius teiginius 

galima vertinti dviem būdais: 

 Kažkur tarp patvirtinimo ir paneigimo; 

 Kaip detalizavimo tipą. 

Derinys 

Klinikinėse situacijose galima naudoti dvi arba daugiau susietų sąvokų. Sąsajos gali būti: 

 Paprastas sąvokų derinys; 

 Sąvokos, kuri yra ir sąvokos, kurios nėra derinys. 

Konteksto pokytis 

Jei sąvokos kontekstas pasikeitė ir sąvoka tapo priklausoma nuo konteksto, jos išraiškoje, kuri ir vėl 

pakeistų kontekstą, naudoti negalima. Kitaip tariant, jei vienam konteksto atributui suteikiama ašį 

keičianti reikšmė, kiti konteksto atributai yra nekintantys. 

Pavyzdžiui, 

 Sąvokos 430679000 |2 tipo cukrinio diabeto atvejų šeimoje istorija (situacija)| modelis yra 

ISAsituacija, kuri yra apibrėžta kontekstu su: 

 Ašies modifikavimas 

Ašies modifikavimas nėra tas pats, kas sąvokos patvirtinimas (yra) arba paneigimas (nėra), kai 

esminės sąvokos charakteristikos nepasikeičia. 
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o Subjekto santykių esme – Asmuo šeimoje (asmuo) 

o Susijusiu radiniu – 2 tipo cukrinis diabetas (sutrikimas) 

o Radinio kontekstu – Žinomas kaip esantis (patikslinančioji reikšmė) 

o Laikinu kontekstu – Esamas arba buvęs (faktinis) (patikslinančioji reikšmė) 

Nors sąvokos Šeima dalis priverčia pasikeisti tik subjekto santykių esmės ašį, SNOMED CT reikia 

numatytųjų radinio konteksto ir laikino konteksto reikšmių. Jos negali likti nenurodytos. 

Norint sąvoką su radinio kontekstu – Žinomas kaip esantis (patikslinančioji reikšmė) – paneigti, 

radinio kontekstas tampa Žinomas kaip nesantis (patikslinančioji reikšmė). 

Pavyzdžiui, 

 Sąvoka 160273004 |Nėra šeimos istorijos: Hipertenzija (situacija)| paneigia 160357008 

|Šeimos istorija: Hipertenzija (situacija),|nes pakeičia radinio konteksto vertę į žinomą kaip 

nesantį su laikinu kontekstu – Viskas praeityje (patikslinančioji reikšmė). Tai ISA kontekstu 

apibrėžta situacija: 

o Laikinas kontekstas – Viskas praeityje (patikslinančioji reikšmė) 

o Susijęs radinys – Hipertenzinis sutrikimas, sisteminis arterinis (sutrikimas) 

o Radinio kontekstu – Žinomas kaip nesantis (patikslinančioji reikšmė) 

o Subjekto santykių esmė – Asmuo subjekto šeimoje (asmuo) 
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 Konteksto atributai 

Kontekstu apibrėžtos situacijos sąvoką naudojant elektroninėje sveikatos duomenų programoje, ją turi 

sudaryti visi konteksto atributai ir taikytinos reikšmės, nes tik taip galima užtikrinti reikšmės tikslumą, 

sąvoką (ir kontekstą) vėliau perkėlus į kitą įrašo aplinką. 

 Procedūros konteksto modeliavimas Priimtina 

• Atlikta ir Neatlikta 

Pavyzdžiui, 

• 164726002 |Regos tyrimas atliktas (situacija)| 

• 164853006 |Elektrokardiograma nepadaryta (situacija)| 

• Procedūra atmesta 

Pavyzdžiui, 

FSN ir PT: <procedūra> atmesta (situacija) 

Sinonimas: <procedūra> atšaukta (situacija) (papildomai) 

• 413123006 |Kraujo spaudimo matavimo procedūra atmesta (situacija)| 

Sistemoje yra šio modelio neatitinkančių senų sąvokų. 

Nepriimtina 

• Pasiūlyta ir Nepasiūlyta 

 

 Modeliavimas: nėra žinomos alergijos 

Metodas yra: 

716186003 |Nėra žinomos alergijos (situacija)| FSN: 
Nėra žinomos alergijos (situacija) 
PT: Nėra žinomos alergijos 
SYN: NKA – Nėra žinomos alergijos 

Nėra žinomos X alergijos (situacija) 

Pavyzdžiui, 428197003 |Nėra žinomos alergijos vabzdžiams (situacija)| FSN: Nėra 
žinomos alergijos vabzdžiams (situacija) 
PT: Nėra žinomos alergijos vabzdžiams  

2.4.14 SNOMED CT modelio komponentas* 
 

Apibrėžimas Tipai 

Sąvokos ir atributai, reikalingi tvarkyti ir struktūrinti SNOMED 
terminiją bei jos darinius 

1. 900000000000442005 |Pagrindinių 
metaduomenų sąvoka (pagrindinių 
metaduomenų sąvoka)| 

2. 900000000000454005 |Pamatinių 
metaduomenų sąvoka (pamatinių 
metaduomenų sąvoka)| 

3. 106237007 |Sąryšio sąvoka (sąryšio 

sąvoka)| 

4. 370136006 |Vardų srities sąvoka (vardų 
srities sąvoka)| 
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SNOMED modelio komponento modulis (metaduomenys) 

 

 
Angliškai Lietuviškai 

SNOMED CT Model Component (metadata) SNOMED CT modelio komponentas 

(metaduomenys) 

Core metadata concept (core metadata concept) Esminių metaduomenų sąvoka (esminių 

metaduomenų sąvoka) 

Case significance (core metadata concept) Atvejo svarba (esminių metaduomenų sąvoka) 

 Characteristic type (core metadata concept) Būdingas tipas (esminių metaduomenų sąvoka) 

Definition status (core metadata concept) Apibrėžimo būsena (esminių metaduomenų 

sąvoka) 

Description type (core metadata concept) Aprašymo tipas (esminių metaduomenų sąvoka) 

Identifier scheme (core metadata concept) Identifikatoriaus schema (esminių metaduomenų 

sąvoka) 

Modifier (core metadata concept) Modifikatorius (esminių metaduomenų sąvoka) 

Module (core metadata concept) Modulis (esminių metaduomenų sąvoka) 

Foundation metadata concept (foundation 

metadata concept) 

Pamatinių metaduomenų sąvoka (esminių 

metaduomenų sąvoka) 

Reference set (foundation metadata concept) Nuorodų komplektas (esminių metaduomenų 

sąvoka) 

Reference set attribute (foundation metadata 

concept) 

Nuorodų komplekto atributas (esminių 

metaduomenų sąvoka) 
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Link assertion (link assertion) Sąyšio teiginys (sąryšio teiginys) 

Namespace concept (namespace concept) Vardų srities sąvoka (vardo srities sąvoka) 

Core Namespace (namespace concept) Esminė vardų srities sąvoka (vardo srities sąvoka) 

Extension Namespace {1000000}  (namespace 

concept) 

Plėtinio vardų sritis {1000000} (vardų srities 

sąvoka) 

Extension Namespace {1000001} (namespace 

concept) 

Plėtinio vardų sritis {1000001} (vardų srities 

sąvoka) 

Extension Namespace {1000002}  (namespace 

concept) 

Plėtinio vardų sritis {1000002} (vardų srities 

sąvoka) 

Extension Namespace {1000003}  (namespace 

concept) 

Plėtinio vardų sritis {1000003} (vardų srities 

sąvoka) 

Extension Namespace {1000004}  (namespace 

concept) 

Plėtinio vardų sritis {1000004} (vardų srities 

sąvoka) 

Pagrindinių metaduomenų sąvoka 

900000000000442005 |Pagrindinių metaduomenų sąvoka (pagrindinių metaduomenų sąvoka)| 

sąvokos potipiai suteikia struktūrinės informacijos, reikalingos tarptautinės laidos duomenims 

patvirtinti. Ši papildoma informacija apima pateiktų reikšmių rinkinius, taikomus sąvokų atributams, 

aprašymams bei sąryšiams. 

Pamatinių metaduomenų sąvoka 

900000000000454005 |Pamatinių metaduomenų sąvoka (pamatinių metaduomenų sąvoka)| 

sąvokos potipiai suteikia papildomų metaduomenų ir struktūrinės informacijos, reikalingos 

išvestinėms laidos struktūroms, įskaitant nuorodų rinkinius. 

Sąryšio sąvoka 

106237007 |Sąryšio sąvoka (sąryšio sąvoka)| sujungia dvi arba daugiau sąvokų, kad pavyktų 

perteikti kompozicines reikšmes. Sąryšio sąvoka apima visus sąvokos kodus, kuriuos galima naudoti 

kaip sąryšio tipą. Galima naudoti sąvokos modelio atributus. 

Sąryšio sąvoka yra SNOMED CT modelio komponento poklasis. Sąryšio sąvokų hierarchiją sudaro 

antrinės hierarchijos: 

 Atributas (atributas); 

 Sąryšio teiginys (sąryšio teiginys). 

Sąryšio sąvokos atributai 

Sąryšio sąvokų antrinėje hierarchijoje esančios sąvokos naudojamos kuriant sąryšius tarp dviejų 

SNOMED CT sąvokų, t.y. jos parodo sąryšio tarp tų sąvokų tipą. Kai kuriuos atributus (ryšių tipus) 

galima naudoti loginiam sąvokos (apibūdinamųjų atributų) apibrėžimui. 
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Vardų srities sąvoka 

370136006 |Vardų srities sąvoka (vardų srities sąvoka)| yra SNOMED CT modelio komponento 

potipis. Kiekviena potipio sąvoka turi sveikojo skaičiaus terminą, kuris yra priskirtas plėtinio vardų 

srities identifikatorius. 

2.4.15 Socialinis kontekstas* 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Su sveikatos priežiūra susijusios socialinės sąlygos ir aplinkybės 

Potipiai apima etinę grupę, gyvenimo būdą, profesiją, asmens ypatybes, 

rasę, religiją / filosofiją, socialinę sąvoką 

• 413465009 |Afrokaribietis (etninė grupė)| 

• 116060000 |Mitybos įpročiai (gyvenimo būdas)| 

• 24413000 |Dailidė, bendroji informacija 

(profesija)| 

• 133932002 |Slaugytojas (asmuo)| 

• 415794004 |Nežinoma rasinė grupė (rasinė 
grupė)| 

• 61154002 |Induizmas (religija / filosofija)| 

• 22575004 |Viduriniosios klasės ekonominis 
statusas (socialinė sąvoka)| 

 Daugiau informacijos rasite 
Užklausos dėl naujų vardų sričių sąvokų teikiamos per Freshdesk. Vidinis autorius įkelia gautus 

naujus ID. Taip pat reikia pakeisti modulio ID: 

Daugiau informacijos rasite IHTSDO puslapio skiltyje Pakeisti arba įkelti į SNOMED CT: 

 http:// www.snomed.org/snomed-ct/learn-more. 

 Socialinis kontekstas 

Šios sąvokos nurodo paciento sveikatai ir gydymui įtakos turinčius socialinius aspektus. 
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2.4.16 Specialioji sąvoka* 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Neaktyviosios ir navigacinės sąvokos (hierarchijose padeda 
rasti sąvokas) 

• 363664003 |Klaidinga sąvoka (neaktyvioji 

sąvoka)| 

• 394899003 |Vaisto davimas per burną 
(navigacinė sąvoka)| 

Neaktyviosios sąvokos 

Neaktyvioji sąvoka terminijoje yra nebeaktyvi. Poklasio sąvokos nurodo priežastį, kodėl sąvoka yra 

neaktyvi. 

Navigacinės sąvokos 

Navigacinėse hierarchijose esančios sąvokos yra naudojamos struktūrizuotiems duomenims įvesti. 

Duomenis galima nurodyti pagal prioritetą arba kitokią sąlygą (pvz., galvinio nervo nurodymas arba 

su diabetu susijusios temos). 

Navigacinės sąvokos yra skirtos tik navigacijai palengvinti. Jos: 

 Nėra tinkamos informacijai įrašyti ar rinkti; 

 Yra tiesioginiai sąvokos 363743006 |Navigacinė sąvoka (navigacinė sąvoka)| potipiai; 

 Neturi kitų anttipių ar potipių sąryšių; 

 Su kitomis sąvokomis yra susietos tik navigaciniais sąryšiais. 

2.4.17 Mėginys 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Tyrimui ar analizei paimti vienetai (dažniausiai iš pacientų) • 384744003 |Limfmazgio iš sarginio limfmazgio 
disekcija ir pažasties disekcija (mėginys)| 

• 122880004 |Šlapimo mėginys gautas surinkus 
švarioje aplinkoje (mėginys)| 

Mėginio sąvokas galima apibrėžti jas nurodančiais atributais: 

 Normali ir anomali kūno struktūra, iš kurios jie yra gauti; 

 Mėginiui paimti naudojama procedūra; 

 Šaltinis, iš kurio jis buvo paimtas; 

 Medžiaga, iš kurio jis sudarytas. 
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2.4.17.1 Mėginio atributų suvestinė 

Kuriant šioje srityje, šie atributai ir ribos yra leidžiamos. Jos paimtos iš žmogui skaitomų sąvokų 

modelio (HRCM). 
 

123038009 |Mėginys (mėginys)| srities informacija 

Srities apribojimai << 123038009 |Mėginys (mėginys)| 

Pirminė sritis - 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 123038009 |Mėginys (mėginys)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

Autoriaus nuomonė apie 123038009 |Mėginys (mėginys)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

118168003 |Mėginio šaltinio morfologija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 49755003 |Morfologinio pakitimo struktūra (morfologinis 
pakitimas)| 

118169006 |Mėginio šaltinio topografija (atributas)| 1 0..* 0..1 << 442083009 |Anatominė arba įgyta kūno struktūra 
(kūno struktūra)| 

118170007 |Mėginio šaltinio atpažįstamumas 
(atributas)| 

1 0..* 0..1 
<< 125676002 |Asmuo (asmuo)| ARBA 

<< 35359004 |Šeima (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 133928008 |Bendruomenė (socialinė sąvoka)| ARBA 

<< 276339004 |Aplinka (aplinka)| ARBA 

<< 260787004 |Fizinis objektas (fizinis objektas)| 

118171006 |Mėginio procedūra (atributas)| 1 0..* 0..1 << 71388002 |Procedūra (procedūra)| 

370133003 |Mėginio medžiaga (atributas)| 1 0..* 0..1 << 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

2.4.17.2 Apibūdinamieji mėginio atributai 

Toliau pateikiami apibūdinantieji atributai atitinka Mėginio atributų suvestinė lentelėje esančius 

atributus. 

Mėginio šaltinio morfologija 

Mėginio šaltinio morfologija nurodo morfologinį pakitimą, dėl kurio mėginys buvo paimtas. 

Pavyzdžiui, 

 447407009 |Nekrozinio audinio mėginys (mėginys)| turi mėginio šaltinio morfologiją – 

Nekrozė (morfologinis pakitimas). 

Mėginio šaltinio topografija 

Mėginio šaltinio topografija nurodo kūno vietą, iš kurios mėginys buvo paimtas. 

Pavyzdžiui, 

 16209771000119101 |Mėginys iš kairiosios plaučių skilties, paimtas atliekant 

bronchoalveolinį lavažą (mėginys)| turi mėginio šaltinio topografiją – Kairiojo plaučio apatinės 

skilties segmentas (kūno struktūra). 

Mėginio šaltinio atpažįstamumas 

Mėginio šaltinio atpažįstamumas nurodo atskiros, bendros arba fizinės vietos, iš kurios yra imamas 
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mėginys, tipą. 

Pavyzdžiui, 

 419695002 |Aplinkos tamponinis tepinėlis (mėginys)| turi mėginio šaltinio atpažįstamumą – 

Aplinka (aplinka) 

Mėginio procedūra 

Mėginio procedūra nurodo procedūrą, kurią atliekant buvo paimtas mėginys. 

Pavyzdžiui, 

 384744003 |Limfmazgio iš sarginio limfmazgio disekcija ir pažasties disekcija (mėginys)| turi 

mėginio procedūrą – Disekcijos procedūra (procedūra). 

Mėginio medžiaga 

Mėginio medžiaga nurodo medžiagos, iš kurios yra sudarytas mėginys, tipą. 

Pavyzdžiui, 

 110897001 |Kaulų čiulpų citologinė medžiaga (mėginys)| turi mėginio medžiagą – Kaulų 

čiulpų skystis (medžiaga). 

2.4.18 Stadijos ir skalės* 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

Naudojamos vertinimo procedūrų rezultatams pateikti. Jos 
apima vertinimo ir navikų stadijų skales. 

Vertinimas 

• 273472005 |Funkcinės būsenos rodiklis (vertinimo 
skalė)| 

Stadijos 

• 254294008 |Naviko-mazgo-metastazės (TNM) 
galvos ir kaklo naviko stadija (naviko stadija)| 

Vertinimo skalių užklausos 

 Įprastai užklausos įkelti esamas, t. y. naujausias vertinimo skalės sąvokų versijas yra 

priimamos. 

 Taip pat priimamos atnaujintos esamo turinio versijos. 

 Senesnes versijas įkelti galima tuo atveju, jei tai tinkamai pagrindžiama. 

Modeliavimas 

Vertinimo naudojant X vertinimo skalę tipo sąvokos modeliuojamos su proksimaline primityviąja 

vertinimo skale su 445536008 |Vertinimas naudojant vertinimo skalę (procedūra)| sąvoka arba viena 

iš jos potipių. 

Pavyzdžiui, 

 445719003 |Vertinimas naudojant vizualiai analoginę skausmo skalę (procedūra)| 

 Daugiau informacijos rasite 
Informacijos apie sąvokų modelių, skirtų vertinimo skalėms, kūrimą rasite turinio stebėjimo dokumente 
IHTSDO-882. 

(Informacijos apie klausimyno ir skalių pavadinimų naudojimą ieškokite Turinio atmetimo priežastys skyriaus 

Nuosavybiniai pavadinimai poskyryje). 
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2.4.19 Medžiaga 
 

Apibrėžimas Pavyzdžiai 

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

• 116272000 |Maistinis pluoštas (medžiaga)| 

• 52454007 |Albuminas (medžiaga)| 

Medžiagų hierarchijos sąvokos naudojamos bendrojo pobūdžio medžiagoms ir cheminėms 

sudedamosios farmacinių / biologinių produktų, esančių atskiroje hierarchijoje, dalims nurodyti. 

Kombinuotos medžiagos 

Kad į medžiagų hierarchiją pavyktų įkelti kombinuotą medžiagą, fiziologinis arba biologinis 

kombinacijos poveikis turi būti išplėstas arba sinergistinis. Išplėstinio arba sinergistinio poveikio 

nedarančios kombinacijos (pvz., dėl patogumo suformuotos kombinacijos) yra nepriimtinos. 

Pavyzdžiui, 

 Priimtinos kombinuotos medžiagos: 

o 703744001 |Ampicilinas ir sulbaktamas (medžiaga)| 

o 703743007 |Piperacilinas ir tazobaktamas (medžiaga)| 

 

 

Autoriui kuriant naują sąvoką, kurios FSN yra medžiaga neatitinkanti medžiagos sąvokos, reikia 

sukurti naują medžiagos sąvoką su FSN ir PT, kurie derėtų su nauja sąvoka. 

 

I.E. Naujos sąvokos pavadinimai atitinka pavadinimus, naudotus medžiagos sąvokos, 

pasirinktos kaip sukėlėjas, FSN ir PT. 

Pavyzdžiui, 

 418689008 |Alergija žolių žiedadulkėms (sutrikimas)| 

 modeliuojama su |Sukėlėjas| 

 256277009 |Žolių žiedadulkės (medžiaga)| 

  

 Nepatenka į taikymo sritį 

Y organizmo X molekulė (medžiaga) sąvokoje nurodomos medžiagos, kurios žmonių medicinoje nėra 

naudojamos, nepatenka į SNOMED CT taikymo sritį. 

Pavyzdžiui, 

Kiaulių kvėpavimo ir reprodukcinio sindromo viruso ribonukleino rūgštis (medžiaga) 
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2.4.19.1 Medžiagos atributų suvestinė 

Kuriant šioje srityje, šis atributas ir ribos yra leidžiamos. Jie yra iš žmogui skaitomų sąvokų modelio 

(HRCM). 
 

105590001 |Medžiaga (medžiaga)| srities informacija 

Srities apribojimai << 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

Pirminė sritis - 

Proksimalinis 
primityvusis 
apribojimas 

<< 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

Proksimalinis 
primityvusis 
patikslinimas 

- 

 

Autoriaus nuomonė apie 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| atributus ir intervalus 

Atributas Sugr
upu
ota 

Kard
inalu
mas 

Grup
ės 
kardi
nalu
mas 

Intervalo apribojimai 

726542003 |Turi polinkį (atributas)| 0 0..* 0..0 << 726711005 |Polinkis (polinkis)| 

738774007 |Yra modifikacija (atributas)| 0 0..* 0..0 << 105590001 |Medžiaga (medžiaga)| 

 

2.4.19.2 Apibūdinamieji medžiagos atributai 

Toliau pateikiami apibūdinantieji atributai atitinka Medžiagos atributų suvestinė lentelėje esančius 

atributus. 

Turi polinkį 

Šis atributas suteikia galimybę tarp medžiagos sąvokos ir polinkio sukurti sąsają (polinkis 

apibrėžiamas kaip medžiagos elgesys arba dalyvavimas, priklausomai nuo atitinkamo konteksto). 

Yra modifikacija 

Šis atributas parodo, kad sąvoka yra struktūrinė kitos sąvokos modifikacija. 

 

 Rengimo gairių projektas 

Medžiagų hierarchijos rengimo gairės kuriamos. Dabartinės medžiagų rengimo gairės talpinamos 

medžiagų projekto aplinkos skyriuje: Medžiagų projektas. Dokumentacija bus sukurta su pakartojimais, 

apimančiais kelis tarptautinės laidos ciklus. Komentarai kartais bus imami iš projekto grupės. Patikrinus 

ir nustačius, kad redakcinės gairės yra tinkamos, jos bus perkeltos į redakcines rekomendacijas. 
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2.4.19.3 Medžiagų pavadinimų suteikimo reikalavimai 

 Rengimo gairių projektas 
Medžiagų hierarchijos rengimo gairės kuriamos. Dabartinės medžiagų rengimo gairės 
talpinamos medžiagų projekto aplinkos skyriuje: Medžiagų projektas. 
Dokumentacija bus sukurta su pakartojimais, apimančiais kelis tarptautinės laidos ciklus. 
Komentarai kartais bus imami iš projekto grupės. Patikrinus ir nustačius, kad redakcinės gairės yra 
tinkamos, jos bus perkeltos į redakcines rekomendacijas. 

https://confluence.ihtsdotools.org/display/IAP/Substance+Project


SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros 

organizacija 
242 p. 

 

 

 

3 Stiliaus vadovas 

Šiame skyriuje aprašomi pilnai apibrėžtų pavadinimų ir sinonimų terminai. 

3.1 Bendroji pavadinimų suteikimo tvarka 

Pavadinimų suteikimo tvarka turi atitikti stiliaus vadovo reikalavimus. 

Bendrai: 

 Išlikite nuoseklūs ir išlaikykite atkuriamumą; 

 Jei įmanoma, išlaikykite natūralumą arba vartokite žmonėms suprantamą kalbą; 

 Venkite daugiareikšmiškumo; 

 Dėl vertimo užtikrinkite aiškumą. 

3.2 Sutrumpinimai 

Sutrumpinimai yra trumpesnės žodžių arba frazių formos. Ne visi naudotojai juos gali suprasti, 

nes jie yra daugiareikšmiai. Dėl to, pilnai apibrėžtuose pavadinimuose (FSN) jų būti negali. Jų 

negalima naudoti pageidaujamuose terminuose (PT) ar sinonimuose (SYN), nebent greta 

pateikiamas tikslus paaiškinimas. 

Akronimai 

FSN 

Akronimai yra specialaus tipo sutrumpinimai. Jie yra sudaromi iš pirmųjų žodžių raidžių ir gali būti 

tariami kaip žodžiai. 

Pavyzdžiui, 

 Galvos CT yra pageidaujamas kompiuterinės galvos tomografijos (procedūros) terminas. 

Akronimus nesunku suprasti netinkamai, nes jie yra sutrumpinimai ir skirtingose situacijose gali 

būti suprasti skirtingai. FSN akronimų būti negali. 

 
 

  

 Žodžių tvarka 

Pavadinimų suteikimo tvarka negali būti grindžiama žodžių tvarkos preferencijomis (pvz., ieškoti arba 

rodyti). SNOMED CT tarptautinėje laidoje negali būti keli variantai su skirtinga žodžių tvarka. 

 Išimtys 

Sutrumpinimus FSN galima naudoti, jei jie yra: 

Oficialaus organizacijos ar instrumento pavadinimo dalis 

Pavyzdžiui, 

273428007 |Duke UNC sveikatos duomenų profilis (vertinimo skalė)| sąvokoje UNC reiškia 

Šiaurės Karolinos universitetą (angl. University of North Carolina) 

Imunoglobulino pateikimas 

 Išimtis 

Akronimą leidžiama naudoti FSN, jei jis yra tapęs žodžiu, t. y. jis yra įtrauktas į žodynus ir yra visiškai 

suprantamas visiems (pvz., lazerinis prietaisas (fizinis objektas). 

http://snomed.info/id/273428007
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Pageidaujami terminai ir sinonimai 

Akronimus PT arba SYN galima naudoti, jei greta jų pateikiamas išplėstinis terminas. 

 Po atskirai pateiktų sinonimų, t. y. tų, kurių aprašyme jokio kito teksto nėra, eina tarpas-

brūkšnelis-tarpas, o tada išplėstinis terminas. 

Pavyzdžiui, 

o ROS - siūlo ištraukimas yra 30549001 |Siūlo ištraukimas (procedūra)| sąvokos 

sinonimas; 

o 387727008 |Protarpinis teigiamo slėgio kvėpavimo sistemos gydymas (režimas / terapija)| 

sąvoka turi sinonimą IPPB - protarpinis teigiamo slėgio kvėpavimo sistemos gydymas. 

 Modeliavimas 

Pirmasis žodis po brūkšnelio turi būti rašomas iš mažosios raidės, kaip numato įprastos didžiųjų 

ir mažųjų raidžių rašymo taisyklės. 

 Po papildomą tekstą turinčių sutrumpinimų turi eiti tarpas, o tada skliaustuose išplėstinė 

forma.  

Pavyzdžiui, 

o Netrauminis AKI (ūmus inkstų sužalojimas) yra 140031000119103 |Ūmus 

netrauminis inkstų sužalojimas (sutrikimas)| sąvokos sinonimas. 

3.3 Artikeliai 

Aprašymuose artikelių, pvz., an ir the būti negali. 

Pavyzdžiui, 

 Turi būti „Neoplasm of respiratory tract (disorder)“ (Kvėpavimo trakto neoplazma 

(sutrikimas), o ne „Neoplasm of the respiratory tract“; 

 Turi būti „Rupture of diaphragm (disorder)“ (Diafragmos trūkis (sutrikimas), o ne „Rupture 

of the diaphragm“. 

3.4 Didžiųjų ir mažųjų raidžių rašyba 

Pirmasis visų aprašymų žodis turi būti parašytas iš didžiosios raidės, nebent dėl to pasikeistų 

reikšmė (pvz., pH matavimas). Kiti aprašymo žodžiai turi būti rašomi iš mažųjų raidžių. 

Žmonių vardai, organizacijų, taksonominių grupių (pvz., rūšių, genčių, šeimų) pavadinimai, 

sutrumpinimai ir kai kurie kiti aprašymai turi būti rašomi iš atitinkamos raidės. Toliau nurodomos 

reikšmės, kurios yra SNOMED CT modelio komponento srities dalis, suteikia išsamios 

informacijos. 

 

 

 

 

 

 
 

 Modeliavimas 

Skliaustuose gali būti tik išplėstinis terminas, o ne akronimas. 

 Seni aprašymai 

Sistemoje yra senų aprašymų, kuriuose yra artikelių, pvz., the. Per laiką tokie aprašymai bus ištaisyti. 
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Mažųjų ir didžiųjų raidžių rašyba 

Mažųjų ir didžiųjų 
raidžių indikatorius 

Reikšmės Reikšmė Pavyzdžiai 

cI 900000000000020002 |Tik 
pirmajam simboliui svarbu 
didžiųjų ir mažųjų raidžių rašyba 
(pamatinių metaduomenų 
sąvoka)| 

Pirmąją aprašymo raidę galima 
arba negalima rašyti didžiąją; 
didžiųjų ir mažųjų raidžių 
likusiame aprašyme keisti 
negalima 

• Šeimos istorija: Alzheimerio 

liga (situacija) 

• Gimęs Australijoje (radinys) 

• Naujagimio gelta su Dubin-
Johnson sindromu 
(sutrikimas) 

• Nenormali EKG riba 

(radinys) 

CS 900000000000017005 |Visam 
terminui svarbu didžiųjų ir 
mažųjų raidžių rašyba 
(pamatinių metaduomenų 
sąvoka)| 

Aprašyme jokių didžiųjų ir 
mažųjų raidžių keisti 
negalima 

• Adisono liga (sutrikimas) 

• Dauno sindromas 

(sutrikimas) 

• Anglų kaip antroji kalba 
(radinys) 

• Fordyco angiokeratoma 
(sutrikimas) 

• WBC fermento 
nustatymas (procedūra) 

• pH matavimas (procedūra) 

• mm(patikslinančioji reikšmė) 

Mažųjų ir didžiųjų raidžių rašyba 

ci 900000000000448009 |Visam 
terminui didžiųjų ir mažųjų 
raidžių rašyba nėra svarbi 
(pamatinių metaduomenų 
sąvoka)| 

Visas aprašymas gali būti iš 
mažųjų raidžių 

Aprašyme yra dalykų 
pavadinimai, kurių pradžioje ar 
bet kurioje kitoje vietoje rašyti iš 
didžiųjų raidžių nereikia, t. y. tai 
nėra tiksliniai pavadinimai, 
sutrumpinimai ar pan. 

• Blauzdikaulio lūžis 

(sutrikimas) 

• Pilvo aortos angiograma 
(procedūra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Mažųjų ir didžiųjų raidžių rašyba 

Mažųjų ir didžiųjų raidžių rašybą esamame aprašyme galima pakeisti neišaktyvinus aprašymo. SNOMED 

CT esančiuose vertinimo skalių ir stadijų nustatymo sistemų aprašymuose esančius skalių ar stadijų 

sistemų pavadinimus reikia rašyti iš didžiųjų raidžių. Senos sąvokos šio reikalavimo gali neatitikti. 

Pavyzdžiui, 

„Ages and Stages Questionnaires Third Edition (assessment scale)“ (amžių ir stadijų 

klausimyno trečiasis leidimas (vertinimo skalė) 

„Fagerstrom test for nicotine dependence (assessment scale)“ (nikotino Fagerstromo testas 

(vertinimo skalė) 

„National Cancer Institute histologic grading system (staging scale)“ (Nacionalinio vėžio 

instituto histologinė vertinimo sistema (stadijų skalė) 

„Clark system for melanoma staging (staging scale)“ (Klarko melanomos stadijos nustatymo 

sistema (stadijos skalė) 

Gramo dažymo metodas yra būdingas laboratorijoms ir naudojamas bakterijoms atskirti pagal jų ląstelių 

sienelių sudedamąsias dalis. Laboratorinių tyrimų rezultatai gali būti gramteigiami arba gramneigiami. Šį 

metodą sukūrė Danų fizikas Hans Christian Gram. Dėl to, kai kalbant apie metodą minimas žodis 

Gramas, jį visada reikia rašyti iš didžiosios raidės G. 
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3.5 Eponimai 

Eponimai yra iš tikrinių pavadinimų gauti pavadinimai (įprastai kokį nors atradimą padariusio ar 

originalų aprašymą sukūrusio asmens vardas ar pavardė). Jų randama įvairiose medicinos 

terminijos srityse, įskaitant anatomines struktūras, morfologinius pakitimus, sutrikimus, radinius ir 

procedūras (pvz., Ruterfordo Morisono kišenė, Galeno vena, Aschoff kūneliai, Kell kraujo grupė, 

Dauno sindromas, Moro refleksas ir Whipple procedūra). 

Sveikatos terminijoje visiškai išvengti eponimų nėra įmanoma ir vengti nebūtina, tačiau, jei 

įmanoma, jų geriau nevartoti. Tai pagerina reikšmės aiškumą ir palengvina vertimą į kitas kalbas. 

Pilnai apibrėžti pavadinimai (FSN) turi turėti aiškius aprašymus, o sinonimai gali būti eponimai. 

Pavyzdžiui, 

 Didžiosios smegenų venos struktūra (kūno struktūra) sąvoka turi sinonimą – Galeno vena; 

 Visiškos 21 chromosomos trisomijos sindromas (sutrikimas) sąvoka turi sinonimą – 

Dauno sindromas; 

 Kasos ir dvylikapirštės žarnos pašalinimas (procedūra) sąvoka turi sinonimą Whipple 

procedūra. 

Eponimus leidžiama ir skatinama pridėti kaip aprašymus (ne FSN aprašymus), jei tik jie yra 

suprantami, atkuriami ir naudingi duotajame kontekste. 

Išimtys 

Išimtis reikia gerai apsvarstyti, nes bėgant laikui, eponimų reikšmės gali pasikeisti. Jie leidžiami, 

jei: 

 visas aprašymas yra išskirtinai ilgas ir sunkus (pvz., Hemi Fontano operacija (procedūra) 

vietoje Dvikryptės Gleno jungties operacija. 

 Eponimas yra vienintelis tikslus, klinikiniu požiūriu aktualus pavadinimas. 

 Ne eponimiškas pavadinimas yra neaiškus arba gali būti netinkamai suprastas (pvz., 

Hodžkino limfoma, Berkito limfoma). 

 Prekės ženklas tapo eponimu. Tokiu atveju, kai kurie prekių ženklai tapo produkto 

kategorijos dalimi, o ne konkrečiu prekės ženklu (pvz., JAV anglų kalboje „Kleenex“, 

„Band-Aid“ arba „Popsicle“). 

o Šiuos nuosavybinius eponimus į tarptautinę laidą galima įtraukti kaip aprašymus 

(ne FSN aprašymus), jei jie atitinka įtraukimo į tarptautinę laidą kriterijus. 

o Jiems galioja tos pačios taisyklės kaip ir kitiems eponimams. Jei įmanoma, jų į 

FSN įtraukti nereikėtų (pvz., plastikinė lipni tvarstymo juosta – „Band-Aid“). 

3.6 Daugiskaitinė forma 

Pilnai apibrėžti pavadinimai (FSN) 

Įprastai sąvokos pateikiamos vienaskaitine, o ne daugiskaitine forma. 

Pavyzdžiui: 

 Plaučio sutrikimas (sutrikimas), o ne plaučių sutrikimas 

 Ūminis cholecistitas dėl tulžies akmens (sutrikimas), o ne tulžies akmenų. FSN negali būti 

rašomi daugiskaitine forma, nebent sąvokoje būtinai kalbama ne apie vieną dalyką. 

Netyčinė daugiskaita 

Netyčinė daugiskaita gali būti netinkamai suprasta. Netyčinė daugiskaita yra daugiskaitinės 

formos naudojimas, kai iš tikrųjų yra tik vienas dalykas. 

Tinkamas pavyzdys, 
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 Dauginiai galvinių nervų paralyžiai; žodis dauginiai rodo, kad negali būti tik vienas, todėl 

daugiskaitinė forma paralyžiai yra neteisinga 

Neteisingas pavyzdys, 

 Skridininio nervo pažeidimas ir skridininio nervo pažeidimai; šią sąvoką naudotojai nurodo 

kalbėdami apie vieną skridininio nervo pažeidimą, todėl daugiskaitinė forma būtų 

neteisinga. 

Išimtys 

Organizaciniai mazgai arba grupinės sąvokos gali būti daugiskaitinės formos. 

Pavyzdžiui, 

 234320004 |Blužnies pažeidimų procedūros (procedūra)| 

 194732001 |Mitralinio ir aortos vožtuvų sutrikimai (sutrikimas)| sąvoka turi IS A 

195002007 |Kelių vožtuvų liga (sutrikimas)| 

Daugiskaitines žodžių formas apimanti sąvoka būtinai turi turėti daugiskaitinės formos FSN. 

Pavyzdžiui, 

 Abiejų pusių sėklidžių atrofija (sutrikimas) 

3.7 Skyryba 

Kablelis ( , ) 

FSN kablelį galima rašyti, jei to reikia reikšmei perteikti arba dėl aiškumo. 

Pavyzdžiui, 

 Kompiuterinė galvos, kaklo, pilvo ir dubens tomografija (procedūra). Kablelis negali pakeisti 

rūšiavimo tvarkos atliekant paiešką. 

Nepriimtinas pavyzdys, 

 Paviršinis nušalimas, ūmus. 

 Šias išimtis rekomenduojama registruoti atskirame pogrupyje arba naudojant specialaus tipo terminus, 

kad tuo atveju, kai vienaskaitinė / daugiskaitinė forma bus svarbi, jas būtų galima atmesti. 
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Apostrofas ( ' ) 

Eponimiškuose aprašymuose apostrofų ir po gale esančios s dedamų apostrofų būti negali, nebent 

pavadinimas įprastai baigiasi s. Labai retais atvejais, sąvoka su eponimu turi turėti bent vieną šią 

taisyklę atitinkantį aprašymą. 

Pavyzdžiui, 

 „Down syndrome, a synonym for Complete trisomy 21 syndrome (disorder)“ (Dauno 

sindromas, visiškos 21 chromosomos trisomijos sintromas (sutrikimas); 

 „Sjogren syndrome (disorder)“ (Sjogreno sindromas (sutrikimas); 

 „Meigs syndrome (disorder)“ (Meigso sindromas (sutrikimas). 

Jei bendrai naudojama, bent vienas aprašymas turi turėti apostrofą po s. Aprašymuose su 

nuosavybiniu apostrofu, kai pavadinimas įprastai baigiasi s, po s turi būti apostrofas. 

Pavyzdžiui, 

 „Alzheimer's disease (disorder)“ (Alzheimerio liga (sutrikimas); 

 „Bowen's disease (disorder)“ (Boveno liga (sutrikimas); 

 „Reiter's disease (disorder)“ (Reiterio liga (sutrikimas); 

 „Meigs' syndrome (disorder)“ (Meigso sindromas (sutrikimas). 

Specialieji simboliai ( <, >, &, %, $, @, # ) 

Specialiųjų simbolių <, >, &, %, $, @, # FSN būti negali. Visus FSN su šiais simboliais reikia iššifruoti. 

Pavyzdžiui, 

 FD&C geltonas #2 turi būti FD ir C geltonas skaičius du. Simboliai &, % ir # gali būti naudojami 

pageidaujamuose terminuose arba sinonimuose. 

 

 
Brūkšnelis ir brūkšnys ( - ) 

Brūkšnelis naudojamas žodžiams sujungti ir skiemenims atskirti. Brūkšnelius FSN galima naudoti, 

prieš juos ir po jų nepaliekant tarpelių. Rašant brūkšnelius reikia laikytis to dialekto ir kalbos, kuria 

yra parašyti aprašymai, stiliaus taisyklių. 

Pavyzdžiui, 

 „Anti-infective agent (product)“ (priešinfekcinė priemonė (produktas) 

 „Zollinger-Ellison syndrome (disorder)“ (Zollinger-Ellison sindromas (sutrikimas) 

 „Zellweger's-like syndrome (disorder)“ (Zelvegerio sindromas (sutrikimas) 

 „Tick-borne hemorrhagic fever (navigational concept)“ (hemoraginė karštinė dėl erkės 

įkandimo (navigacinė sąvoka) 

 „Phospho-2-dehydro-3-deoxygluconate aldolase (substance)“ (Fosfo-2-dehidro-3-

deoksigliukonato aldolazė (medžiaga) 

Brūkšnį galima naudoti dviems frazėms arba pavadinimams atskirti, siekiant išskirti reikšmes, 

parodyti sąryšį tarp dalykų arba atskirti reikšmių ribas. Brūkšnio FSN naudoti negalima. Yra tik kelios 

išimtis (pvz., Šlapimas: raudonas – kraujas yra FSN), nes brūkšnys gali paslėpti tikslią aprašymo 

reikšmę. Brūkšnį reikia pakeisti reikšmę patikslinančiais žodžiais. 

Pavyzdžiui, 

 Esamus eponimiškus aprašymus su nuosavybine galūne s, po kurios nėra apostrofo, reikia išaktyvinti, 

o naujai įkeliami. 

aprašymai turi arba neturėti s galūnės, arba po jos turi būti apostrofas. 

 Simboliai @ ir $ jokiuose aprašymuose nenaudojami. 



SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros 

organizacija 
248 p. 

 

 

 Keturių alternatyvų negalios ir kalbos-skaitymo testas (procedūra) turi sinonimą FADAST – 

keturių alternatyvų negalios ir kalbos-skaitymo testas 

Pastaba. Šiame aprašyme tarp kalbos ir skaitymo dedamas brūkšnelis. Tą daryti FSN yra 

leidžiama. 

 Negalios vertinimo planas (vertinimo skalė) turi sinonimą DAS – negalios vertinimo planas 

 

 
Išimtys 

 Kasdienė bendravimo veikla (vertinimo skalė) turi sinonimą CADL – 

kasdienė bendravimo veikla 
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Jei kategorijas reikia atskirti nuo konkretesnių potipių su tokiais pačiais pavadinimais, galima naudoti 

brūkšnį ir po to žodį kategorija. 

Pavyzdžiai, 

 Piktybinė glioma – kategorija (morfologinis pakitimas) sąvoka atskiria piktybinių gliomų 

kategoriją nuo tų neoplazmų, kurios yra vadinamos Glioma, piktybinė (morfologinis pakitimas). 

Piktybine glioma vadinama neoplazma yra viena iš kelių piktybinių gliomų – kategorijos potipių 

ir reiškia ne tą patį, ką pati kategorija. 

 Metanefrinas – kategorija (medžiaga) sąvoka atskiria metanefrino kategoriją nuo tų 

medžiagų, kurios yra vadinamos metanefrinu. Metanefrinu vadinama medžiaga yra viena iš 

kelių metanefrino – kategorijos potipių ir reiškia ne tą patį, ką pati kategorija. 

Dvitaškis ( : ) 

Dvitaškių FSN naudoti negalima. 

Išimtys 

FSN dvitaškiai leidžiami nurodant organizmus, medžiagas ar produktus, kurių pavadinimuose 

esantis dvitaškis yra pavadinimo dalis. Dvitaškius galima naudoti nurodant santykį ir naviko stadijas. 

Pavyzdžiui, 

 Salmonelės II 43:g,t:[1,5] (organizmas) 

 Lidokaino hidrochlorido 1,5 % / epinefrino 1:200,000 injekcinio tirpalo buteliukas (produktas) 

 pT3: navikas išplitęs į išorinį dangalą (taikoma stemplei) (radinys) 

Dvitaškiai leidžiami ne FSN aprašymuose. 

Pavyzdžiui, norint sutrumpinimą atskirti nuo likusios pavadinimo dalies arba mėginį atskirti nuo 

radinio. 

 Šlapimas: raudonas – kraujas (radinys) 

Dešininis brūkšnys ( / ) 

Dešininių brūkšnių FSN naudoti negalima. Jei dešininis brūkšnys yra patvirtinto pavadinimo (pvz., 

heterozigotiškumo nurodymas hemoglobinopatijose) dalis, FSN yra naudojamas brūkšnelis (be 

tarpo prieš ir už). Dešininį brūkšnį be tarpų galima naudoti pageidaujamame termine arba sinonime. 

Pavyzdžiui: 

• FSN: „Sickle cell-hemoglobin C disease (disorder)“ (pjautuvo pavidalo ląstelių 

hemoglobino C liga (sutrikimas) 

• SYN: „Hemoglobin S/C disease“ (hemoglobino S/C liga) 

• FSN: Kubiniame milimetre (patikslinančioji reikšmė) 

• SYN: /mm3 

Išimtys 

Dešininį brūkšnį galima naudoti matavimo vienetams bei laboratorinių tyrimų rezultatams pateikti. Jį 

taip pat galima naudoti tada, kai FSN dalimi yra žodeliai and/or (ir (arba). Prieš ir po dešininio 

brūkšnio tarpų būti negali. 

Pavyzdžiui, 

 Nitroglicerino 0,3 mg/hr diskas (produktas) 

 Ibuprofeno 5 %/levomentolio 3 % gelis (produktas) 

 Miligramų/decilitre haptoglobino (patikslinančioji reikšmė) 

 „Bone structure of head and/or neck (body structure)“ (galvos ir (arba) kaklo kaulų struktūra 

(kūno struktūra) 
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Dešininis brūkšnys leidžiamas ne FSN aprašymuose įvairiuose kontekstuose. Keli dažniausiai 

pasitaikantys naudojimo pavyzdžiai yra akronimuose su radiniais ir kaip sutrumpinimo reikšmė ir 

(arba) sąvokose. 

Pliuso ženklas ( + ) 

Stogelio simbolis ( ^ ) 

Stogelių pora naudojama simbolių eilutei, kuri turėtų būti rašoma viršutiniu indeksu, apimti. 

Pavyzdžiui, 

 Techneciu Tc^99m^ žymėta anglis (medžiaga) 

 Kraujo grupės antigenas Sd^a^ (medžiaga) 

Vienas stogelis, remiantis suvienodinto matavimo vienetų kodekso (UCUM) gairėmis, naudojamas 

eksponentėms nurodyti, t. y. pakėlimui kokiu nors skaičiumi. 

Pavyzdžiui, 

 10^3 reiškia, kad dešimt yra pakelta trečiuoju laipsniu. 

Vertikalusis brūkšnys ( | ) 

Aprašyme vertikaliojo brūkšnio | būti negali. | yra naudojamas aprašymo pradžiai ir pabaigai nurodyti, 

todėl šį brūkšnį naudojant kitur, gali kilti painiava. 

Umliautas ( ¨ ) 

Umliautą naudoti galima tik tiems terminams, kurie anglų kalboje neturi atitikmens. Kad būtų lengviau 

ieškoti, reikia įkelti sinonimų be umliautų. 

Pavyzdžiui, 

 83901003 |Sjögreno sindromas (sutrikimas)| ir vienas jo sinonimų Sjogreno sindromas. 

3.8 Sakinių tipai 

Sąvokos turi būti pavadinimai arba trumpos daiktavardinės frazės. Išsamūs teiginiai arba sakiniai 

nepriimami. 

Procedūrų sąvokose negali būti frazių, kurios būtų kategorizuojamos kaip sakinių funkciniai tipai, t. 

y., liepiamoji nuosaka, konstatuojamieji sakiniai, klausiamoji forma arba šaukiamieji sakiniai. 

Procedūros aprašymas turi būti daiktavardinė frazė, įvardijanti procedūrą. Aprašyme negali būti 

informacijos apie tai, kad procedūra jau buvo padaryta, bus užsakyta, atlikta ar suplanuota. 

Pavyzdžiui, 

 11227005 |Rankos sausgyslės makšties nervinio mazgo ekscizija (procedūra)| yra 

daiktavardinė frazė, tinkamai aprašanti procedūrą 

Nepriimtinas pavyzdys, 

 Išpjautas rankos sausgyslės nervinis mazgas (situacija) parodo, kad procedūra buvo atlikta, 

nes nurodomas būtojo laiko konstatuojamasis sakinys 

Tai kontekstu apibrėžta situacija, o ne procedūra. 

  

 Pliuso ženklas 

Pliuso ženklai nebenaudojami. Jų dar gali pasitaikyti senuose aprašymuose. 

http://snomed.info/id/83901003
http://snomed.info/id/83901003
http://snomed.info/id/83901003
http://snomed.info/id/83901003
http://snomed.info/id/11227005
http://snomed.info/id/11227005
http://snomed.info/id/11227005
http://snomed.info/id/11227005
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3.9 Specialioji pavadinimų suteikimo tvarka 

Pacientas ir subjektas 

Aprašymuose reikia vartoti žodį subjektas, o ne pacientas. Subjekto reikšmė yra platesnė nei 

paciento. 

Pavyzdžiui, 

 420058008 |Istorijos teikėjas, kuris nėra subjektas (asmuo)| 

Subjektas yra įrašo subjektas, kuris, kai kuriais atvejais, gali būti ne pacientas. 

Slaugytojas ir globėjas 

Aprašymai su žodžiu slaugytojas turi būti tokie: 
 FSN žodis caregiver (slaugytojas) turi būti rašomas kaip vienas žodis. 
 Šalia turi būti sinonimas su žodžiu globėjas. 

Pavyzdžiui, 
 425578005 |Susitvarkyti galintis slaugytojas (radinys)| 
 Sinonimas: Susitvarkyti galintis globėjas. 

3.10 Amerikiečių ir britų anglų kalba 

Visi pilnai apibrėžti pavadinimai (FSN) turi būti rašoma pagal Amerikos anglų kalbos taisykles. Jei 

Amerikos ir britų kalbos taisyklės skiriasi, pageidaujamus terminus (PT) ir (arba) sinonimus (SYN) 

reikia rašyti Amerikos (JAV) ir bendrąja britų (GB) kalbomis. 

Pavyzdžiui: 

 FSN: Endokrininės kasos gerybinis navikas (sutrikimas); 

 PT-JAV: „Benign tumor of endocrine pancreas“ (endokrininės kasos gerybinis navikas); 

 PT-GB: „Benign tumour of endocrine pancreas“ (endokrininės kasos gerybinis navikas). 

 Tikriniai daiktavardžiai 

Jei FSN nurodo organizacijos ar prekės ženklo pavadinimą, pagal GB ir JAV anglų kalbos taisykles 

parašytų sinonimų nereikia. 

Nuorodos dėl rašybos 

 Nuorodos Pastabos 

JAV ir GB skirtumai „Wikipedia“ nemokama 

enciklopedija* 

*Pastaba. „Wikipedia“ galima 
naudoti kaip pradinį tašką ar 
šaltinį, bet ne kaip tikslią nuorodą. 

• Pirmam susipažinimui 

• Pateikiama autorių pavardžių 
santrauka, nurodoma daugybė JAV 
ir GB rašybos skirtumų bei 
pateikiamos nuorodos. 

JAV medicininė anglų kalba Stedmano medicinos žodynas 

„Merriam-Webster“ internetinis 

žodynas 

Amerikos medicinos asociacijos 
(AMA) stiliaus vadovas 

NĖRA 

GB anglų kalba Dorlando medicinos žodynas – 
medicinos terminija 

„Chambers 21st Century 
Dictionary“ – bendrojo pobūdžio 

NĖRA 

 

http://snomed.info/id/420058008
http://snomed.info/id/420058008
http://snomed.info/id/420058008
http://snomed.info/id/420058008
http://snomed.info/id/425578005
http://snomed.info/id/425578005
http://snomed.info/id/425578005
http://snomed.info/id/425578005
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Pageidaujamų rašybos variantų pasirinkimo principai 

 SNOMED CT gali būti daugiau nei vienas aprašymas su skirtinga duotosios sąvokos rašyba. 

Aišku tik tuo atveju, jei tokia rašyba dialektuose, kuriuose sąvoka yra naudojama, yra 

priimtina. 

 Jei rašant pageidaujamus terminus šaltiniuose pateikiami keli skirtingi variantai gali tekti 

priimti sprendimą dėl tinkamos rašybos. Tą galima padaryti peržiūrėjus žurnalų straipsnius, 

kuriuose vartojamas susijęs žodis. 

o Straipsniai turi būti iš dažnai cituojamų žurnalų, pvz., BMJ (britų anglų) arba NEJM ar 

JAMA (Amerikos anglų). 

o Ne klinikinių sąvokų atveju reikia peržiūrėti atitinkamus mokslinius žurnalus, pvz., 

„Science“ (JAV leidėjas) arba „Nature“ (JK leidėjas). 

3.11 Veiksmažodžiai 

-ion 

SNOMED CT klinikinį veiksmą pilnai apibrėžtame pavadinime arba pageidaujamame termine 

žyminčio veiksmažodžio galūnė turi būti -ion, o ne -ing. 

Pavyzdžiui, 

 Incision (incizija) vietoje incising (pjovimas) 

 Destruction (destrukcija) vietoje destroying (sunaikinimas) 

 Harvest (paimti) vietoje harvesting (paėmimas) 

Išimtys 

-ing galūnę galima naudoti, jei -ion ar kitos tinkamos veiksmažodinės formos nėra ir kai -ing forma 

yra bendro naudojimo. 

Pavyzdžiui, 

 310476005 |„Suturing of tricuspid valve (procedure)“| (Triburio vožtuvo susiuvimas 

(procedūra). 

Būtasis laikas 

Būtojo laiko veiksmažodinių frazių negalima naudoti procedūroms įvardyti, nes būtasis laikas parodo, 

kad procedūra jau buvo atlikta praeityje. 

Nepriimtinas pavyzdys, 

 Išpjautas rankos sausgyslės nervinis mazgas rodo, kad procedūra jau atlikta, nes 

panaudotas konstatuojamasis būtojo laiko sakinys. 

Vis dėlto, toliau pateikiamas pavyzdys su daiktavardine fraze yra priimtinas, 

 11227005 |Rankos sausgyslės makšties nervinio mazgo ekscizija (procedūra)| 

 Situacijų hierarchija 

Esamus aprašymus su būtojo laiko veiksmažodžiais reikia perkelti į hierarchijos kontekstu apibrėžtą 

situaciją. 

http://snomed.info/id/310476005
http://snomed.info/id/310476005
http://snomed.info/id/310476005
http://snomed.info/id/310476005
http://snomed.info/id/11227005
http://snomed.info/id/11227005
http://snomed.info/id/11227005
http://snomed.info/id/11227005
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A priedas. SNOMED CT reikalavimai 

Pagrindiniai SNOMED CT kūrimo, plėtojimo ir priežiūros reikalavimai pateikiami toliau. Jie yra susiję 

su: 

1. Elektroninėms sveikatos duomenų programomis (dažniausiai su elektroniniais sveikatos 

duomenų įrašais arba ESĮ): 

 Pagalba teikiant aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas asmenims ir 

populiacijoms. 

2. Terminologija. 

3. Įdiegimu ir perkėlimu. 

4. Numatytomis naudotojų bendruomenėmis: 

 Pritaikymu tarptautiniu mastu įvairiose kalbose; 

 Tam tikrų lokalių palaikymu. 

5. Nacionaliniais ir strateginiais prioritetais. 

Šie reikalavimai yra tarpusavyje susiję. Projektu siekiama, kad visos naudotojų bendruomenės 

išnaudotų potencialius privalumus. Vis dėlto, skirtingų naudotojų bendruomenių poreikiai gali skirtis. 

Siekiant patenkinti tikslą, projekte reikia atsižvelgti į visus poreikius. Metodas turi būti keičiamas, kad 

jį pavyktų pritaikyti naujoms naudotojų bendruomenėms. 

Medicininių terminų žodynai – J. Cimino 

Šiame skyriuje esančios antraštės yra J. J. Cimino „Desiderata for Controlled Medical Vocabularies 

in the Twenty-First Century“ straipsnyje, išleistame „Methods of Information in Medicine“ leidinyje 

(1998:37:394–403), identifikuoti reikalavimai. 

Po to paaiškinama, kaip SNOMED CT laikomasi reikalavimų. 

Turinys, turinys ir turinys 

SNOMED CT turinys tiek taikymo srities, tiek kokybės prasme turi būti tinkamas ir privalo: 

 Apimti įvairių sričių bei skirtingų organizacijų poreikius, klinikines disciplinas bei medicinos 

specializacijas; 

 Atitikti besiplečiančios taikymo srities reikalavimus, tuo pat metu išlaikant kokybę ir taikant 

struktūrizuotą sisteminį metodą. 

Jokio neaiškumo ir jokio daugiareikšmiškumo 

Kodai turi turėti vieną reikšmę (jokio neaiškumo) ir ne daugiau kaip vieną reikšmę (jokio 

daugiareikšmiškumo). Šios ypatybės kartais vadinamos orientavimusi į sąvoką, tačiau SNOMED CT 

žodžio sąvokos naudoti kodams ar jų reikšmėms apibūdinti negalima. 

Kodą ir jo reikšmę galima išreikšti daugiau nei vienu terminu. Terminai priklauso nuo kalbos ir 

dialekto. Bet kurioje kalboje ar dialekte gali būti keli sinonimiški terminai. 

Kodo nekintamumas 

Priskyrus reikšmę, kodo reikšmės keisti negalima. Dėl žinių kitimo atliekami patobulinimai gali tapti 

kodų išaktyvinimo SNOMED CT priežastimi. Išaktyvintą kodą galima pakeisti nauju, tiksliau apibrėžtu 

kodu. 

Nesemantiniai identifikatoriai 

Identifikatoriaus (kodo) struktūroje negali būti jokios semantinės informacijos apie jo reikšmę ar 

sąryšius. 
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Polihierarchija 

SNOMED CT gali būti kelios hierarchijos. Kodas gali turėti daugiau nei vieną pirminę hierarchiją ir 

įvairius kelius iki jo šakninio kodo. 

Oficialūs apibrėžimai 

Jei įmanoma, kodų reikšmes reikia oficialiai apibrėžti sąryšiais su kitais kodais. 

Atmetimas – kitur nepriskirta 

SNOMED CT kodai su fraze kitur nepriskirta yra draudžiami. Vis dėlto, daugybėje klasifikacijų 

terminų su šia fraze pasitaiko. Terminas su fraze kitur nepriskirta apima bendruosius variantus, kurie 

nėra konkrečiai nurodomi. Bėgant laikui tokio kodo reikšmė gali keistis. Įkėlus konkretesnę reikšmę 

turinčius kodus, kodų su fraze kitur nepriskirta reikšmė susiaurėja. 

Įvairūs detalizavimo lygiai 

Skirtingiems naudotojams gali reikėti nurodyti labiau arba mažiau detalesnes reikšmes. SNOMED 

CT: 

 Turi apimti įvairius detalumo lygius; 

 Turi atpažinti sąryšius tarp reikšmių skirtinguose detalizavimo lygiuose; 

 Turi leisti pasirinkti kodus, iš kurių galima pereiti į kitus kodus su mažiau arba daugiau 

detalizuotomis reikšmėmis; 

 Gali apriboti skirtingose programose ar tos pačios programos skirtinguose kontekstuose 

naudojamus detalizavimo lygius. 

Keli nuoseklūs požiūriai 

Požiūris į kodo reikšmę su keliomis pirminėmis hierarchijomis negali priklausyti nuo jos pasiekimo iš 

konkrečios pirminės sąvokos. 

Toliau nei terminijos kodai – kontekstas 

Kodo reikšmę paciento įraše gali pakeisti jo kontekstas. Pacientų įrašų architektūrų bei 

modeliuojamos sveikatos priežiūros komunikacijos standartai keičiasi. Šių struktūrų kontekste 

reikėtų įvertinti SNOMED CT vaidmenį bei pateikti atitinkamas rekomendacijas. 

Tobulėti gracingai 

Bėgant laikui terminijos keičiasi. Šiuos pokyčius SNOMED CT reikia įdiegti tinkamai dokumentuotu 

bei stebimu būdu, kad sistemoms ir naudotojams būtų paprasčiau rasti dominančius dalykus. 

Pripažinti pertekliškumą 

Tą pačią informaciją galima užkoduoti skirtingais būdais. Tinkamos taikymo srities kontroliuojamoje 

terminijoje šios galimybės taip pat negalima atmesti. Vietoje to, reikėtų skatinti ekvivalentiškų terminų 

atpažinimą. 
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Elektroninės sveikatos duomenų programos 

Numatyta SNOMED CT nauda yra joje esančios informacijos naudojimas aukštos kokybės sveikatos 

priežiūros paslaugoms teikti asmenims bei populiacijoms. 

Asmenys 

Aide-memoire gydytojams 

Klinikiniu požiūriu svarbi informacija elektroniniame sveikatos duomenų įraše gydytojams 

pasitarnauja kaip aide-memoire, nes padeda prisiminti visus ankstesnius veiksmus. 

Struktūrizuotas duomenų įrašas 

Struktūrizuotas duomenų įrašas elektroninį sveikatos duomenų įrašą pagerina įvairiais būdais. Jis 

gali: 

 Supaprastinti dažnai renkamų duomenų įrašymą; 

 Užtikrinti, kad informacija būtų renkama patikimu ir atkuriamu būdu; 

 Padėti gydytojams logiškai pamąstyti apie paciento būklę. 

Klinikinės programos gali apjungti kelis duomenų įrašų metodus. Kai kurie dažniausiai naudojami 

metodai: 

 Derančių terminų paieška koduotoje terminijoje, naudojant žodžius ir frazes; 

 Hierarchinės struktūros naršymas, siekiant išgryninti arba generalizuoti reikšmes; 

 Šablonų arba protokolų naudojimas, norint įrašyti struktūrizuotą informaciją; galima remtis 

atsakymais į klausimus arba duomenų įvedimo formoje įvestomis reikšmėmis; 

 Kalbos gramatinis nagrinėjimas, siekiant identifikuoti ir retrospektyviai koduoti bei struktūrinti 

duomenis; 

 Rinkimas, kalbos atpažinimas ir dokumentų skenavimas. 

SNOMED CT reikalavimai duomenų įvedimui 

Įvedant duomenis gali tekti rinktis iš sąrašo. Tokių sąrašų dydis turi būti tinkamas valdyti bei atitikti 

naudotojo poreikius. 

 Kelių kalbų ir sričių terminijoms reikia prieigą prie terminų ir kodų apribojančių ir (arba) 

prioritetizuojančių mechanizmų, tinkančių: 

o Kalboms ir dialektams 

o Šalims, organizacijoms, disciplinoms, specializacijoms ir naudotojams 

o Kontekstams įraše ar protokole 

 Norint kodo aprašymą matyti sąraše, gautame ne iš tekstinės paieškos, terminas turi būti 

suprantamas ir tinkamas naudotojui. 

Kodą įvedus į įrašą, papildomai gali reikėti struktūriškai įvesti papildomos patikslinančios 

informacijos. 

 Patikslinanti informacija gali būti koduota. 

Pavyzdžiui, kodą pavadinimu inksto pašalinimas gali reikėti patikslinti, nurodant šoną. 

 Patikslinanti informacija gali būti skaitinė. 

Pavyzdžiui, kodo pavadinimu hemoglobino matavimas atveju galima įvesti skaitinę 

reikšmę, išreikštą medžiagos koncentracija. 

Kad būtų tenkinami visi sveikatos duomenų programoje esančio koduoto struktūrizuotų duomenų 

įrašo reikalavimai, terminija turi turėti atitinkamą taikymo sritį. 

 Pagrindinė SNOMED CT dalis apima reikiamą taikymo sritį. 
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o Tenkinti kai kurių organizacijų, specializacijų ir naudotojų poreikius gali būti sunku; 

kad vykdytų savo pačių darbo reikalavimus, jiems gali reikėti specifinių terminų ar 

kodų. Dėl to, SNOMED CT yra struktūrizuota, kad ją būtų galima papildyti ir patenkinti 

konkrečius poreikius. 

Klinikinė terminija dažnai keičiasi, įskaitant naujus kodus, terminus ir sąryšius tarp kodų. 

Keisti gali reikėti dėl: 

 Naujų sveikatos rizikų; 

 Naujos sveikatos ir ligos eigos informacijos; 

 Naujų vaistų, tyrimų, terapijų ir procedūrų. 

Pateikimas 

Pateikiant klinikinę informaciją galima: 

 Pabrėžti pagrindinę informaciją ir nurodyti sąryšius tarp elementų, taip gydytojams padedant 

suprasti pacientų būkles; 

 Remtis vien įrašo struktūra, neatsižvelgiant į terminologinį šaltinį (pvz., gali būti išdėstyta 

chronologine tvarka, pagal autorių arba pagal įrašyto įvykio tipą); 

 Ją išplėsti remiantis jos semantiniu turiniu (pvz., grupavimo procedūros, tyrimų rezultatai arba 

pastebėjimai, susiję su konkrečios ligos eiga). 

Sprendimo pagrindimas 

Sąsajos tarp įrašytos klinikinės informacijos ir atitinkamų sprendimų pagrindimo priemonių bei darbų 

gydytojams gali padėti renkantis diagnostinius tyrimus, diagnozuojant bei renkantis gydymą. 

Grindžiant sprendimą reikia atrankiniu būdu išsirinkti bei apdoroti asmens ambulatorinėje kortelėje 

esančią informaciją bei nustatyti, ar pacientas pasižymi atitinkamomis ypatybėmis, susijusiomis su 

sprendimo pagrindimo protokolu. Ypatybių buvimo nustatymo algoritmai turėtų apimti sąryšius tarp 

koduotų reikšmių bei kitų įrašo struktūros aspektų. Atlikimas taip pat svarbu, nes sprendimų 

pagrindimo algoritmai įprastai yra taikomi realiuoju laiku, įrašant duomenis. Sprendimų pagrindimo 

algoritmai gali: 

 Priklausyti nuo skaitinių ar kitokių reikšmių (bei jų vienetų), susijusių su konkrečiais 

pastebėjimais; 

 Apimti kontekstą, kuriame įrašoma informacija, pvz., įrašymo data ir bet kokie nurodyti ryšiai 

tarp atskirtų informacijos elementų; 

 Apimti informaciją, pavyzdžiui, amžių, lytį, klinikinę būklę, radinius, chirurgines procedūras, 

vaistus ir socialinius / aplinkos veiksnius, pavyzdžiui, profesiją; 

 Naudoti kodus arba identifikatorius iš kitų terminijų, klasifikacijų ar nuosavybinių schemų. 

Tam, kad terminiją naudojančios programos galėtų susisieti su šiais ištekliais, reikia 

susiejimo lentelių. 

Komunikacija 

Kad asmenims būtų teikiamos aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugos, tarp visų susijusių 

šalių turi vykti komunikacija. Tam reikia sąryšio komandų ar organizacijų viduje bei tarp jų. 

Pagrindinis daugelio klinikinių komunikacijų tikslas yra perduoti informaciją iš žmogaus žmogui. Šiuo 

tikslu vykstančios komunikacijos turi įtraukti žmogui skaitomą tekstą. Nerekomenduojama remtis 

koduotų duomenų tekstu. Dėl to, koduoti duomenys žmogaus su žmogumi komunikacijos 

reikalavimui nėra aktualūs. 

Duomenis gaunanti programa gali apdoroti klinikines komunikacijas. Tam, kad atitiktų terminijos 
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reikalavimus, šią informaciją gali tekti surinkti ir apdoroti. Norint, kad atitiktų terminijos reikalavimus, 

pranešimuose ir kitose elektroninės komunikacijos priemonėse turi būti leidžiamas SNOMED CT 

identifikatorių bei susijusių struktūrų perdavimas. 

Komunikacijų specifikacijos, pavyzdžiui sukurtos HL7 ir CENTC251, apibrėžia struktūras, kad šios 

atitiktų reikalavimus. Koduota informacija naudojama dvejose skirtingose situacijose: 

 Koduoti elementai, kuriuos reikia užpildyti specifikacijose nurodytais kodais. Specifikacijose 

nurodyti kodai perduoda esmines pranešimo savybes. Kai kurių nurodytų kodų ir klinikinėje 

terminijoje esančių kodų reikšmės gali sutapti. 

 Koduoti elementai, kuriuos galima užpildyti klinikiniais kodais iš atitinkamų kodavimo 

schemų. Atvirojo kodo elementams gali reikėti pilno terminologinio paaiškinimo. Kai kurie 

atvirojo kodo elementai gali būti apriboti konkrečius reikšmių tipus išreiškiančiais kodais. 

Pavyzdžiui, HL7 reikalaujama, kad kodavimo schemos atitiktų tam tikrus kriterijus, iš kurių 

vienas yra gebėjimas išreikšti ribotus kodų pogrupius, atsižvelgiant į konkrečius 

elementus. 

Koduota informacija žmogaus su žmogumi bendravime naudos gali turėti dvejose situacijose. Kai: 

 Ribojama atminties vieta arba komunikacijos pralaidumas. Duomenis priimančioje 

programoje turi būti (arba turi turėti prieigą realiuoju laiku) lentelė su tekstiniais aprašymais, 

susijusiais su kiekvienu kodu. 

 Būtinas siuntėjo ir gavėjo kalbų vertimas. Koduotas reikšmės perteikimas gali suteikti 

galimybę tinkamai apibūdinti gavėjo kalba. 

Įrašant tam tikrą kodą gali būti suaktyvinta komunikacija. Kodo gavimas gali suaktyvinti tam tikrus 

gaunančios programos apdorojimo procesus. 

Pavyzdžiui, įrašant sprendimą išrašyti vaistų gali suaktyvinti elektroninio recepto išsiuntimą į 

vaistinę. Tokio recepto gavimas gali suaktyvinti išdavimo ir tiekimo veiksmus. 

Paciento įsitraukimas 

Pacientai patys gali norėti peržiūrėti ir suprasti savo pačių įrašus. Norint, kad SNOMED CT atitiktų 

šį reikalavimą, į ją reikia įtraukti pacientui suprantamus terminus. Vis dėlto, šis reikalavimas negali 

būti aukščiau tikslios profesionalios terminijos. 

Pacientams taip pat turi būti leidžiama prisidėti prie savo pačių įrašų, t. y. būti SNOMED CT 

naudotojais. 

Pavyzdžiui, diabetu sergantys pacientai gali stebėti ir įrašyti savo kraujo gliukozės lygius. 

Populiacijos 

Sveikatos poreikių identifikavimas ir stebėjimas 

Kad populiacijoms būtų teikiamos aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugos, reikia suvokti 

konkrečios populiacijos sveikatos būklę bei priežiūros priežiūros poreikius. Norint nustatyti 

tendencijas reikia, kad būtų prieinama informacija apie atskirus pacientus. 

 Būtina suteikti galimybę analizuoti duomenis, įrašytus naudojant SNOMED CT. 

Tendencijos populiacijose įprastai stebimos aukštesniame lygmenyje, naudojant bendresnius kodus 

nei atskirų pacientų įrašų kodai. To galima pasiekti taikant vieną arba abu toliau nurodytus metodus: 

 SNOMED CT nustatytų hierarchinių sąryšių ir (arba) ekvivalentų naudojimas; 

 Suaktyvinančio elemento sąryšiai yra papildoma kodo ypatybė, kuri gali priklausyti nuo konteksto. 
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 SNOMED CT kodų susiejimas su atitinkamos klasifikacijos kodais. 

Kad informacijos analizė būtų tinkama, reikia patikimų ir atkuriamų užklausų. 

 SNOMED CT taikymo sritis turi apimti su analize susijusios informacijos tipus. 

 Analizės metu gali prireikti duomenų apie įvairias klinikines charakteristikas. Užklausos turi 

apimti ir terminiją, ir įrašo struktūrą. 

Paslaugų kokybės auditas 

Paslaugų kokybės analizei keliami panašūs reikalavimai kaip ir sveikatos poreikių analizei. 

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad analizė turi apimti konsultacijas, nukreipimus, procedūras, vaistus 

ir kitas intervencijas. 

Pagrindžiantis tyrimas 

Tyrimui keliami panašūs reikalavimai kaip sveikatos poreikių analizei, tačiau leidžiama: 

 Intervencijas įrašyti taip, kad nekiltų pavojus koduotiems ir dvigubai koduotiems bandymams. 

 SNOMED CT turinį įkelti eksperimentiniams stebėjimams ar gydymams, kurių visam laikui į 

terminiją įtraukti niekada nereikės. 

Mažiau biurokratijos; priežiūros paslaugų valdymas ir finansavimas 

Sveikatos priežiūros paslaugų valdymas ir finansavimas dažnai priklauso nuo tam tikros informacijos 

(pvz., bendros arba pritaikytos priežiūros) įrašymo ir ataskaitų teikimo. Automatizavus šį procesą 

sumažėja biurokratijos, t. y. naudojant SNOMED CT įrašyta klinikinė informacija susiejama su 

atitinkamomis formomis. 

Kai kuri valdymo ir finansavimo tikslais reikalinga informacija yra susijusi su pretenzijomis dėl tam 

tikrų įvykių ar paslaugų. 

Pavyzdžiui, bendrosios praktikos gydytojų NHS finansavimas priklauso nuo imunizacijos 

administravimo ir kaklo citologijos tyrimų tikslų vykdymo. 

SNOMED CT taikymo sritis turi būti tinkama, kad tenkintų šiuos poreikius arba ją turi būti leidžiama 

išplėsti, neaktualių terminų ar koduotų reikšmių neteikiant tiems, kuriems jų nereikia. 

Išorinės sveikatos duomenų statistikos ataskaitų teikimas 

Organizacijoms, pavyzdžiui, PSO ir kai kurioms vyriausybinėms įstaigoms reikia tam tikrų su 

sveikatos duomenų statistika susijusių duomenų. Tokioms organizacijoms turi būti suteikta galimybė 

naudoti su SNOMED CT įrašytą klinikinę informaciją. Jei to padaryti neįmanoma, klinikinė 

informacija turėtų bent jau palaikyti jų vykdoma rankinį generavimą. Naudojant struktūrizuotus 

duomenų įrašus galima sukurti tiesioginę sąsają su nacionalinėmis bei tarptautinėmis 

klasifikacijomis, pavyzdžiui. ICD, CPT, OPC ir kt. 

Iniciatyvus pacientų, kuriems reikia intervencijų, identifikavimas 

Nuo populiacijos priklausančią prevencinę priežiūrą reikia pasiūlyti tam tikroms grupėms, 

atsižvelgiant į lytį, amžių, medicinos istoriją ir kitus veiksnius. Pacientus identifikuoti ir jiems 

atitinkamą sveikatos priežiūrą pasiūlyti galima naudojant sveikatos duomenų programas, kurios 

remiasi su SNOMED CT įrašyta informacija. 
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Įdiegimas ir perkėlimas 

Elektroninė sveikatos duomenų programa 

Terminologiniai ištekliai yra tik viena elektroninės sveikatos duomenų programos dalis. Įdiegus 

SNOMED CT, programas lengviau pritaikyti pagal naudotojų poreikius ir nereikia tiek vargti jas 

plėtojant. 

Terminijai įdiegti reikalingas funkcijas galima suskirstyti į tokias, kurios yra: 

 Atliekamos nesiremiant tam tikroje programos įrašo struktūroje saugomais duomenimis. 

 Susijusios su programos duomenų saugojimu, gavimu arba apdorojimu. 

Programose galima išnaudoti įvairius SNOMED CT aspektus. Kai kuriose programose SNOMED 

CT gali reikėti labai ribotam naudojimui, todėl nauda gali būti minimali. Tokioms programoms gali 

nereikėti visų funkcijų ir pilno įdiegimo arba visų SNOMED CT esančių sąvokų ir kodų. 

 Naudos yra dėl nuoseklumo su kitomis labiau terminologiniu požiūriu gausesnėmis 

programomis. 

Esama informacija 

Didelė klinikinės informacijos dalis jau gali būti elektroninėje sveikatos duomenų programoje. Didelė 

šios informacijos dalis pateikiama naudojant esamas kodavimo schemas, terminijas bei klasifikaciją. 

Ši informacija gali praversti atskirų pacientų įrašams arba populiacijoms. Daugybėje užklausoms ir 

sprendimams pagrįsti skirtų protokolų yra esamomis terminijomis paremtos informacijos. 

Naujoji terminija turėtų numatyti tęstinį įrašuose, užklausose ir kitų terminijų protokoluose saugomos 

informacijos naudojimą. Šiuo atveju taikomi du metodai: 

 Senų duomenų konvertavimas tokia forma, kokia yra tinkama SNOMED CT. 

 Leidimas seniems ir SNOMED CT duomenims egzistuoti vienu metu. Seni kodai turi 

akivaizdžiai skirtis nuo SNOMED CT kodų. Be to, gaunant duomenis, sąryšis tarp kodų 

SNOMED CT ir senų kodų turi būti atpažįstamas. 

Patikimumas ir atkuriamumas 

Su SNOMED CT kodais pateikiama informacija turi būti patikima ir atkuriama. Tai reiškia: 

 Bėgant laikui kodo reikšmė negali keistis. 

 Informacija turi būti atkuriama nepriklausomai nuo programos. 

 Kodų užklausos turi būti patikimos. Tai reiškia, kad: 

o Būtina visiškai atkurti, įskaitant konkrečius, detalesnius kodus bei išraiškas, kurias 

apima bendresnio pobūdžio užklausų kodai ir išraiškos. 

o Atmetant kodus ir išraiškas, kurių neapima užklausos kodai ir išraiškos, turi būti 

užtikrintas konkretumas bei tikslumas. 

o Reikia atsižvelgti į šiuos dalykus: 

 Iš anksto sukoordinuotus sąryšius tarp įrašuose ar užklausose esančių kodų. 

 Vėliau sukoordinuotus patikslinimus, taikomus įrašuose ar užklausose 

esantiems kodams arba išraiškoms. 

 Ryšius tarp kodų ir kitos kontekstinės informacijos, kurią rodo įrašo struktūra. 
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Naudotojų bendruomenės 

Kalba 

Klinikinės terminijos naudotojams reikalingi terminai priklauso nuo vietinės kalbos ir dialekto. 

 Terminiją naudojantys naudotojai terminus turi matyti ta kalba ir dialektu, kuris jiems yra 

pažįstamas. Terminai turi būti aiškūs ir nedaugiareikšmiai, nepriklausomi nuo jokio 

hierarchinio konteksto ar oficialaus apibrėžimo. 

 Terminų peržiūros negalima painioti su terminų įtraukimu į kitas kalbas ar dialektus. 

 Skirtingose kalbose ir dialektuose vartojami terminai nėra tarpusavyje suderinami. Terminas 

gali būti būdingas kelioms kalboms ar kalbos dialektams. 

 Jei kodas pateikiamas be konkrečios nuorodos į terminą, parodomas atitinkamas 

pageidaujamas terminas. Terminas pageidaujamu gali būti viename dialekte, o sinonimu 

kitame. 

Kai kurie terminai skiriasi tik rašyba (pvz., color, colour (spalva). Tie patys rašybos variantai gali 

kartotis daugybėje skirtingų terminų. 

 Tokius atvejus būtų gerai atpažinti ir juos apdoroti atskirai nuo kitų termino variantų. 

Atskirai programai prieigos gali reikėti tik prie vienos kalbos ar dialekto. Diegti ir palaikyti visų kalbų 

ir dialektų variantus nėra tinkama. 

Programa gali palaikyti kelias kalbas ir galimybę tas kalbas bei dialektus perjungti realiuoju laiku, 

kad būtų tenkinami naudotojų poreikiai. 

Specializacija 

Kai kurios specializacijos ar disciplinos tą pačią reikšmę įvardija skirtingais terminais. Tai pačiai 

sąlygai apibūdinti konkrečios srities specialistas gali naudoti tikslų terminą, o platesnės srities 

specialistas – kitokį terminą. 

Terminų naudojimas 

Toliau esančioje lentelėje pateikiami terminų naudojimui įtakos turintys veiksniai bei pavyzdžiai. 
 

Terminų naudojimui įtakos turintys veiksniai 

Veiksnys Pavyzdžiai 

Geografiniai ir sezoniniai skirtumai Maliarija yra būdingesnė tam tikriems regionams 

Šienligė yra būdingesnė pavasariui, vasarai ir rudeniui 

Kultūrinis sveikatos suvokimas Alternatyvių terapijų patvirtinimas 

Disciplina arba specializacija Gydytojai ginekologai žodį dugnas vartoja tada, kai kalba 
apie gimdos dugną; gastroenteorologai tą patį terminą 
vartoja kalbėdami apie skrandžio dugną 

Chirurgai įrašo su jų specializacija susijusias 
operacines procedūras 

Profesionalumo kriterijus Hipertenzijos apibrėžimas gali skirtis, priklausomai nuo 
profesionalumo gairių 

Nacionaliniai arba organizaciniai reikalavimai, įskaitant taikomus 
administravimui arba finansavimui 

Kompensavimui įtakos turintys veiklos vertinimo rezultatai 

Atskirus gydytojus dominančios temos Infekcinių lygų specialistas, kuris domisi tropinėmis 
ligomis 
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Organizacija, šalis ir naudotojas 

Tam tikri terminai gali būti susiję su konkrečia organizacija. Jų į SNOMED CT tarptautinę laidą įtraukti 

negalima. Organizacijoms ir naudotojams turi būti suteikta galimybė terminus ar kodus į SNOMED 

CT įkelti taip, kad nenukentėtų pagrindinė SNOMED CT dalis. 

Siekiant patenkinti šalies, organizacijos ar specializacijos poreikius, gali tekti apjungti kelis pogrupius 

ir plėtinius. Pogrupiams ir plėtiniams apjungti turi būti taikomos nuoseklios taisyklės. 

Konkretaus naudotojo reikalavimai gali pasikeisti, priklausomai nuo jo atliekamo vaidmens. 

Skirtingiems kelių naudotojų reikalavimams patenkinti gali reikėti kelių programos variantų. 
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Santrauka 

Toliau pateikiama SNOMED CT reikalavimų santrauka. Papildomos informacijos galima rasti šiose 
rekomendacijose, o taip pat kituose dokumentuose SNOMED International puslapyje adresu: 
http://www.snomed.org/snomed- ct/learn-more. 
 

 
Terminijos struktūra 

Koduota reikšmė • Centrinis komponentas yra koduotos reikšmės 

• Kiekvienas kodas turi turėti vieną aiškią ir nedaugiareikšmę reikšmę 

Identifikatorius • Komponentai turi turėti unikalius identifikatorius 

• Vidinė šių identifikatorių struktūra negali nurodyti reikšmės 

ar kodų sąryšio 

Aprašymas • Nurodo sąsają tarp terminų (teksto eilučių) ir reikšmių, 

kurios jas aprašo (gali priklausyti nuo kalbos arba dialekto) 

Pageidaujamas terminas • Nurodo specialų sąryšį tarp kiekvieno kodo ir pageidaujamo termino 

(naudojamo reikšmei pamatyti, nebent yra alternatyva) 

• Pageidaujamo termino asociacija priklauso nuo kalbos arba dialekto 

Pilnai apibrėžtas pavadinimas • Kiekvienam kodui suteikiamas struktūrizuotas pilnai apibrėžtas 

pavadinimas, kuris vienareikšmiškai aprašo jo reikšmę 

• Pilnai apibrėžtas pavadinimas apibrėžiamas pirminėje kalboje (kalboje, 

kurioje jis pavartotas pirmą kartą) 

• Pilnai apibrėžtą pavadinimą gali reikėti išversti 

Hierarchija • Parodo hierarchinius sąryšius tarp koduotų reikšmių 

• Dėl pateikimo formos koduota reikšmė gali turėti kelias pirmines 
hierarchijos sąvokas (anttipius) 

• Taip užtikrinamas visų alternatyvių hierarchinių koduotų reikšmių 
peržiūrų nuoseklumas 

Sąryšis • Parodo ne hierarchinius sąryšius tarp koduotų reikšmių 

 
Turinys 

Taikymo sritis • Taikymo sritis yra tinkama įvairių šalių, organizacijų, disciplinų ir 
specializacijų reikalavimams patenkinti 

• Kiek turinio reikalavimai tenkinami, nustatoma per laiką 

• Vis dėlto, pirminė laida turėtų apimti: 

• Esamų klinikinių terminijų taikymo sritį 

• Visas skaitomų kodų ir NHS klinikinių terminų versijas 

• Visas versijas 

• Kitus rengimo tarybos nurodytus taikymo srities reikalavimus 

Naujinimai • Tyrinys reguliariai atnaujinamas 

Detalumas • Koduotas reikšmes galima išreikšti skirtingais detalumo lygiais 

http://www.snomed.org/snomed-ct/learn-more
http://www.snomed.org/snomed-ct/learn-more
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Turinys 

Kitaip nepriskirta (NEC); kitaip 
neapibrėžta (NOS) 

• Kodus su kitaip nepriskirta arba kitaip neapibrėžta žymomis reikia 
išaktyvinti, o vietoje jų įkelti naujus 

Plėtinys • Pagrindinę dalį galima išplėsti 

• Plėtiniai skiriasi nuo pagrindinės dalies komponentų; juos atsakinga 

organizacija turi galėti atsekti 

• Leidžia atskirti ir sekti kodo šaltinį arba pacientų įrašuose 
naudojamą identifikatorių 

 
Priežiūra ir platinimas 

Platinimas • Platinama tuo formatu, kurį be vargo galėtų naudoti programų kūrėjai 

• Šis formatas tinkamai nurodytas ir nesikeičia atsiradus naujai laidai 

• Galima platinti ir naudoti su susijusia programine įranga, pavyzdžiui, 

naršykle 

Patvarumas • Kodo reikšmė yra patvari, nes atsiradus naujiniams, ji nesikeičia ir nėra 

pašalinama 

• Jei nustatoma, kad kodo reikšmė yra daugiareikšmė, perteklinė 
ar kitaip neteisinga, kodą galima pažymėti kaip išaktyvintą 

• Sąryšio tarp sąvokos ir kodo pakeitimai aprašymo nepakeičia ir 
nepašalina. Aprašymas pažymimas kaip išaktyvintas, o vietoje jo 
sukuriamas naujas aprašymas 

Istorija • Visi komponentų pakeitimai yra sekami ir išsaugomi istorijos failuose 
(įskaitant duomenis apie naujus komponentus bei komponentų 
būsenos pakeitimus) 

• Komponentą išaktyvinus, sąryšiai arba nuorodos parodo pakaitinį 
arba ekvivalentišką komponentą 

 
Pogrupiai 

Sąvokos • Apima sąvokų pogrupių, tinkamų kalbai, dialektui ar specializacijai, 

pateikimo mechanizmą. Jis turi leisti: 

• Nurodyti sinonimus, pageidaujamus terminus ir į 
kiekvieną kalbą ar dialektą išverstus pilnai apibrėžtus 
pavadinimus 

• Racionaliai derinti kalbas bei keisti kalbų pogrupius, kad būtų 
tenkinami organizacijų arba specializacijų poreikiai 

Kodai • Apima šaliai, organizacijai, disciplinai arba specializacijai skirtų 
kodų pogrupių pateikimo mechanizmus. Pateikimo forma turėtų 
leisti: 

• Nurodyti prioritetą arba naudojimo dažnumą 

• Racionaliai derinti pogrupius, kad būtų tenkinami naudotojų 
arba naudotojų grupių poreikiai 

Nustatyti kontekstai • Apima tam tikriems įrašo kontekstams, sprendimo pagrindimo 
protokolams arba duomenų įvedimo laukeliams skirtų kodų ir sąvokų 
pogrupių teikimo mechanizmus 

Kombinacijos • Apima nuoseklias pogrupių derinimo taisykles, skirtas naudotojų 
reikalavimams vykdyti 



SNOMED CT redakcinės rekomendacijos 
(2019 01 29) 

2019 © Tarptautinė sveikatos terminologijos standartų plėtros 

organizacija 
264 p. 

 

 

 

 
Pogrupiai 

Platinimas ir diegimas • Pogrupiai platinami tuo formatu, kurį be vargo galėtų naudoti 
sistemos kūrėjai. Šis formatas tinkamai nurodytas ir nesikeičia 
atsiradus naujai laidai. Platinimo formatas leidžia: 

• Pogrupius įdiegti atskirai 

• Susijusius arba priklausomus pogrupius pasirinkti ir įdiegti 
kaip grupes 

• Pogrupius atnaujinti su kiekviena nauja laida 

Konfigūravimas • Programą galima sukonfigūruoti taip, kad ji naudotų konkretų 
pogrupį arba pogrupių derinį; pakeitus konfigūraciją, iš naujo 
įdiegti nereikia 

 
Sąryšiai 

Ryšių navigavimas • Apima sąryšius, kurie hierarchijoje leidžia naršyti einant iš 
pasirinkto kodo į kodą, kuris rodo arba pasirinkto kodo potipį, arba 
kodo dalį 

• Leidžia naviguoti iš konkretaus kodo į bendresnio pobūdžio 
kodus, kurie rodo to kodo anttipį 

Susijusių kodų agregacija • Apima sąryšius, kurie leidžia agreguoti susijusius kodus ir taip 

iš pacientų įrašų surinkti išsamią bei tikslią informaciją 

• Šie sąryšiai kartu su atitinkamomis istorijos bei nuorodų 
lentelėmis leidžia agreguoti išaktyvinus kodus su panašiomis 
arba ekvivalentiškomis reikšmėmis 

Apibūdinamosios savybės • Apima oficialius pateiktų kodų apibrėžimus 

pagal sąryšius su apibūdinamosiomis savybėmis (pvz., anatominė 

kodo vieta pavadinimu apendicitas yra kirmėlinė atauga) 

Patikslinančiosios savybės • Leidžia į paciento įrašą įrašytą kodą patikslinti pridedant susijusias 

patikslinančiąsias savybes 

• Kiekviena patikslinančioji savybė pati yra kodas, turintis nurodytą 
sąryšį su patikslintu kodu 

• Nurodo galimas kiekvieno kodo arba susijusių kodų grupės 
patikslinančiąsias savybes (pvz., prie kodo pavadinimu 
osteoartrozė galima pridėti anatominę vietą) 

Reikšmės tipas • Suteikia galimybę kodus patikslinti pridėjus atitinkamas reikšmes 

• Nurodo reikšmių tipus, kuriuos galima pridėti prie tam tikrų kodų 
(pvz., medžiagos koncentracijos reikšmę galima pridėti prie kodo 
pavadinimu hemoglobino koncentracija 

Papildomos savybės • Patvirtina kitas kodo savybes, kurios gali būti priklausomos nuo 
laiko arba konteksto (pvz., esant naujai medicininei informacijai kai 
kuriuos kodus gali reikėti atnaujinti) 
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Gavimas 

Analizė • Leidžia nuosekliai ir atkuriamu būdu saugoti informaciją, kuri vėliau 
imama analizei; imant informaciją reikia įtraukti potipius bei 
ekvivalentiškus kodus. Ekvivalentiški kodai gali būti: 

• Kitoje (senoje) kodavimo schemoje esantys kodai 

• Pertekliniai išaktyvinti kodai 

• Bendrojo pobūdžio kodų ir patikslinančiųjų savybių 

deriniai 

• Analizuojant, pasirinktus įrašus reikia imti iš pacientų įrašų; analizė 
dažniausiai atliekama serijomis 

Pacientų apžiūra • Leidžia nuosekliai ir atkuriamu būdu saugoti informaciją, kuri vėliau 
naudojama pacientui iškviesti dėl prevencinių procedūrų arba 
apžiūros; galioja panašūs reikalavimai kaip analizei 

Sprendimo pagrindimas • Leidžia nuosekliai ir atkuriamu būdu saugoti informaciją, kuri vėliau 
naudojama sprendimams pagrįsti 

• Reikalavimai labai panašūs į tuos, kurie yra taikomi analizei 

• Norint pagrįsti sprendimą, reikia iš atskirų pacientų įrašų 

atrinkti pasirinktus įrašus 

• Norint nustatyti kodo reikšmės ekvivalentą, reikia atlikti 

apdorojimą realiuoju laiku 

Pateikimas • Leidžia nuosekliai ir atkuriamu būdu saugoti informaciją, kuri vėliau 

naudojama pateikimui 

• Reikalavimai panašūs į taikomus sprendimo pagrindimui 

• Turi būti vykdoma realiuoju laiku, tačiau įprastai 
filtruojama pagal plačiąsias kodų kategorijas; ne taip 
tikslu, kaip sprendimo pagrindimo atveju 
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Paieškos ir gramatinis teksto nagrinėjimas 

Paieškos ir gramatinis teksto nagrinėjimas • Kuriant aprašymus galima pasinaudoti SNOMED CT paieškos 

funkcija 

• Iš aprašymo galima sugeneruoti paprasčiausią 
raktažodžių rodyklę ir ją naudoti efektyvesnei paieškai. 
Vis dėlto, toks būdas gali būti neoptimalus dėl: 

• Sutrumpinimų naudojimo 

• Žodžių formų variantų 

• Žodžių tvarkos variantų 

• Žodžių ekvivalentų ir derinių 

• Lokaliai įkeltų mnemonikų, skirtų 
dažniausiai naudojamiems aprašymams 

• Sudėtinių koduotų reikšmių, kurias 
perteikti gali tik: 

• Kodo ir vienos arba kelių 

patikslinančiųjų 

savybių derinys 

• Paciento įrašo struktūros 
komponentų susieti keli kodai 

• Paieškų su keliais pertekliniais bandymais 
vienam kodui 

• Kai paieškos raktą atitinka keli to 
paties kodo sinonimai 

• Kai pritaikius žodžių 
ekvivalentų ir derinių metodus 
gaunami alternatyvūs aprašymai, 
susiję su tuo pačiu dviejų arba 
daugiau žodžių ekvivalentų kodu 

• Paieškos su keliais pertekliniais bandymais, 
ieškant didelio glaudžiai susijusių koduotų 
reikšmių skaičiaus 

• Su platesnės reikšmės kodu ir daugeliu jo 
konkretesnėmis hierarchinėmis sąvokomis 
susijusius 

aprašymus atitinkantys paieškos raktai 

Problemų taip pat kelia paieška pogrupiuose. Ji apriboja galimų sąvokų ir kodų intervalą; 
efektyvumas gali priklausyti nuo raktažodžių indeksų bei pogrupių sąryšių 

Gramatinis nagrinėjimas arba laisvo teksto 
kodavimas 

• Vis dažniau atliekamas natūraliosios kalbos gramatinis 
nagrinėjimas, skirtas klaviatūra įvestam, nuskenuotam ar balso 
atpažinimo programa įvestam tekstui koduoti 

 
Diegimas 

Terminijos paslaugos • Terminijos paslaugas reikia diegti nepriklausomai nuo programos 
duomenų, atskiromis programomis arba per daugeliui programų 
prieinamus terminijos serverius 
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Diegimas 

Patarimas • Programos duomenų negalima nurodyti taip tiksliai, kaip 

terminijos paslaugų. Tai priklauso nuo bendrųjų programos funkcijų 

ir įrašų struktūros 

• SNOMED CT diegimo procese svarbu pateikti rekomendacijų. 
Jos padeda spręsti kai kurias problemas, kurių kūrėjai iškart gali 
ir nepastebėti 

Ribotos programos • Pateiktos rekomendacijos negali apsunkinti programų, 
kuriose poreikiai SNOMED CT terminijai yra riboti 

• SNOMED CT grįstoms programoms negalima taikyti viskas arba 

nieko reikalavimo 

 
Seni duomenys ir perkėlimas 

Kodo atpažinimas • Ankstesnių kodavimo schemų (SNOMED, skaitomų kodų 
arba NHS klinikinių terminų) kodą turi būti galima atskirti nuo 
SNOMED CT naudojamų identifikatorių 

Ekvivalentiškumas • Kiekvieną ankstesnių kodavimo schemų (SNOMED, skaitomų kodų 

arba 

NHS klinikinių terminų) kodą turi būti galima susieti su kodu 

SNOMED CT 

Užklausos / protokolo konvertavimas • Užklausas ir protokolus, paremtus ankstesnėmis kodavimo 
schemomis (SNOMED, skaitomais kodais arba NHS klinikiniais 
terminais) turi būti galima konvertuoti į SNOMED CT 
reikalavimus atitinkančias formas 

Įrašo konvertavimas • Senus duomenis, paremtus ankstesnėmis kodavimo schemomis 
(SNOMED, skaitomais kodais arba NHS klinikiniais terminais) turi 
būti galima konvertuoti į SNOMED CT reikalavimus atitinkančias 
formas. Tam taikomi medicininiai ir teisiniai apribojimai 

Nuo terminijos priklausančių produktų 
perkėlimas 

• JK NHS projektuose, kuriuose šiuo metu naudojami skaitomi kodai 

arba NHS klinikiniai terminai, reikia suplanuoti perkėlimą, kad 

ateityje būtų galima naudoti SNOMED CT 
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Duomenų struktūra 

Pacientų įrašų architektūros • SNOMED CT yra skirta pacientų įrašų klinikinėms reikšmėms 

perteikti 

• Paciento įrašą sudaro įvairūs su antraštėmis sugrupuoti 
susiję teiginiai 

• Teiginiuose ir antraštėse gali būti iš 

SNOMED CT paimtų klinikinių kodų 

• Antraštės ir kiti kontekstiniai elementai gali pakeisti 
susijusių teiginių reikšmę 

• Sąryšį tarp terminijos, pavyzdžiui, SNOMED CT, ir įrašo 

architektūros apibendrinti galima taip: 

• SNOMED CT kodai ir terminai gali užpildyti skirtingus 

įrašo struktūros elementus 

• Skirtingi SNOMED CT kodai gali būti tinkami 
skirtingiems įrašo elementams 

• Kai kurie kodai gali būti netinkami įrašui 

• SNOMED CT kodo reikšmę gali pakeisti jo įrašo 

struktūros kontekstas 

• SNOMED CT reikia vertinti kuriamų pacientų įrašų architektūrų 
standartų kontekste. Vertinimais paremtos rekomendacijos gali 
apimti: 

• Salimus įrašų architektūrų pakeitimus, siekiant 

pasinaudoti SNOMED CT teikiamais privalumais 

• SNOMED CT pakeitimus, siekiant geriau pritaikyti įrašų 

struktūroms 

• SNOMED CT kodų pasirinkimą, norint naudoti 

konkretaus įrašo struktūros kontekste 

Išraiškų koordinavimas ir ekvivalentiškumas • Kai kuriuos kodus galima įvesti iš anksto koordinuotu 
arba vėliau koordinuotu būdu. 

Pavyzdžiui, sąvoką Pirminis cementuotas viso klubo sąnario keitimas įvesti galima 
pasirinkus iš anksto sukoordinuotą kodą Pirminis cementuotas viso klubo sąnario 
keitimas arba pasirinkus kodą Sąnario klubo keitimas bei pridėjus patikslinančiųjų 
savybių – kūno struktūra = klubo sąnarys, patikslinančioji reikšmė = cementuota 
komponento fiksacija 

• Koduotos reikšmės saugomos įvestose formose; pateikus 
informacijos gavimo užklausas ieškoma iš anksto sukoordinuotų ir 
visų galimų vėliau sukoordinuotų ekvivalentiškų reikšmių išraiškų 
būdų 

• Iš anksto sukoordinuotoje formoje, nepriklausomai nuo 
duomenų įvedimo būdo, duomenų įvedimo metu 
programa privalo atpažinti iš anksto sukoordinuotą 
ekvivalentą 

• Vėliau sukoordinuotoje (suskaidytoje) formoje, 
nepriklausomai nuo duomenų įvedimo būdo, duomenų 
įvedimo metu programa iš anksto sukoordinuotą kodą 
atskiria į jo apibūdinamąsias savybes 

• Visi šie būdai priklauso nuo atitinkamų apibūdinamųjų 
ekvivalentiškumo atpažinimo savybių; oficialieji SNOMED CT 
kodų apibrėžimai turi būti kiek įmanoma labiau išbaigti. Jei nebus 
apibūdinamųjų savybių, gali kilti problemų su ekvivalentiškumu 
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Komunikacija 

Klinikinė informacija • Svarbu užtikrinti galimybę klinikinę informaciją (pateiktą 

SNOMED CT) perduoti tarp programų 

• Pranešimų specifikacijos bei kitos komunikacijos struktūros turi 
apimti SNOMED CT identifikatorius bei jų derinius, kad būtų 
išreikšta vėliau sukoordinuota koduota reikšmė 

Pranešimų specifikacijos • Dabartinėse pranešimų specifikacijose (pvz., EDIFACT, HL7 ir 
XML) naudojami paprasti tekstiniai failai; SNOMED CT 
identifikatoriams taip pat reikia naudoti paprastą tekstą, kad jie 
būtų tinkami tokiems pranešimams 

Vėliau sukoordinuotos išraiškos • Vėliau sukoordinuotas išraiškas galima perduoti naudojant 
specialius pranešimuose esančius patikslinančiuosius laukelius. 
Tą taip pat galima padaryti naudojant identifikatorių derinių 
sintaksinį pateikimą; jis 

turi atitikti pranešimų sintaksę bei laukelių dydžių apribojimus 

 
Susiejimas 

Klasifikavimas • Remiantis įrašytais kodais, susiejimo lentelės naudojamos 
statistiniams ir administraciniams duomenims generuoti 

• Proceso automatizavimas priklauso nuo klasifikacijos pobūdžio, 
susiejimo lentelės detalumo bei susiejimo programinės įrangos 
funkcionalumo 

Grupavimas • Susiejimo lentelės naudojamos finansavimo, 
administravimo ir kt. grupėms generuoti 

• Alternatyvus būdas yra susieti su klasifikacija, o paskui 
panaudoti klasifikacijos kodus grupėms generuoti 

Komunikacijos specifikacijos • Kodai susiejami su tam tikromis sąraše nurodytomis reikšmėmis, 
susietomis su pranešimo arba komunikacijos specifikacijomis 

• Šiuos susiejimus patvirtinus, siunčiant arba gaunant tokius 
pranešimus gali nepavykti įvesti dvigubų duomenų 

Nuorodos į darbus • Kodai naudojami sąsajoms su sprendimų pagrindimo protokolais 
arba kitomis nuorodomis sukurti 

• Kodų ir šaltinių susiejimas gali palengvinti jų naudojimą 

Prieinamumas 

Ribotos programos • Programos skiriasi savo gebėjimu naudoti terminijos komponentus 

• Programoms, kurios SNOMED CT naudoja labai ribotai, gali reikėti 

specialaus dėmesio 

Sąvokos skirtingomis kalbomis • SNOMED CT reikia išversti į kitas kalbas 

• Vertimai į įvairias kalbas palengvina klinikinės 
informacijos perdavimą, įveikiant kalbų barjerus 
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Prieinamumas 

Pacientai • Jei pacientai įrašo informaciją savo pačių medicininiuose įrašuose, 

jie gali būti SNOMED CT naudotojais 

• Dėl to SNOMED CT licenciją gali tekti apriboti 
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B priedas: sąvokų modeliai 

SNOMED CT sąvokos modelis parodo, kaip apibrėžiamos SNOMED CT sąvokos, naudojant 

formaliosios logikos bei rengimo taisyklių derinį. Sąvokų modelių taisyklėse nurodomos aukščiausio 

lygmens sąvokos, kuriose sąvokos yra išdėstytos potipių hierarchijoje, o taip pat nurodomi sąryšių 

tipai, leidžiami tarp konkrečių hierarchijos šakų sąvokų. 

Toliau pateikiama informacija yra papildoma / foninė informacija apie du sąvokų modelius. Dviems 

sąvokų modeliams kurti reikalinga informacija yra pateikiama 2.4.1.2 Anatominės struktūros 

modeliavimas ir 2.4.2.4.2 Sutrikimų derinių modeliavimas skyriuose. 

Anatominės sąvokos modelis 

Struktūra-visa-dalis (angl., Structure-Entire-Part, SEP) modelis 

SNOMED CT anatominės struktūroms pateikti yra naudojamas struktūros-visos-dalies trejetas, dar 

vadinamas SEP trejetu. Šie sąryšiai suteikia galimybę CTV3 anatomiją susieti su RT: 

 
 

Angliškai Lietuviškai 

Liver Structure  

CTV3 “Liver Structure”  

SNOMED RT “Liver” 

Kepenų struktūra 

CTV3 „Kepenų struktūra“ 

SNOMED RT „Kepenys“ 

IS_A IYRAI 

Liver Part 

RT Liver part 

Kepenų dalis 

RT kepenų dalis 

 PART_OF DALIS (KIENO) 

Entire Liver 

CTV3 Liver 

Visos kepenys 

CTV3 kepenys 

SNOMED CT anatomijų hierarchijoje viso anatominio elemento klasės atskiriamos nuo viso 

anatominio elemento dalies klasių. 

Viso elemento sąvoka: žymi klasę, kuri iliustruoja visą tam tikro tipo anatominį elementą: visą širdį 

iliustruoja visos atskiros širdys. 

Elemento dalies sąvoka: žymi klasę, kurią iliustruoja tam tikro tipo elemento dalies anatominiai 
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elementai: širdies dalį iliustruoja visi elementai, kurie yra tam tikros širdies dalis, pvz., mano mitralinis 

vožtuvas, jūsų dešinysis skilvelis, Džo sinusinis mazgas. Širdies dalies jokia širdis neiliustruoja. 

Elemento struktūros sąvoka: apima ir viso elemento, ir dalies sąvokas. Ji žymi klasę, kurią iliustruoja 

bet kas, kas iliustruoja arba Visa, arba Dalis sąvokas. Pavyzdžiui, širdies struktūrą iliustruoja mano 

širdis, mano mitralinis vožtuvas, jūsų širdis, jūsų dešinysis skilvelis, Džo sinusinis mazgas, Džo širdis 

ir kt. 

CTV3 kodas pavadinimu Kepenų struktūra prilygsta aukščiau esančioje diagramoje nurodytai 

kepenų struktūrai. Tiek CTV3 kepenų struktūros kodas, tiek SNOMED RT kepenų kodas žymi dalį 

kepenų arba visas kepenis. Vietos atributai (PROCEDŪROS VIETA, RADINIO VIETA) įprastai 

perima kepenų struktūros, o ne visų kepenų reikšmę, nes kepenų sutrikimo arba kepenų procedūros 

vieta įprastai nereiškia visų kepenų. 

Struktūros sąvokos tikslas 

Elemento struktūros kodai palengvina logika grįstą nuorodų į elementą arba jo dalis agregaciją. 

Laikoma, kad SEP trejeto E yra kodas, kurį galima laikyti tikrąjį anatominį elementą nurodančiu kodu. 

Pavyzdžiui, visų kepenų kodas yra tas, kuris anatomijos pagrindų modelyje (FMA) atitinka 

kepenų kodą. Visų kepenų potipių hierarchija kur kas geriau atitinka FMA hierarchijas, todėl 

nestruktūrinius SNOMED sistemos komponentus gali pavykti visiškai suderinti su FMA 

anatomija. 

Sukurtoje duomenų bazėje kodai fizinių anatominių elementų hierarchijoje kategorizuojami pagal jų 

būseną  

(S – struktūra, P – dalis arba E – visa) ir pateikiami atitinkami kiekvieno E kodo S ir P kodai. 

Diegėjams tai turėtų praversti. Tai gali padėti naviguojant, koordinuojant oficialias anatomijos 

ontologijas bei renkantis kodus, skirtus vėlesniam koordinavimui. 

Pavadinimų suteikimo reikalavimai 

S sąvokos įprastai įvardinamos kaip x struktūra (kūno struktūra) arba x priklausanti struktūra (kūno 

struktūra). E sąvokos įprastai įvardinamos kaip visas x (kūno struktūra) arba x visas (kūno struktūra). 

P sąvokos įprastai įvardinamos kaip x dalis (kūno struktūra) arba x priklausanti dalis (kūno struktūra). 

Daugiskaitinė forma 

Už SNOMED CT anatomijos skyriaus ribų, daugiskaitinės formos iš pradžių buvo naudojamos 

antraštėse, o atskirų sąvokų pavadinimai buvo vienaskaitiniai. Anatomijos skyriuje daugiskaitines 

formas naudojame reikšmingiems skirtumams su vienaskaitinėmis formomis pabrėžti. 

Pavyzdžiui, Visų pirštų odos struktūra FSN reiškia daugiau nei vieną pirštą, o Piršto oda 

rodo ne daugiau kaip vieną pirštą. 

SNOMED RT ir 3 versijos klinikinių terminų sąvokų sujungimo nuostatos 

Jei tą patį pavadinimą turi dvi sąvokos, SNOMED RT kodas tampa S kodu, o CTV3 kodas tampa E 

kodu. Vis dar pasitaiko neatpažinto RT-CTV3 S-E porų susiejimo atvejų, kai nė vienas FSN kodas 

nėra pakeičiamas pagal šiame dokumente aprašytus pavadinimų suteikimo reikalavimus. 

Identifikavus šias nesuderintas poras, atitinkamai pakeičiami FSN, o E kodo potipis IS-A susiejamas 

su S kodu. 

S sąvokos be atitinkamos E sąvokos 

Kai kurie S kodai šiuo metu atitinkamų E kodų potipių neturi ir nėra numatyta, kad tokie E kodai būtų 

kuriami sujungiant SNOMED RT ir CTV3. Vis dėlto tikėtina, kad tokia tvarka ateityje įsigalios. 
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S struktūros kodai gali apimti ne tik E arba P. 

SEP trejetas gali sudaryti įspūdį, kad visi S kodai turi tik dvi antrines sąvokas – vieną E ir vieną P, o 

visos kitos sąvokos priklauso P. Vėlgi, seniau ne visada būdavo užtikrinamas tokio modeliavimo 

nuoseklumas. Kai kurie kodai specialiai padaryti S, kuris nebūtinai yra atitinkamo E dalis, potipiais. 

Pavyzdžiui, perirenalinis audinys yra inksto struktūra, tačiau nėra inksto dalis. Ši sąvoka perirenalinį 

abscesą apibrėžia taip, kad jis tampa inkstų absceso dalimi. Nors perirenalinis abscesas nėra 

griežtai laikomas inksto medžiaga, jis vis tiek yra laikomas inkstų absceso dalimi, todėl šiai nurodai 

pagrįsti naudojama S anatomijos hierarchija. 

Dėl tokios tvarkos terminijoje atsirado nepageidaujamų variacijų bei atsitiktinumų, todėl būsimose 

laidose šias variacijas bus siekiama pašalinti. Jei kodo reikia vietai, kuri iš tikrųjų yra skirta apimti ne 

inkstų dalies elementus, apie tai bus aiškiai nurodoma pavadinime, pvz., Inksto struktūra ir 

perirenalinis audinys. 

Skaičiuojami ir neskaičiuojami E elementai 

Jei x pavadinimas nurodo atpažįstamumo savybės neturintį elementą (t. y. jie nėra skaičiuojami arba 

gali būti suprantami kaip neskaičiuojami), E kodą reikia interpretuoti itin atidžiai. Šiomis 

aplinkybėmis, E interpretavimas reiškia, kad įvardijama kažkuri dalyko dalis. 

Pavyzdžiui, audiniai ir audinių tipai, pavyzdžiui, fascija, raumuo, sausgyslė, kaulo audinys, 

jungiamasis audinys, oda, gleivinė, nervo audinys ir kt. Raumuo, sausgyslė, kaulas ir oda gali 

identifikuoti audinio tipą, o taip pat atskirą tokio tipo organą. Kaulo audinys neturi atpažįstamumo 

savybės, tačiau konkretus kaulas ją turi. 

Odą naudojant kaip archetipinį pavyzdį, piršto odos E kodas reikštų piršto odos dalį, todėl visi jos 

potipiai taip pat privalėtų būti odos dalys. Piršto odos S kodas turi P potipį, kuris reiškia tam tikrą 

piršto odos dalies dalį. Tai reiškia, kad potipiai yra ne odos tipai, o odos dalys, įskaitant sluoksnius, 

pvz., piršto epidermis (piršto epidermio dalis) galėtų būti konkrečia piršto odos dalimi. 

Audiniai, sluoksniai, membranos: dalys 

Laikome, kad E kodo x audiniui ir x sluoksniui reikšmė yra x audinio dalis, todėl regioninės audinių 

tipų grupės yra tiesioginiai potipiai. 

Pavyzdžiui, pereinamasis šlapimo takų epitelis, būdamas E kodo tipu, turėtų būti 

pereinamojo šlapimo takų epitelio anttipiu. Viso to priežastis yra ta, kad pereinamasis 

šlapimo takų epitelis (jo dalis) yra pereinamojo šlapimo takų epitelio (jo dalies) tipas. 

Taip pat elgiamės su sluoksniais. 

Pavyzdžiui, laikome, kad serozinis sluoksnis ir serozinis audinys reiškia tą patį, nes visi 

seroziniai audiniai yra konfigūruojami kaip sluoksniai. Serozė negali būti be sluoksnio, o jų E 

kodai reiškia serozinio sluoksnio arba serzosinio audinio dalies dalį. 

Kitas pavyzdys yra tinklainės sluoksnis, kuris yra laikomas nervinių tinklainės pluoštų 

sluoksniu, o taip pat tinklainės epitelio anttipiu. Tinklainės epitelis čia reiškia tinklainės epitelio 

dalį, todėl yra sluoksnio (arba jo dalies) tipas. 
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Grupės 

Atpažįstamumo / skaičiavimo klausimai apima elementų grupių iš vienos grupės skirstymo problemą. 

Pavyzdžiui, x = limfmazgių grupė, y = limfmazgis. Tokiu atveju, grupė su nariu turėtų būti 

siejama atitinkamu sąryšiu (SNOMED CT dar nėra), pavyzdžiui turi narį. Tais atvejais, kai y 

būtinai yra grupės x narys, jį galima susieti sąryšio nariu (taip pat dar nėra SNOMED CT). 

Ką reiškia dalis? 

Dalį galima interpretuoti keliais skirtingais būdais. SNOMED CT B dalis reiškia, kad normalioje 

anatomijoje visa A struktūra struktūriniu požiūriu yra įtraukta į B struktūrą. Kad A yra B dalis dar 

galima nurodyti sakant, kad nėra A dalies, kuri nebūtų B dalimi. 

Pavyzdžiui, žastikaulis yra pečių srities dalis, nes distalinis žastikaulio galas yra žastikaulio 

dalis, o distalinis žastikaulio galas nėra pečių srities dalis. 

Neanatominėms reikšmėms sąvokos dalis nenaudojame, pavyzdžiui, tyrimus grupuojant rinkiniuose. 

Taip pat šios sąvokos nenaudojame ryšiams, kurie nėra aiškiai anatomiškai įtraukti, nurodyti. 

Keliuose naujausiuose darbuose dalis, kuri yra sangrąžinė (t. y. elementas tam tikra prasme yra 

savo paties dalis, lygiai taip pat, kaip komplektas yra savo paties pogrupis) buvo atskirta nuo 

būdingos dalies, kai elementas negali būti būdinga savo paties dalimi. Nuo šiol, sąryšių dalį 

nurodome kaip reiškiančią griežtą partonomiją. 

Kartais buvimas dalimi painiojamas su vieta. 

Pavyzdžiui, embrionas nėra motinos kūno dalis, tačiau inkstai yra. Anatominį skyrių 

daugiausiai sudaro kanoninės dalys, tačiau yra ir kelios anomalios dalys, kurios yra 

naudojamos kaip navikų ar sužalojimų vietos. 

Pavyzdžiui, Meckelio divertikulas yra kūno struktūra, kuri yra plonosios žarnos dalis, o taip pat 

morfologinis pakitimas. Panašiai kūno dalimis yra laikomos kai kurios stomos bei kitos 

pooperacinės struktūros. Transplantuotos kepenys ar inkstai laikomi kūno dalimi kaip 

pooperacinė struktūra, nors transplantuotas organas ir nėra genetiškai identiškas. Taip pat 

kūno dalimi yra laikomi transplantuoti kaulų čiulpai. 

Kita vertus, negyvi implantai ir prietaisai bei svetimkūniai yra laikomi esantys kūne, bet nelaikomi 

kūno dalimis. 

Ar SNOMED CT sąryšių lentelę galima naudoti kuriant hierarchijos dalį? 

Dabartinius dalies sąryšius reikia gerokai plačiau sumodeliuoti bei užtikrinti kokybę. Šiuo metu jie 

nėra apibūdinamieji, t. y. jų savybių tipas sąryšių faile yra papildomas, todėl klasifikatoriaus elgesiui 

jie įtakos neturi. Daug pastangų įdėta į atnaujintų dalies sąryšių projektą; jį reikės peržiūrėti ir, prieš 

įtraukiant į laidą, patvirtinti. Dėl to SEP trejeto struktūros bei dalies sąryšiai bus griežtai sugretinti. 

Tik laiko klausimas, kada pakeitimai bus įgyvendinti ir bus užtikrinta jų kokybė. 

Kodėl dalies sąryšiai nėra apibūdinamieji? 

SNOMED CT esanti SEP struktūra bei naudojamas interferencinis mechanizmas leidžia 

pasinaudoti anatominių sąryšių privalumais ir apimti IS_A sąryšius tarp sutrikimų, procedūrų bei 

kitų elementų, nenurodant dalies sąryšių. SEP struktūra taip pat suteikia galimybę pakankamai 

apibrėžti anatomines struktūras, nenurodant dalies sąryšių (dėl to jie tampa būtinai teisingais, 

tačiau netaikomos būtinumo ir pakankamumo sąlygos). 

Pavyzdžiui, Kairiosios rankos struktūra gali būti pakankamai apibrėžta kaip rankos struktūra 

su laterališkumu = kairė. Tokio apibrėžimo pakanka. Dalies sąryšius konvertuojant, kad jie 

turėtų būdingą statusą = apibūdinamieji, reikės stipriai pakeisti esamą modelį. 
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Elementai su mase ir grynai erdviniai bemasiai elementai 

Taškus, linijas ir paviršius galima laikyti bepasiais. Juos FMA vadina nematerialiais. Labai svarbu 

šių elementų kodus / pavadinimus atskirti nuo tų, kurie žymi elementus su mase. Šiuo metu, 

anatominio erdvinio elemento sąvokos žymi bemasius elementus. Bemasiai elementai nėra 

pateikiami naudojant SEP modelį. Gali būti, kad naudotojai pageidaus nurodyti paviršiaus dalis, o 

kad tą būtų galima padaryti, SEP modelį reikia pritaikyti anatominiams erdviniams elementams arba 

reikia pritaikyti apibūdinamuosius dalies sąryšius. 

Kūno struktūrų sąvokoms apibrėžti naudojami atributai 

Laterališkumas 

Šis atributas suteikia informacijos apie tai, ar kūno struktūra yra kairėje, dešinėje, ar abejose pusėse. 

Jis taikomas tik dvipusėms simetriškoms kūno struktūroms, esančioms priešingose kūno pusėse. 

Viena pusė 

Viena pusė: į tarptautinę laidą įkėlus lateralizuotą turinį, nelieka būtinybės naudoti nenurodytą vieną 

pusę žyminčias sąvokas, o taip pat nekyla pavojus, sąvokas naudojant tiesiai paciento įraše. Vieną 

pusę žyminčios sąvokos nebus priimtos ir bus peržiūrimas esamas turinys, kurį galbūt reikės 

išaktyvinti. 

Sutrikimų kombinacijos 

Kombinuoti sutrikimai ir klinikinio gyvavimo etapai (CLP) 

Kombinuotų sutrikimų modelis grindžiamas klinikinius sutrikimų prilyginimu klinikinio gyvavimo 

etapams, kurie žymi asmens gyvenimo periodą, kurio metu jam pasireiškė viena arba daugiau 

patologinių būklių (patologinės struktūros, polinkiai arba procesai). Šiuo atveju potipių sąryšis 

prilygsta teorijos sąryšių pogrupiui. Teorijoje nurodoma, kad Y yra X potipis, jei visi Y nariai yra 

įtraukti kaip X nariai, o Y nėra konkretesnis nei X. Tokiu atveju, kombinuotas gyvavimo etapas, kurį 

sudaro CLPa ir CLPb, perims CLPa ir CLPb kaip pirmines sąvokas, nes visi asmenys su CLPa ir CLPb 

kombinuotu CLP taip pat yra asmenys su CLPa bei CLPb. 

Laikini sąryšiai ir pasireiškimo vienu metu reikšmė 

Sąryšį tarp dviejų laiko intervalų galima apibūdinti taikant formalizmą, žinomą kaip Aleno intervalų 

algebra[i]. Pagrindiniai sąryšiai (ir jų priešpriešos) tarp 2 laiko intervalų yra pavaizduoti toliau. Čia a 

ir b yra atskiri CLP, sąryšius nurodo mažosios raidės, o jų priešpriešas – didžiosios raidės. Pastaba: 

sąryšis „lygu“ yra jo paties priešprieša. 

 

1 pav. Pagrindiniai Aleno sąryšiai ir priešpriešų sąryšiai (https://www.ics.uci.edu/ 

~alspaugh/cls/shr/allen.html#Allen1983-mkti) 
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Angliškai Lietuviškai 

Precedes Anksčiau 

Meets Susitinka 

Overlaps Persidengia 

 Finished Baigė 

Contains Yra viduje 

Starts Pradeda 

Equals Lygu 

Started by Pradėjo 

During Per 

Finishes Baigia 

Overlaped by  Perdengė 

Met by Pasitiko 

Preceded by  Už 

 Pasireiškimą vienu metu apibrėžiame kaip situaciją, kurioje laiko intervalas a (pvz., 

CLP) yra pateikiamas laiko intervale b (arba priešpriešinis laiko intervalas b yra 

pateikiamas laiko intervale a). 

2 pav. Su pasireiškimu vienu metu suderinami Aleno pagrindiniai ir priešpriešiniai sąryšiai 

Šiuos įvairius laikinus sąryšius klinikinėje aplinkoje atskirti tikrai sunku, todėl mes sąryšius Aleno 

sintaksėje tarp a ir b pateikiame kaip a(fsdeFSD)b. Taip parodomas visų 2 paveikslėlyje nurodytų 

šablonų sujungimas. 

Taigi, sprendžiant, ar CLPa ir CLPb pasireiškia vienu metu, iškyla klausimas, ar gyvavimo etapas 

išlieka pasibaigus prieš tai buvusiam. Jei atsakymas neigiamas, tuomet CLPa ir CLPb pasireiškia 

vienu metu. Kaip pavyzdį galime pateikti vainikinės arterijos embolo ir miokardo infarkto sujungimą. 

Akivaizdu, kad po gydymo embolo gali nelikti, tačiau pažeistas miokardo audinys išlieka, todėl 

vainikinės arterijos embolo ir miokardo infarkto nereikia laikyti, kaip būtinai pasireiškiančius vienu 

metu. Kita vertus, apsvarstykime žarnų nepraeinamumo ir apsisukimo sujungimo atvejį. Pašalinus 

apsisukimą, žarnų nepraeinamumas dingsta, todėl apsisukimą ir žarnų nepraeinamumą reikia laikyti 

kaip būtinai pasireiškiančius vienu metu. 
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Paprasčiausio pasireiškimas vienu metu atveju du gyvavimo etapai gali būti būtinai pasireiškiantys 

vienu metu, tačiau klinikiniu požiūriu susiję tuo, kad vienas nesukelia kito. Šie klinikinių asociacijų 

tipai dažnai yra susiję paprasčiausiu polinkiu, todėl nurodant persidengiančius sindromus (pvz., 

astmą su COPD) bei susiejant du CLP (CLPa ir CLPb), kai (peržiūrėjus naujausią literatūrą) vis dar 

lieka neaišku, ar tarp CLPa ir CLPb egzistuoja priežastinė grandinė, tinkamiausia naudoti 

paprasčiausią pasireiškimą vienu metu (ypač aktualu genetinėms mutacijoms bei susijusiems 

fenotipams). 
Allen, James F. „Maintaining knowledge about temporal intervals“. Communications of the ACM 26(11) 832–843, 1983 m. 

lapkr. 

Priežastingumas 

Priežastingumo sąvoką laikome primityviuoju predikatu, kuris yra reikalingas medicininiam pagrindimui bei 

sprendimų priėmimui. Labai didelis skirtumas yra tarp to, ar y atsitiktinai eina po x, ar y yra sukeltas x. 

Priežastiniai sąryšiai tarp sutrikimų perteikiami naudojant dėl vaidmenį. Priežastinį sąryšį reikia laikyti bet 

kuriuo tašku priežastinėje grandinėje tarp X ir Y, kurioje X nėra paprasčiausiai Y rizikos veiksnys, o X yra 

laikinai atskirtas Y intervalu, kuriame sąryšis tarp X ir Y nėra tik atsitiktinis. 
 

Rizikos veiksniai ir priežastys* 

• Priežastis yra įvykis, sąlyga arba savybė, be kurios liga neišsivystytų. 

• Rizikos veiksnys yra pamatinės priežasties pakaitalas arba žymeklis (pvz., išsilavinimas ir pajamų 
statusas yra rizikos veiksniai, tačiau nėra išeminės širdies ligos priežastys). 

*http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_Causality/EP713_Causality3.html 

http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_Causality/EP713_Causality3.html
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3pav. Išeminės širdies ligos priežastinės grandinės pavyzdys, pritaikytas iš „The 

Global Health Risks Report“, PSO, 2004 

 

 Dėl atributą galima laikyti priemone atskirti paprasčiausią pasireiškimą vienu metu bei 

pasireiškimą vienu metu ir priežastį. Jį galima naudoti vietoje papildomų laikinų 

šablonų (pvz., per ir po, kurių šiuo metu SNOMED CT nėra), kai pasireiškimas vienu 

metu arba laikina priežastis nėra aiški. 

Priežastingumas ir pasireiškimas vienu metu 

Kalbant apie sutrikimus, kurie gali pasireikšti vienu metu ir kai vienas yra kito priežastis, taikomos 

šios Aleno laikinos sekos. Šiuo atveju b yra laikomas priežastine sąlyga, o a – išplaukiančia sąlyga.  

4 pav. Su pasireiškimu vienu metu ir priežastingumu suderinami Aleno sąryšiai 

Taigi, 2 paveiksle nurodyti priešpriešiniai sąryšiai, kur a eina prieš b yra klaidingi. 

Modeliuojant ir vienu metu pasireiškiančius, ir priežastiniais sąryšiais susijusius sutrikimus, susidaro 

neįprastos aplinkybės, kuriose sąlyga būna ir anttipis ir dėl vaidmens reikšmė (5 pav.). Tą galima 

paaiškinti 2 atskirais gyvavimo etapais, apimančiais priežastinę sąlygą – pirmasis yra tas, kuris eina 

pirmiau kombinuoto gyvavimo etapo, o antrasis eina kartu su išplaukiančia sąlyga. Taigi, 
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kombinuotas gyvavimo etapas laikomas įvykusiu dėl pirmojo gyvavimo etapo, kuriame priežastinė 

sąlyga eina pirmiau ir atskirai nuo gyvavimo etapo, kuriame ji yra kombinuoto gyvavimo etapo dalis.  
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Kita vertus, dėl vaidmens įterpimą į išplaukiančią sąlygą žyminčią sąryšių grupę reikia papildomai ištirti. 

 
5 pav. Tiek pasireiškimą vienu metu, tiek priežastinį sąryšį iliustruojančio kombinuoto 

sutrikimo pavyzdys 

 

Angliškai Lietuviškai 

Intestinal obstruction co-occurent and due to 

incisional hernia (disorder) 

Žarnų nepraeinamumas kartu su ir dėl išvaržos 

pjūvio vietoje (sutrikimas) 

Incisional hernia (disorder) Išvarža pjūvio vietoje (sutrikimas) 

Hernia, with obstruction (disorder) Išvarža su nepraeinamumu (sutrikimas) 

 Due to (attribute) Dėl (atributas) 

Incisional hernia (disorder) Išvarža pjūvio vietoja (sutrikimas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Abdominal cavity structure (body structure) Pilvo ertmės struktūra (kūno struktūra) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Incarcerated hernia (morphologic abnormality) Vidinė išvarža (morfologinis pakitimas) 

Finding site (attribute) Radinio vieta (atributas) 

Anterior abdominal wall structure (body structure) Priekinės pilvo sienos struktūra (kūno struktūra) 

Associated morphology (attribute) Susijusi morfologija (atributas) 

Hernial opening (morphologic abnormality) Išvaržos atsivėrimas (morfologinis pakitimas) 

Susiję su atributo naudojimas 

Dėl daugiareikšmiškumo bei sudėtingumo šį vaidmenį pritaikytu nuosekliai, susiję su atributo 

reikėtų vengti. Vieninteliu atveju susiję su atributas gali būti laikomas tinkamu*. 

Bendrosios grupinės sąvokos, apimančios konkretesnes asociacijas 

Pavyzdžiui, 6211002 | poliartritas susijęs su* kitu sutrikimu (sutrikimas)| apima dvi antrines 

sąvokas 

 201972000 | alerginis kelių vietų artritas (sutrikimas) | modeliuotas su dėl atributu 

419076005 | alerginė reakcija (sutrikimas) | 

 422565003 | poinfekcinis poliartritas (sutrikimas) | modeliuotas su po atributu 40733004 | 

infekcinė liga (sutrikimas) | 
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*Reikėtų apsvarstyti susiję su atributo pavadinimo pakeitimo į ką nors labiau aprašomo, 

pavyzdžiui, atsitiktinai arba laikinai susiję su, galimybę. 

 Daugiau informacijos rasite 2.4.2.4.2 skyriuje „Sutrikimų derinių modeliavimas“. 
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C priedas. Turinio įtraukimo į tarptautinę laidą principai 

Tarptautinė laida apima tarptautinei atitikčiai ir sąveikai reikalingą turinį. Tarptautinės laidos turinį 

riboja tarptautinės laidos reikalavimai. Jo negalima modifikuoti ar pakeisti plėtiniu, nebent tą daryti 

aiškiai leido SNOMED International. Jei į toliau pateiktus klausimas atsakoma teigiamai, tuomet tai 

priežastis įtraukti į tarptautinę laidą: 

 Ar naudinga daugiau nei vienoje nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

 Ar reikia, kad elektroninėse sveikatos duomenų programose būtų suprantama daugiau nei 

vienoje nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

 Ar gali būti naudojama už paciento nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos ribų, t. y. jei 

pacientas keliautų ar persikraustytų į kitą šalį? 

Nuosavybinių pavadinimų ir darbų naudojimas SNOMED International 

Pavadinimai 

Norint klinikinės formos arba įrankio pavadinimą (XYZ testas), arba formos ar įrankio sugeneruoto 

rezultato pavadinimą (pvz., XYZ testo rezultatas) įtraukti į SNOMED CT, licencijos iš savininko 

nereikia. Gali būti, kad savininkui priklauso prekės ženklas (kuris gali būti registruotas arba 

neregistruotas), žymintis pavadinimą arba rezultatą, tačiau paprasčiausias žodžio įtraukimas į 

SNOMED CT teisių į prekės ženklą nepažeidžia. 

Tas pats galioja vaistų prekių ženklams. SNOMED International nereikia prekės ženklo savininko 

leidimo, kad nuorodą į vaisto prekės ženklą galėtų įtraukti į SNOMED CT. 

Klausimai 

Klinikinė forma arba įrankis su atskirų klausimų formuluotėmis iš esmės yra literatūrinis darbas, todėl 

jam galioja autorių teisių apsauga. Kopijuojant visą literatūrinį darbą arba jo dalį neturint savininko 

licencijos, pažeidžiamos autorių teisės. 

Mažai tikėtina, bet gali būti, kad atskiro klausimo iš klinikinės formos arba įrankio formuluotės 

įtraukimas gali pažeisti autorių teises. Vis dėlto, labiau tikėtina, kad SNOMED International 

sistemingai į SNOMED CT įtrauks visus klausimus iš formos arba įrankio. Išskyrus paprasčiausių 

formų atveju, kuomet neturint savininko leidimo kyla pavojus pažeisti autorių teises. 

Atsakymai 

Tam tikri klausimai gali turėti iš anksto nustatytų atsakymų seriją. Atsakymai gali būti paprasčiausiai 

taip / ne arba skaičius iš tam tikro intervalo, tačiau gali būti ir kur kas sudėtingesni (pvz., reikia 

pagalvos pjaustant, tepant sviestą ir kt. arba reikia pritaikytos mitybos). 

 Šiame skyriuje aprašomi į SNOMED CT įtraukti nuosavybiniai pavadinimai (pvz., klinikinių formų ar 
įrankių bei vaistų pavadinimai). Šis skyrius dalinamas į du poskyrius. Pirmajame aprašoma pati 
SNOMED International. Antrajame aprašomos trečiosios šalys (pvz., SNOMED International filialai), 
SNOMED CT įtraukusios į elektronines sveikatos duomenų programas (pastaba: tarp šių skyrių yra 
tam tikrų atitikimų). 
Klinikinė forma arba įrankis 
Šiame skyriuje kalbame apie klinikinės formos arba įrankio savininką. Šis terminas maždaug 
reiškia asmenį arba organizaciją, kuriam priklauso intelektinės nuosavybės teisės į formą arba 
įrankį. Tai gali būti formą arba įrankį sukūręs asmuo arba asmenų grupė, kūrėjus įdarbinusi 
organizacija arba komercinė organizacija, kuriai kūrėjai yra priskyrę savo intelektinės nuosavybės 
teises. 
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Į SNOMED CT įtraukiant labai panašius atsakymus, leidimo nereikia. Vis dėlto, sudėtingesnio teksto 

įtraukimas į SNOMED CT iš esmės pažeidžia autorių teises. Atskiriems atsakymams įprastai tai 

negalioja, tačiau ši sąlyga beveik visada galioja tada, kai įtraukiami ištisi atsakymų komplektai. 

Rezultatai 

Atskiriems atsakymams galiojantys principai galioja ir bendram rezultatui, gautam naudojant klinikinę 

formą arba įrankį. 

Įtraukus skaičius, autorių teisės nepažeidžiamos. Vis dėlto, jei kiekvienas galimas rezultatas turi 

susietą tekstinį aprašymą, o visi galimi rezultatai ir aprašymai yra įtraukiami į SNOMED CT, tuomet 

reikia licencijos. 

Klausimus, atsakymus arba rezultatus žyminčios sąvokos 

Į SNOMED CT galima įtraukti sąvoką, kuri žymi klausimų, atsakymų arba rezultatų tekstą. 

Pavyzdžiui, formoje gali būti klausimas apie asmens gebėjimą apsirengti ir galimi atsakymai. Į 

SNOMED CT negalima įtraukti nei klausimo teksto, nei bet kokių galimų atsakymų, tačiau galima 

įtraukti sąvoką, pavyzdžiui, gebėjimas apsirengti. Jei formą sudaro 20 klausimų, į SNOMED CT 

galima įtraukti 20 sąvokų – XYZ testo_rezultatas 1, XYZtesto_rezultatas 2 ir taip toliau iki XYZ 

testo_rezultatas 20. 

Mažai tikėtina, kad į SNOMED CT įtraukus vieną sąvoką, kuri yra grįsta klinikinės formos klausimu, 

atsakymu arba rezultatu, bus pažeistos autorių teisės. Vis dėlto, jei į SNOMED CT bus sistemingai 

įtraukiamos kiekvieno klinikinės formos atskiro klausimo sąvokos, autorių teisės gali būti pažeistos. 

Šios sąvokos (pvz., gebėjimas apsirengti) SNOMED CT jau gali būti arba jos gali būti įkeltos kituose 

kontekstuose (tai negalioja konkrečius formos klausimus nurodančioms sąvokoms). Tokiu atveju 

mažai tikėtina, kad autorių teisės bus pažeistos. 

SNOMED CT diegimas 

Pavadinimai 

Klinikinės formos ar įrankio arba vaisto prekės ženklo pavadinimo naudojimas įprastai autorių teisių 

nepažeidžia. Vis dėlto, komerciniame kontekste (t. y. sistemoje, kurioje vaistus galima įsigyti 

elektroniniu būdu) prekių ženklų pavadinimus norintys naudoti diegėjai turėtų būti itin atidūs. 

SNOMED International šiuo klausimu diegėjų nekonsultuoja, tačiau kilus abejonei rekomenduoja 

susisiekti su prekės ženklo savininku. 

Diegėjai prekių ženklus turėtų naudoti tik tada, kai būtinai reikia. Pavyzdžiui, reikėtų vengti ekrane 

ar spausdintinėje medžiagoje naudoti grafinę žymę (pvz., logotipą). 

Klausimai, atsakymai ir rezultatai 

Klausimus, atsakymus ir rezultatus diegėjai turi tvarkyti taip pat, kaip SNOMED International 

(žr. aukščiau). Jei turinio iš klinikinės formos ar įrankio įtraukimas pažeidžia autorių teises, vadinasi 

turinį atkūrusi (ekrane arba spaudinyje) sistema šias teises taip pat pažeidžia. Tai reiškia, kad 

SNOMED International teisę įtraukti turinį suteikianti licencija taip pat galioja sistemos diegėjams. 

Esami terminai 

Kaip jau buvo minėta, klinikinės formos terminai SNOMED CT jau gali būti, nors iš tokios formos net 

nebuvo nukopijuoti. Tai nereiškia, kad SNOMED International pažeidė autorių teises. Vis dėlto, jei 

sistemos diegėjas šiuos esamus terminus nuspręstų išdėstyti atkurdamas visą arba didelę klinikinės 

formos dalį (pvz., išskleidžiamąjį laukelį užpildydamas visais įmanomais atsakymais į konkretų 

klausimą iš formos), tuomet autorių teisės gali būti pažeistos. 
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Formos struktūra 

Sistema ekrane arba spaudinyje gali atkurti klinikinės formos struktūrą ir išdėstymą (pvz., kad 

sistema būtų lengviau prieinama tiems, kurie yra susipažinę su popierine forma). Tai gali pažeisti 

autorių teises, nebent struktūros ar išdėstymo panašumas yra labai minimalus (pvz., suženklintasis 

sąrašas). Klinikinės formos išvaizdą ir pojūtį atkartoti norintis diegėjas privalo gauti savininko 

licenciją. 

Algoritmai arba logika 

Sistemos diegėjai gali naudoti klinikinės formos ar įrankio algoritmą arba logiką (pvz., metodą, kurį 

taikant yra skaičiuojamas bendras rezultatas). Pavyzdžiui, klinikinėje formoje naudotojui gali būti 

nurodoma atlikti matematinius veiksmus su atskirais atsakymais, kad būtų gautas bendras 

rezultatas. Tokį patį veiksmą galima atlikti sistemoje. 

Algoritmo ar logikos naudojimas yra pažeidimas. SNOMED International vengia tokio naudojimo ir 

sistemos diegėjus skatina susisiekti su savininku bei pasikalbėti apie galimą pažeidimą. 

Ne su žmogumi susijusio turinio valdymas 

Ne su žmogumi susijusį turinį per SNOMED International užklausų sistemą (SIRS) galima įkelti į 

naujo turinio užklausas arba galima identifikuoti tarptautinėje laidoje. Skirstant tarptautinę laidą ir 

plėtinio turinį, reikia būti atidiems. Pagrindinis principas tas, kad sistemos pagrindinėje dalyje turi būti 

žmogaus medicinoje naudojamas turinys. Aiškiai su žmogumi nesusijęs turinys gali būti tvarkomas 

plėtinyje. 

Ne su žmogumi susijusio turinio pavyzdžiai: 

 Su kiaušiniu susijęs kolomitas (liga); 

 Ragų pašalinimas (procedūra); 

 Sparno kaulų struktūra (kūno struktūra). 

Pagrindinėje sistemos dalyje priklausančio turinio tipai: 

 Ligos ir radiniai. Viskas, kas susiję tiek su žmonėmis, tiek žmonėms, tiek gyvūnais turi būti 

pagrindinėje sistemos dalyje. 

 Medžiagų elementai. Kiekviena nepageidaujamų reiškinių galinti sukelti medžiaga turi būti 

pagrindinėje sistemos dalyje (suprantant, kad žmonėms apsinuodijimą ir nepageidaujamus 

reiškinius gali sukelti iš esmės bet kokia medžiaga). Kai kurios medžiagos gali būti susijusios 

tik ne žmonių arba veterinariniu kontekstu. Šiuos elementus galima įkelti arba palikti 

veterinariniame plėtinyje. 

 Organizmai. Daugelis organizmų turi būti pagrindinėje sistemos dalyje. Taikomos kelios 

išimtys. Veterinarijos terminijos paslaugų laboratorijoje (VTSL) Virdžinijos technologijų 

universitete parengtame veterinariniame plėtinyje yra užkoduota daugiau kaip 20 000 

organizmų. Jie į pagrindinę sistemos dalį įprastai neeksportuojami, nebent yra naudojami 

visuomenės sveikatos arba žmonių medicinos srityje arba kai jiems užklausą pateikia 

daugiau nei viena SNOMED International valstybė narė. 

Žmonių medicinoje nenaudojamus organizmus galima įtraukti į veterinarinį plėtinį. SNOMED 

International valstybėms narėms bei licencijas turintiems filialams jis yra viešai prieinamas. 

Veterinarinį plėtinį galima rasti adresu http://vtsl.vetmed.vet.edu|http://vtsl.vetmed.vet.edu/ arba 

susisiekus su VTSL adresu vtsl.extension@gmail.com 

  

http://vtsl.vetmed.vet.edu/
http://vtsl.vetmed.vet.edu/
mailto:vtsl.extension@gmail.com
mailto:vtsl.extension@gmail.com
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Nacionalinio plėtinio turinio nustatymo principai 

Nacionalinis plėtinys apima į tarptautinės laidos sritį nepatenkantį turinį, kurio reikia nacionalinei 

atitikčiai ir sąveikai. Kiekviena valstybė narė nustato šios srities pritaikymo ir interpretavimo būdą, o 

taip pat tai, ar sąvokas reikia įtraukti į savo plėtinius. 

Ar sąvokas reikia įtraukti į nacionalinį plėtinį nusprendžiama teigiamai atsakius į šiuos klausimus: 

 Ar turinys, kurio reikia nacionalinei atitikčiai ir sąveikai, patenka į tarptautinės laidos 

sritį? 

 Ar jis naudingas nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

 Ar jis turi būti suprantamas nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

 Ar turinį atkūrus, juo reikia dalintis nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje? 

Jei taip, vadinasi sąvoka patenka į nacionalinį plėtinį. 
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 Istorinių sričių sąryšių suvestinė 

D priedas. Istorinės pastabos 

Pridėta arba pakeista 

Matavimo / vertinimo atributų srities keitimas. Matavimo procedūrai patvirtinti tik šeši atributai. 

Šių atributų sritis buvo išplėsta iki vertinimo procedūros. 

Dozė pagal reikšmes. Vaistų ruošimo (produkto) tipas ir jo potipiai buvo perkelti į patikslinančiųjų 

reikšmių hierarchiją. Vaistų ruošimo (patikslinančiosios reikšmės) tipas šias sąvokas atspindi 

geriau, nes jos nėra produktai. 

Radinys pagal įvykį. Perkeltos įvairios sąvokos. Šioms sąvokos apibrėžti naudoti atributai buvo 

palikti klinikinių radinių hierarchijoje. 

Vartojimo būdas. Procedūra geriau modeliuojama, nes apibrėžime nurodomas duotosios 

medžiagos vartojimo būdas. 

Kontekstu apibrėžta situacija (situacija). Anksčiau vadinta nuo konteksto priklausančia 

kategorija. 

 
 

Sritis Istorinis ryšys 

Daugiareikšmis komponentas Galimai ekvivalentiškas 

Komponentas perkeltas kitur Perkeltas į 

Besidubliuojantis komponentas Taip pat kaip 

Klaidingas komponentas Pakeista Buvo 

Ribotas komponentas Buvo 

Pasenęs komponentas Pakeista Buvo 

Laukiama perkėlimo Perkeltas į 

Rengimo politikos nepaisymas Nereikalingas 

Nebegaliojantis 

Endoskopinės prieigos būdas. Informacija, kurią anksčiau perteikė sąvoka Prieiga, endoskopinis 

metodas – prieiga (patikslinančioji reikšmė), dabar perteikia sąvoka Prieigos prietaiso naudojimas, 

endoskopas, prietaisas (fizinis objektas). 

Turi apibrėžimo elementų. Naudojama ne suprantamu, atkuriamu ir naudingu būdu. 

Išaktyvintas 

Metodas. Nechirurginių procedūrų naudojimas neatkuriamas. 

Epizodiškumas aktyviame turinyje nebemodeliuojamas. Naudojama ne pirmajam paciento 

sutrikimo epizodui nurodyti, bet pirmam kartui, kai pacientas dėl sutrikimo kreipėsi į sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėją, nurodyti. 

Pradžia ir eiga. Negalima naudoti atkuriant. Pradžia lengvai painiojama su eiga. 

Naudojimas (pakeistas sąvoka Naudojamas prietaisas). Leistos reikšmės, apimančios sąvokos 

 Toliau pateikiamos ankstesnių redakcinių rekomendacijų versijų pastabos, kurios gali būti naudingos. 
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Fizinė jėga (fizinė jėga), kuri iš esmės nėra prietaisas, antrines sąvokas. Neatitikimas pašalintas 

naudojant prietaiso atributus – Naudojimas, naudojamas prietaisas, prieiga (ypač endoskopinėse 

procedūrose). 

Kita 

Chirurginių ir susijusių procedūrų sritys 3 klinikinių terminų versijoje. Sukurta pagal 2 

skaitomos versijos OPCS4 7 skyrių, klinikinių terminų projekto (CTP) metu ir vėliau pridėjus naujas 

sąvokas. 
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E priedas. Redakcinės rekomendacijos: stilius ir terminai 

Kad turinys būtų nuoseklus ir aiškus, rekomendacijose naudotas tam tikras stilius bei specifiniai 

terminai. Tą daryti ir buvo ketinama, tačiau svarbiausia yra rekomendacijų turinys. Dėl to, autoriai 

gali rasti alternatyvių stilių ar terminų naudojimo atvejų. 
 

Stilius 

Tipas Pastabos 

Kursyvas • Pabrėžti sakinyje ar frazėje esantį žodį. 

• Pažymėti kokio nors dalyko pavadinimą. 

Pirmoji didžioji raidė • Pabrėžti sakinyje ar frazėje esantį žodį, kuris nebūtinai yra 
sakinio pradžioje. 

Taškai Nenaudoti: 

• Sąrašuose, kurių elementai nėra sakiniai. 

• Lentelių sakinių pabaigose. 

Pavyzdžiai • Pateikiami kaip: 

Pavyzdžiui, 

• pavyzdžio tekstas 

• Jei buvo įmanoma, pavyzdžiai patekti iš SNOMED CT naršyklės. 
Jei tokių pavyzdžių nėra, t. y. jie dar neegzistuoja, jie paimti iš kitų 
šaltinių. 

Makrokomandos: pastaba, patarimas, 
įspėjimas 

• Bendrai 

• Pavyzdžiui, daugiau 
informacijos ieškokite, 
modeliavimas, išimtis 

• Konkrečiai 

• Pavyzdžiui, 

Sąvokos, URL 

• Papildomas pavadinimas – 

pridedamas prie kiekvieno 

Bendrai 
 

 Daugiau informacijos rasite 
Pateikiama bendrojo pobūdžio informacija ir papildomi šaltiniai (gali būti 
nuorodos). 

 
 Modeliavimas 

Pateikiama modeliavimo informacija. 
 

 Išimtis, išaktyvinimas arba peržiūrima 
Pateikiama informacijos apie išimtis, išaktyvinimą arba peržiūrėjimus. 

 

 
 

 Sąvokos 
Kai kurios sąvokos (pvz., tos, kurios yra patikslinančiųjų reikšmių hierarchijoje) yra 
sukurtos padėti apibrėžti 
kitas sąvokas. 

 URL 
URL, nurodantys apibrėžimų šaltinius, nėra priimtini. 

Lentelės 

• Antraštės eilutė – šviesiai 

žalia; 

pastorintas šriftas 

• Antros antraštės eilutė – 

šviesiai mėlyna 

• Stulpelio antraštė – šviesiai 

mėlyna 

• Kiti laukeliai – gali būti 
rožinės spalvos, jei norima 
pabrėžti 

• Poraštės eilutė – šviesiai 

geltona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastaba. Iš žmogui skaitomų sąvokų modelio sugeneruotų lentelių formatavimas yra 
unikalus. 

Antraštės eilutė 

   

   

   

   

   

Poraštės eilutė 
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Stilius 

Teksto formatai 

• „Kabutės“ 

• Pastorintas šriftas 

• Visos DIDŽIOSIOS 

• Naudojama retai 

Puslapių antraštės 

• Skyrių antraštės – 3 antraštė 

• Poskyrių antraštės – pastorintas paragrafas 

Terminai 
 

Terminai 

Naudojami rekomendacijose Sinonimas / kita 

Atributas Sąvokos modelio atributas; sąryšių tipas 

Kūrimo platforma SCA įrankis 

Antrinė sąvoka Potipis, potipio antrinė sąvoka 

Klasifikatorius Aprašymo logikos (DL) klasifikatorius; logikos vykdymo programa 

Tolesnė sąvoka Antrinė sąvoka ir potipio antrinė sąvoka / sąvokos 

Sritis Sąvokos modelio sritis 

Elektroninė sveikatos duomenų programa Programinė įranga; klinikinės informacijos sistemos 

Elektroninis sveikatos duomenų įrašas arba 
ESĮ 

Elektroninis medicininis įrašas; elektroninis įrašas; elektroninis paciento įrašas 

Plėtinys SNOMED CT plėtinys, valstybės narės / filialo pridėta terminija 

Grupavimo sąvoka / grupinė sąvoka NĖRA 

Išaktyvinti / išaktyvinimas Pašalinti* 

Tarptautinė laida Pagrindinė dalis 

Modeliuotojas / modeliavimas Autorius / kūrimas, redaktorius / redagavimas 

Pirminė sąvoka Anttipis, anttipio pirminė sąvoka 

Iš anksto sukoordinuota Iš anksto sukoordinuota išraiška 

Vėliau sukoordinuota Vėliau sukoordinuota išraiška 

Patikslinančioji reikšmė Patikslinančioji savybė 

Ribos Sąvokos modelio intervalas, leistina reikšmė 

Ryšių grupė Vaidmenų grupė* 

Šakninė sąvoka Viršutinio lygmens sąvoka 

Semantinė žyma Semantinis tipas, hierarchijos žyma 

Kontekstu apibrėžta situacija Nuo konteksto priklausanti kategorija 

Pakankamai apibrėžta Pilnai apibrėžta* 

Superkategorija ?? 

*Išbraukti = Nebenaudojami 

 


