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Įvadas 

Medicina yra viena iš daugelio šiandieną sparčiai besivystančių 
žmogaus veiklos sričių, kurios darbo aplinką stipriai veikia informa
cinių technologijų pažanga ir kompiuterizavimo plėtra. Šiuolaikinės 
sveikatos apsaugos sistemos efektyvus darbas ir sveikatos paslaugų 
prieinamumas, medicininės informacijos apdorojimas yra neįsivaiz
duojami be kompiuterio ir interneto. Didėjanti veiklos procesų įvairovė 
turi įtakos tam, kad šių procesų valdymui supaprastinti šiandien reika
lingos pažangios ir efektyvios informacinės technologijos. Medicinos 
srities informacija aprėpia labai daug – nuo paprasčiausios informaci
jos apie sveikatos paslaugų teikėjus, sveikatos paslaugų prieinamumą, 
visuomenės informavimą apie sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją iki 
hospitalinių informacinių sistemų, paciento elektroninės sveikatos is
torijos, internetinės paciento kortelės, šiuolaikinės medicininės įran
gos valdymo, klinikinių sprendimų palaikymo, telemedicinos ir pan. 
Informacinės technologijos padeda išlaisvinti gydytojus nuo kasdie
nio popierinių dokumentų pildymo, atimančio pacientams skiriamą 
laiką, ir taip mažina sveikatos paslaugų tiekimo kokybę.

Lietuvos elektroninės sveikatos sistemos 2007–2015 metų plėt
ros strategijoje numatyta, kad iki 2011 m. ne mažiau kaip 20 % pa
cientų duomenų bus registruojama elektroninėje sveikatos istorijo
je. Ekonominis efektas, atsisakius popierinių formų, akivaizdus. 
Vilniaus centro poliklinikoje atlikti skaičiavimai parodė, kad atsisa
kius asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės pildymo po
pierinėje formoje, sutaupoma 216 tūkst. litų (Veidas, 2012). Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių klinikose jau veikia elektroninė li
gos istorijos sistema, kurioje galima kaupti tyrimų aprašymus, opera
cijų protokolus, epikrizes ir kitus su pacientu susijusius dokumentus, 
įdiegta internetinė paciento kortelė, prie kurios pacientas gali prieiti 
nuotoliniu būdu, galima užsiregistruoti pas gydytoją internetu net ne
užėjus į gydymo įstaigą.

Šią mokomąją knygą sudaro trys skyriai. Pirmajame skyriuje ap
rašoma elektroninės sveikatos koncepcija ir vykdoma strategija, die
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giant elektroninės sveikatos sistemą Lietuvoje, pateikiami informa
cinių sistemų pagrindai, aprašomi pagrindiniai informacinių sistemų 
elementai ir tipai. Antrajame skyriuje susitelkiama ties informacinių 
sistemų taikymui medicinoje, aprašomi tokių sistemų ypatumai ir pa
grindiniai uždaviniai, struktūra ir komponentai. Trečiajame skyriuje 
apžvelgiamas kai kurių informacinių technologijų taikymas.
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1. Įvadas Į eleKTRonInę sveIKaTą IR 
InfoRmacInes sIsTemas

1.1. elektroninės sveikatos samprata

Elektroninė sveikata (e. sveikata, eHealth arba e-health) yra gana 
naujas terminas sveikatos priežiūros veikloje, kurioje vyrauja elektroni
niai procesai ir komunikacijos. Iki 1999 metų retai naudotas, elektroninės 
sveikatos terminas dabar yra tarsi bendras „madingas žodelis“, vartojamas 
apibūdinant ne tik „internetinę mediciną“, bet ir viską, kas yra susiję su 
kompiuteriais ir medicina. Anksčiau negu jis paplito akademinėje terpė
je, jį pradėjo vartoti pramonės ir vadybos žmonės, sukurdami šį žodį kartu 
su kitais informacinės visuomenės eros naujais „e. žodžiais“, tokiais kaip  
„e. komercija“, „e. verslas“, „e. sprendimai“ ir t. t. Kadangi internetas 
atvėrė naujas galimybes ir iššūkius tradicinėje sveikatos apsaugos in
formacinių technologijų pramonėje, tai ir „e. sveikatos“ terminas tapo 
tinkamas vartoti. Nauji iššūkiai sveikatos apsaugos informacinėms 
technologijoms buvo pirmiausia: (1) vartotojų sugebėjimas sąveikau
ti su jų sistemomis tiesiogiai (online, B2C = „business to consumer“, 
„verslas-vartotojui“); (2) pagerintos duomenų perdavimo galimybės iš 
institucijos į instituciją (B2B = „business to business“, „verslas-vers-
lui“); (3) naujos galimybės vartotojų tarpusavio komunikacijai (C2C = 
„consumer to consumer“, „vartotojas-vartotojui“). 

Kaip galėtume apibrėžti elektroninę sveikatą akademinėje aplin
koje? Dažnai šis terminas vartojamas nenuosekliai – vieni jį sieja su 
sveikatos priežiūros informatika, kiti vartoja jį siauresne prasme – 
sveikatos priežiūros veikla internetu. Dažniausiai cituojamas moks
lininko Guntherio Eysenbacho elektroninės sveikatos apibrėžimas 
(J. Med. Internet Res., 2001; 3(2): e20):

„Elektroninė sveikata yra besiplečianti sritis medicinos informati-
kos, visuomenės sveikatos ir verslo sandūroje, apimanti sveikatos pas-
laugas ir informaciją, perduodamą internetu ir susijusiomis technologi-
jomis. Siauresne prasme terminas apibūdina ne tik techninę raidą, bet 
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ir psichinę būseną, mąstymo būdą, elgseną ir įsipareigojimą tinkliškai, 
globaliai mąstyti, naudojant informacines ir komunikacines technologi-
jas gerinti sveikatos priežiūrą lokaliai, regioniniu ir pasaulio mastu.“

Šis apibrėžimas yra ganėtinai platus siekiant jį pritaikyti tokiai 
dinamiškai aplinkai kaip internetas ir kartu patvirtina, kad e. sveikata 
apima daugiau nei tiesiog „internetas ir medicina“. Priedėlis „e“ ne 
tik reiškia „elektroninis“, tačiau įtraukia eilę kitų „e“, kurie kartu ge
riausiai apibūdina tai, kas e. sveikata yra apskritai (ar kas turėtų būti). 

Toliau, cituodami G. Eysenbachą, pabandysime apibūdinti elekt
roninėje sveikatoje būtinus dalykus (Ten „e‘s“ in eHealth), besisle
piančius po priedėliu „e“:

1. efektyvumas (Efficiency) – viena iš elektroninės sveikatos 
perspektyvų yra padidinti sveikatos apsaugos efektyvumą, 
kartu sumažinant išlaidas. Vienas galimas būdas sumažinti iš
laidas yra vengti pasikartojančių ir nebūtinų diagnostinių ar te
rapinių intervencijų, pagerėjus komunikacijoms tarp sveikatos 
priežiūros įstaigų, įtraukiant į tai pacientą. 

2. Priežiūros kokybės padidinimas (Enhancing quality of care) 
– didėjantis efektyvumas apima ne tik išlaidų mažinimą, bet 
ir kokybės gerinimą. E. sveikata galėtų padidinti sveikatos 
priežiūros kokybę suteikiant galimybę palyginti skirtingus pa
slaugos teikėjus, įtraukiant vartotojus kaip papildomą kokybės 
užtikrinimą bei nukreipiant pacientų srautus pas geriausios ko
kybės paslaugų teikėjus. 

3. Paremta įrodymais (Evidence based) – e. sveikatos interven
cijos turi būti paremtos įrodymais ta prasme, kad jų veiksmin
gumas ir efektyvumas neturėtų būti tariamas, tačiau įrodomas 
tiksliais moksliniais metodais.

4. Pacientų ir vartotojų įgalinimas (Empowerment of consu-
mers and patients) – sudarydama galimybę vartotojams per 
internetą prieiti prie medicinos žinių bazių ir asmeninių elekt
roninių įrašų, e. sveikata atveria naujas galimybes į pacientą 
orientuotai medicinai.
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5. Naujų tarpusavio santykių tarp paciento ir sveikatos priežiūros 
specialisto skatinimas (Encouragement) partnerystės link, kai 
sprendimai priimami dalijimosi būdu („in a shared manner“). 

6. Gydytojų švietimas (Education) naudojant „online“ šaltinius 
(tęstinis medicininis ugdymas) ir vartotojų informavimas apie 
gyvenimo būdą, ligų prevenciją ir pan. 

7. Įgalinti (Enabling) informacijos mainus ir komunikaciją tarp 
sveikatos priežiūros įstaigų standartizuotu būdu.

8. Išplėsti (Extending) sveikatos priežiūros apimtį už jos įpras
tinių ribų. Ir geografine prasme, ir konceptualia. E. sveikata 
suteikia galimybę vartotojams lengvai gauti sveikatos priežiū
ros paslaugas tiesiogiai iš globalių teikėjų. Šios paslaugos gali 
būti nuo paprasčiausių patarimų iki daug sudėtingesnių inter
vencijų ar produktų, pvz. medikamentai. 

9. etika (Ethics) – e. sveikata apima naujas paciento ir gydytojo 
bendravimo formas ir iškyla nauji etikos uždaviniai, tokie kaip 
profesionali „online“ praktika, kompetentingas sutikimas, 
privatumas ir pan. 

10. lygiateisiškumas (Equity) – padaryti sveikatos priežiūrą kuo 
lygiateisiškesnę yra vienas iš e. sveikatos perspektyvų, tačiau 
kartu gali iškilti grėsmė, kad e. sveikata gali padidinti spra
gą tarp „turtingųjų“ ir „beturčių“ („haves“ and „have-nots“). 
Žmonės, neturintys pinigų, įgūdžių ir galimybių prieiti prie 
kompiuterio ir tinklų, negali naudoti kompiuterių efektyviai. 

Šalia šių išvardytų būtinų dalykų, e. sveikata turi būti lengva nau
doti (easy-to-use), įdomi (entertaining), jaudinanti (exciting), ir, be 
jokios abejonės, egzistuoti (exist).

Taigi, elektroninės sveikatos terminas nusako šiuolaikinių infor
macijos ir komunikacijos technologijų panaudojimą tenkinat gyven
tojų, pacientų, sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų ir administratorių (Sveikatos apsaugos ministeri
ja (SAM), Valstybinė ligonių kasa (VLK) ir kitos sveikatos sistemą 
administruojančios institucijos) poreikius. E. sveikatos svarba šiuolai
kiniame pasaulyje sparčiai didėja: 
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„Elektroninė sveikata yra vienintelė pati svarbiausia sveikatos 
apsaugos revoliucija, lyginant ją su modernių vaistų, vakcinų ar net 
tokių visuomenės sveikatos priemonių kaip sanitarija arba švarus 
vanduo taikymu (D. Silber, e. sveikata, Ataskaita Ministrų lygio konfe-
rencijai, Briuselis, 2003, (ISBN 90-6779-180-6).“

Europos komisijos informacinės visuomenės portalas apibrėžia 
elektroninę sveikatą taip:

„Europos sąjungos informacinės ir komunikacinės technologijos 
sveikatai (EU ICTs for Health): e. sveikata apibrėžia informacinių ir 
komunikacinių technologijų pritaikymą visose funkcijų srityse, kurios 
veikia sveikatos sektoriuje, nuo gydytojo iki ligoninės vadovybės, per 
slaugytojas, duomenų apdorojimo specialistus, socialinio draudimo 
administratorius ir, be abejo, pacientus.“

1.1.1. elektroninės sveikatos komponentai ir tikslai

Elektroninės sveikatos terminas apima sritį paslaugų, kurios yra 
medicinos / sveikatos priežiūros ir informacinių technologijų sandūroje:

– elektroniniai medicinos įrašai (electronic medical records): 
paprastesnės paciento duomenų komunikacijos tarp skirtingų 
sveikatos priežiūros profesionalų (bendros praktikos gydytojai, 
specialistai, slaugos komanda, farmacija ir pan.) galimybės.

– Telemedicina: apima visus tipus fizinių ir fiziologinių ma
tavimų, kurie nereikalauja paciento kelionės pas specialistą. 
Veikiant šiai paslaugai, pacientams reikia mažiau lankytis pas 
specialistus ir, atvirkščiai, specialistas apima didesnį plotą.

– Įrodymais paremta medicina (evidence based medicine): 
sistema, kuri suteikia informaciją apie tinkamą gydymą esant 
tam tikrai paciento būsenai. Sveikatos priežiūros specialistas 
gali žiūrėti, ar jo diagnozė eina išvien su moksliniais tyrimais. 
Pranašumas tas, kad duomenys gali būti nuolatos atnaujinami. 

– vartotojo sveikatos informatika (consumer health informa-
tics): ir sveiki, ir pacientai nori būti informuoti apie medicinos 
problematiką.



11

– sveikatos žinių valdymas (health knowledge management): 
naujausių medicinos žurnalų apžvalga, geriausios praktikos 
gairės ar epidemiologinė raida.

– virtualios sveikatos priežiūros komandos (virtual healthca-
re teams): susideda iš sveikatos priežiūros specialistų, skait
meninės įranga pagalba bendradarbiaujančių ir besidalinančių 
informacija apie pacientus. 

Visuotinai priimti yra keturi fundamentalūs elektroninės sveika
tos komponentai:

– Klinikiniai taikymai (telekonsultacijos; elektroninių medicinos 
įrašų perdavimas; klinikinių sprendimų palaikymo sistemos, tei
kiamos sveikatos paslaugų vietoje; modernios medicinos enciklo
pedijos; gyvybinių signalų bei namų slaugos stebėsenos sistemos; 

– sveikatos apsaugos profesinių žinių plėtra ir mokymas – 
sveikatos apsaugos profesionalų žinių, gebėjimų, kompeten
cijos lygio kėlimas, geriausių pasaulinių medicinos praktikos 
pavyzdžių ir standartų taikymas;

– viešoji sveikatos informacija – visuomenės informuotumo 
lygio sveikatos klausimais kėlimas, atsakomybės už savo svei
katą didinimas;

– sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas – išsamių 
sveikatos įrašų kaupimas ir pažangus, automatizuotas jų pa
naudojimas, leidžiantis pajungti neišmatuojamai vertingą ir 
gausią informaciją žinioms įgyti, klinikiniams ir administraci
niams sprendimams palaikyti, ligų prevencijai ir medicininėms 
žinioms kaupti; išankstinės registracijos sistemos; elektroninės 
vaistų išrašymo sistemos; pacientų kortelės; kompensavimo už 
paslaugas elektroninės sistemos; automatizuotos pažymų išra
šymo, gavimo sistemos; elektroninė galimybė antrajai nuomo
nei ir daug kitų sistemų, gerinančių įprastas sveikatos priežiū
ros paslaugas bei sukuriančias ir naujas paslaugas. 

Europos Sąjungoje elektroninė sveikata labiausiai plėtojama šio
se keturiose srityse: 

– nacionaliniai ir regioniniai elektroninės sveikatos tinklai;
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– elektroninės sveikatos sistemos ir paslaugos medikams;
– telemedicinos ir slaugos elektroninės sveikatos taikomieji 

sprendimai;
– gyventojų galimybės kontroliuoti savo sveikatos priežiūrą ir 

gerovę. 
Pagrindinis e. sveikatos tikslas – socialinė, individualizuota kiek

vieno gyventojo sveikatos priežiūra, užtikrinanti galimybę nesunkiai 
gauti aukštos kokybės paslaugą, veiksmingą vientisą priežiūrą ir slaugą. 

Elektroninės sveikatos sistema yra plėtojama tam, kad būtų už
tikrintas vienodas priėjimas prie garantuotos kokybės sveikatos prie
žiūros paslaugų visiems Lietuvos gyventojams, neatsižvelgiant į jų 
geografinę, socialinę ar ekonominę padėtį. Gyventojai su negalia arba 
ligoniai turės akivaizdžiausią naudą. 

Naudodamiesi interneto naršykle ir saugia prieiga, gyventojai galės 
prisijungti prie e. sveikatos sistemos ir naudotis tokiomis paslaugomis: 

– prieiti prie savo asmeninės e. sveikatos istorijos (ESI); 
– prieiti prie informacijos apie sveikatos paslaugų išteklius, to

kius kaip informacija apie šeimos gydytoją (dar kitaip vadina
mą bendrosios praktikos gydytoju – BPG), specialistus, regist
raciją ir vizitų paskyrimus; 

– prieiti prie kvalifikuotos informacijos apie sveikatą ir prie pa
tarimų dėl gyvenimo būdo; 

– gauti informaciją, priimant sprendimus dėl sveikatos paslaugų 
teikėjo pasirinkimo, registraciją pas BPG, užsirašant profilak
tiškai pasitikrinti bei stebėsenos programoms ir diagnostiniams 
testams atlikti; 

– gauti kvalifikuotą informaciją, pasirenkant konkretų vaistą pa
gal kainą ir kompensavimo lygį iš vaistų sąrašo pagal vaisto 
aktyviąją medžiagą (galimybė pasirinkti generinį vaistą, t. y. 
gerokai pigesnę vaisto kopiją, kurią galima gaminti pasibaigus 
etinio vaisto patentui). 

Europos Sąjungos šalyse yra nemaža elektroninės sveikatos plėt
ros ir taikymo pavyzdžių, į kuriuos galima orientuotis. Pvz., Danijoje 
įgyvendinti projektai „MedCom1“ ir „MedCom2“ iš esmės pagerino 
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bendrosios praktikos gydytojų darbo sąlygas ir kokybę: daugiau nei 
90 procentų Danijos BPG turi ir naudoja darbe kompiuterius, taip 
kasdien sutaupydami po valandą savo darbo laiko. Pagerėja paslaugų 
kokybė, nes remdamasis per kompiuterių tinklą prieinama ESI ir in
formacija apie specialistų darbo grafikus, vaistus ir kt., gydytojas gali 
priimti sprendimus greičiau ir tiksliau. Elektroniniu būdu Danijoje 
perduodama apie 2 milijonus žinučių per mėnesį, tai sudaro 70 proc. 
visos pirminio sveikatos apsaugos lygio sveikatos duomenų komuni
kacijos. Pažymėtina, kad BPG ėmė naudoti kompiuterius savanoriš
kai, o tie, kurie nesinaudoja jais (daugiausia priešpensinio amžiaus ar 
tik pradedantys) sveikatos paslaugų rinkoje vertinami prasčiau. 

1.2. elektroninės sveikatos sistemos uždaviniai

Siekiant elektroninės sveikatos strategijos tikslų ir laikantis pa
grindinių plėtros krypčių, nustatomi šie uždaviniai:

nacionalinės e. sveikatos sistemos (ness) kūrimas, palaiky-
mas ir plėtra:

– NESS branduolys sudaro e. sveikatos sistemos pagrindą, nes 
užtikrina nacionalinės integracijos galimybes, visiems šalies 
naudotojams sudaro sąlygas naudotis e. sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir lemia tolesnę NESS plėtrą. Sistemos branduo
lio palaikymas užtikrina teikiamų paslaugų patikimumą, didi
na suteiktų paslaugų skaičių, užtikrina e. sveikatos sistemos 
plėtros tęstinumą bei nuoseklios nacionalinės integracijos ga
limybes. Būtina įgyvendinti NESS valdymo, administravimo 
ir kompetencijos centro sukūrimo priemones, parengti reika
lingus norminius ir teisės aktus bei pereiti nuo bandomosios 
prie gamybinės NESS eksploatacijos. Lietuvoje pradėtas kurti 
NESS branduolys vadinamas ESPBI IS (E. sveikatos paslaugų 
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema).

– Patikimas pacientų katalogas yra vienas pagrindinių teisingo 
nacionalinės e. sveikatos sistemos funkcionavimo reikalavi
mų, jis turi būti įvykdytas pirmiausia. Jis sudaro pagrindą kon
soliduoti visą sveikatos informaciją apie pacientą, prieiti prie 
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jos šaltinių, esančių įvairiose sistemose ir institucijose. Kartu 
būtina sukurti ir palaikyti sveikatos priežiūros specialistų bei 
įstaigų katalogus ir saugias bei patikimas sąsajas su e. sveika
tos sistemai funkcionuoti reikalingais registrais.

– ESĮ (Elektroninės sveikatos įrašo) plėtra yra labai svarbi, nes tik 
išsamus ir semantiškai struktūrizuotas įrašas sukuria e. sveikatos 
sistemos galimybes. ESĮ plėtra turi būti vykdoma etapais, nuo 
svarbiausios, gyvybinės ir neatidėliotinai pagalbai reikalingos 
informacijos ir nestruktūrizuotos ESĮ formos fragmentų, kaupia
mų nacionalinės e. sveikatos sistemos branduolyje, iki išsamaus 
integ ruoto ESĮ, paskirstyto e. sveikatos tinkle ir prireikus prieina
mo per nuorodas, įskaitant išsamią tyrimų ir vizualizacijos infor
maciją, taip pat struktūrizuotos įrašo struktūros, leidžiančios vyk
dyti automatizuotą atskirų įrašo elementų paiešką ir apdorojimą. 

– Reikia sukurti būtinas teisines ir administracines sąlygas sis
temai funkcionuoti, atsakomybėms pasiskirstyti, atsiskaitomy
bei ir kokybės sistemai veikti bei sistemos patikimumui užtik
rinti ir visai strategijai sėkmingai įgyvendinti. Tam reikalinga 
adekvati valdymo struktūra ir teisinis pagrindas, aiškus NESS 
savininkas ir atsakomybei proporcingus įgaliojimus turintis 
NESS veiklos administravimo ir plėtros lyderis. 

– E. sveikatos sistemoje turi būti užtikrintas sistemos komponen
tų ir duomenų suderinamumas semantiniu, informacijos valdy
mo, keitimosi informacija bei technologiniu lygmeniu, nes nuo 
to priklauso e. sveikatos sistemos vientisumas, leidžiantis keis
tis informacija ir bendradarbiauti bei teikti nacionalinio masto 
paslaugas visiems naudotojams. Suderinamumui užtikrinti turi 
būti įgyvendinamos standartizavimo, terminų ir semantinių 
informacijos modelių kūrimo bei naudojimo, programinį ir 
technologinį suderinamumą užtikrinančios organizacinės bei 
technologinės priemonės, tokios kaip HL7 v3, CEN TC 251, 
SNOMED CT, DICOM standartai ir kt.

– Sveikatos informacija, kaupiama ir saugoma e. sveikatos siste
moje, turi būti didesnės apsaugos ir konfidencialumo objektas. 



15

Informacijos savininkas yra pacientas, todėl informacijai naudoti 
turės būti gautas jo sutikimas. Siekiant užtikrinti pakankamą ap
saugos lygį sveikatos priežiūros specialistams, turintiems leidimą 
dirbti su e. sveikatos sistema, turi būti suteikiamas elekt roninis pa
rašas. Sveikatos informacija turi būti fizinėmis ir programinėmis 
priemonėmis patikimai apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos, 
taip pat patikimai technologiškai apsaugotas informacijos turinys, 
ji turi būti archyvuojama ir bet kurių sutrikimų atveju patikimai 
atkuriama, o e. sveikatos sistema turi atitikti asmens duomenų ap
saugos, etikos ir konfidencialumo reikalavimus bei standartus.

– NESS turi teikti efektyvias tarpinstitucines paslaugas. Lietuvoje 
kasmet išrašoma dešimtys milijonų vaistų receptų, atliekama la
boratorinių bei instrumentinių tyrimų, išduodama siuntimų kon
sultuotis arba gydytis stacionariniai, nedarbingumo ir kitų speci
finių pažymų. Įdiegtas e. receptas dėl didelių informacijos srautų 
labai padėtų šeimos gydytojams ir specialistams. Sveikatos prie
žiūros įstaigose turi būti diegiamos patogios recepto, nedarbin
gumo pažymėjimo ir kitų dokumentų išdavimo priemonės. 

Paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas ir plėtra:
– Paslaugos gyventojams ir pacientams skirstomos į dvi dideles 

grupes: tiesiogiai teikiamas – informavimą, konsultavimą, re
gistravimą, asmeninės sveikatos informacijos suteikimą, akty
vų gyventojų įtraukimą į sveikatinimo, o paciento – į gydymo 
procesus, paslaugų tęstinumo užtikrinimą bei netiesiogiai – per 
sveikatos priežiūros specialistus – teikiamas paslaugas. 

– Siekiant užtikrinti tiesiogines paslaugas gyventojams ir pacien
tams, turi būti kuriami e. sveikatos portalo moduliai, pritaikyti 
įvairaus pasirengimo lygio gyventojams ir pacientams, neįga
liesiems bei tenkinantys visuomenei skirtų sveikatos portalų 
ES nustatytus reikalavimus. Bus diegiamos informacinėmis 
technologijomis pagrįstos priemonės, kurios pacientams pa
lengvins gauti tiesiogines paslaugas gydymo įstaigose. 

– Gyventojas ir pacientas pagal nustatytas taisykles turi turė
ti galimybę susipažinti su nustatytais savo ESĮ duomenimis, 
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pasirinkti sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, registruotis 
priėmimui pas gydytoją ir gauti prireikus atitinkamus siunti
mus, informaciją apie profilaktines ir prevencines priemones ir 
programas bei kvietimus jose dalyvauti. Vėliau gyventojai nu
statyta tvarka galės pateikti kai kurią savo sveikatos stebėsenos 
informaciją, o dalis duomenų galės būti perduodami automa
tiškai naudojant įvairią fiziologinių paciento duomenų stebėse
nos įrangą. Pacientams bus sudaroma galimybė komunikuoti ir 
konsultuotis nuotoliniu būdu su gydytojais, besinaudojančiais 
e. sveikatos sistema. 

– Sveikatos apsaugos sistema nuosekliai orientuojama į profilak
tiką, prevenciją, aukštą gydymo ir diagnostikos personaliza
ciją, o profilaktinės sveikatinimo, gydymo, reabilitacijos prie
monės ir vaistai turi būti pritaikyti individualiam gyventojui, 
o tai reikalauja ypač jautrių metodų ir išsamios informacijos. 
Sisteminis, ESĮ pagrindu vykdomas sveikatos priežiūros pla
navimas turi geriau integruoti socialinį ir sveikatinimo dar
bą, pagerinti pacientų stebėseną, sumažinti išvengiamų ligų 
skaičių. Turi būti kuriamos priemonės, leidžiančios naudojant 
gyventojų ESĮ duomenis suformuoti personalias sveikatinimo 
rekomendacijas ir juos informuoti. 

– Į elektroninius sveikatos įrašus turi būti įtraukti sveikatos ir 
aplinkos duomenys, kurie leis identifikuoti rizikos grupes, gy
ventojus, kuriems taikytinos specialios profilaktikos ir preven
cijos, sveikatinimo priemonės. Taigi integruojama asmens ir 
visuomenės sveikatos apsauga. 

sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų (Is) – nacio-
nalinės e. sveikatos sistemos komponentų (posistemių) – kūrimas, 
diegimas, palaikymas ir plėtra:

– Sveikatos priežiūros specialistai, teikdami pacientams sveikatos 
priežiūros paslaugas, sukaupia labai daug vertingos klinikinės 
paciento informacijos, gautos atlikus tyrimus ir pritaikius šiuo
laikines diagnostikos priemones ir metodus. E. sveikatos po
žiūriu svarbiausia yra klinikinė paciento informacija, jos integ
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ralumas ir pasiekiamumas. Sveikatos priežiūros įstaigų IS turi 
tenkinti pagrindinį e. sveikatos sistemos reikalavimą – kaupti 
išsamią klinikinę paciento informaciją, jo atžvilgiu padarytų ty
rimų ir intervencijų duomenis bei gydymo rezultatus, o šie įrašai 
turi būti integrali vieno (remiantis VGVĮ principu) ESĮ dalis. 

– Sveikatos priežiūros įstaigose būtina sudaryti prielaidas diegti 
informacines sistemas ir efektyviai veikti – įstaigų vadovams 
teikti informaciją apie e. sveikatos ir informacinių sistemų 
naudą, darbuotojus mokyti kompiuterinio raštingumo, kurti ir 
plėtoti įstaigų infrastruktūrą: kompiuterines darbo vietas, vieti
nius kompiuterių tinklus, interneto prieigas. 

– Sveikatos priežiūros įstaigose diegiamos informacinės siste
mos turi būti integruotos su nacionalinės e. sveikatos sistemos 
funkcijomis ir paslaugomis. Praktiškai su viena sąsaja (pvz., 
viename kompiuterio ekrane) turi būti pasiekiamos nacionali
nės e. sveikatos sistemos ir vietinės institucijos funkcijos. Šių 
funkcijų visuma yra labai naudinga gydytojams ir pacientams: 
leidžia automatizuotai kaupti ir naudoti paciento informaciją, 
taupyti laiką ieškant informacijos apie pacientą, pildant me
dicininę dokumentaciją, institucijoms keičiantis informacija, 
išvengti tyrimų kartojimosi, gydytojams gauti vertingą pata
riamąją informaciją darant diagnostinius ir terapinius sprendi
mus, kelti kvalifikaciją bei diegti naujoves. Siekiant sveikatos 
priežiūros įstaigų veiklą padaryti efektyvesnę, sutrumpinti pa
cientų laukimo laiką, eiles, turi būti diegiamos sveikatos prie
žiūros įstaigų kompleksinio išteklių ir pacientų srautų valdy
mo priemonės, padedančios gerinti planavimo kokybę, įstaigos 
veiklos ir darbo procesų valdymą ir koordinavimą. 

– Sveikatos priežiūros įstaigoms, neturinčioms vietinių infor
macinių sistemų, ir ypač šeimos gydytojo institucijoms, bus 
pateikiama nacionalinės e. sveikatos sistemos naudotojo sąsa
ja, leidžianti naudotis e. sveikatos funkcijomis: automatizuotai 
kaupti ir naudoti paciento informaciją, taupyti laiką ieškant 
informacijos apie pacientą, pildant medicininę dokumentaciją, 
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keičiantis informacija tarp institucijų, išvengti tyrimų dubliavi
mo, gydytojams gauti vertingą patariamąją informaciją darant 
diagnostinius ir terapinius sprendimus. 

duomenų kokybės ir patikimumo užtikrinimas:
– Kokybės valdymo sistemų įdiegimas turi užtikrinti pirminių 

informacijos šaltinių kokybę (tikslumą, patikimumą, galimų 
klaidų aptikimą ir korekciją, atsakomybės už duomenis nusta
tymą, kokybės valdymo administravimą). Nuo duomenų ko
kybės, jų patikimumo ir išsamumo priklauso visos e. sveikatos 
sistemos efektyvumas ir vertė visiems naudotojams. 

– Turi būti sutvarkytos normatyvinės pirminių duomenų šaltinių 
bazės, paskirti klasifikatorių, registrų ir kitų duomenų rinki
nių atsakingieji ir užtikrintas visiškas šaltinių patikimumas bei 
funkcionalumas. Tai turi leisti pirminius duomenis gauti iš vie
no patikimo šaltinio, išvengti dubliavimo. 

– Popierinės formos turi būti keičiamos informaciniais modeliais 
ir atitinkamomis automatizuotai kuriamomis ataskaitomis, to
dėl informacija bus tikslesnė ir operatyvesnė, jai apdoroti ir 
pateikti prireiks daug mažiau laiko. 

Klinikinių sprendimų palaikymo priemonių diegimas:
– Būtina didelius e. sveikatos sistemoje sukauptos informacijos 

kiekius efektyviai panaudoti smarkiai gerinant sprendimų, o 
kartu ir paslaugų kokybę, išvengiant klaidų. Klinikinių spren
dimų palaikymo sistemos lemia e. sveikatos kokybinį šuo
lį į žiniomis grindžiamą aukštos kokybės sveikatos apsaugą. 
Nagrinėjant išsamius visos šalies (labai didelio kiekio) gyven
tojų ESĮ galima gauti neįkainojamus patarimus diagnostikos ir 
gydymo klausimais, taip pat epidemiologinę ir fundamentalią 
informaciją apie ligas, jų išvengimo ir prognozavimo būdus. 
Kolektyviai sukaupta sveikatos informacija bus panaudota ži
nioms gauti ir jas panaudoti paciento labui. Taip bus išnaudoja
ma neįkainojama medicininės informacijos, sukauptos per ilgą 
laiką iš daugelio sveikatos priežiūros įstaigų apie visus šalies 
gyventojus, vertė.
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– Siekiant sukauptą informaciją paversti žiniomis, turi būti ku
riamos ir diegiamos veiksmingos didelėse duomenų bazėse 
dirbtiniu intelektu grįstos informacijos ir žinių bei taisyklių 
gavybos priemonės ir algoritmai, taip pat klinikinių sprendi
mų palaikymo sistemos, grįstos informacinėse sistemose su
kauptos milžiniškos klinikinės informacijos analize, pateikiant 
sveikatos priežiūros specialistams intelektualias gydymo me
todikas, geriausią medicinos praktiką, konsultacijas, patarimus 
ir pagalbą keliant kvalifikaciją.

medicininių vaizdų valdymo ir telemedicinos priemonių die-
gimas:

– Sveikatos priežiūros ir diagnostikos paslaugas turi esmingai 
pagerinti elektroninis medicininių vaizdų kaupimas, laikymas 
standartizuota forma, skaitmeninis apdorojimas, tarpinstitucinis 
keitimasis informacija ir platesnis klinikinės informacijos, esan
čios vaizduose, naudojimas, kiekybinių diagnostinių parametrų 
vertinimas ir vaizdų informacijos prieinamumas per e. sveikatos 
sistemą iš jų saugojimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose. 

– Turi būti diegiamos prieinamos ir efektyvios telemedicinos 
priemonės, kurios bus naudojamos profilaktinėms programoms 
įgyvendinti, slaugomiems pacientams prižiūrėti, pacientams 
su rizika ir sergantiems lėtinėmis ligomis stebėti, konsultuoti, 
antrajai nuomonei pateikti, mokyti ir kvalifikacijai tobulinti. 
Naudojant šias priemones vykdomi sveikatinimo ir gydymo 
procesai labai pagerins sveikatos priežiūros paslaugų kokybę 
ir prieinamumą.

valdymo, statistikos ir atsiskaitymo ataskaitų, analizės prie-
monių diegimas:

– Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas tvarkoma daugybė re
gistracijos žurnalų, pildomi daug įvairiausių popierinių formų ir 
ataskaitų. Sveikatos apsaugos valdymo institucijos neturi pakan
kamos operatyvinės informacijos, reikalingos esamai situacijai 
efektyviai vertinti ir sprendimams priimti. Plėtojant e. sveikatos 
sistemą visa informacija, reikalinga statistikai, valdymui, epi
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demiologiniams tyrimams, planavimui ir administravimui, iš 
sveikatos priežiūros įstaigų turi būti gaunama per nacionalinę 
e. sveikatos sistemą beveik nenaudojant papildomų išteklių, taip 
išvengiant papildomų pastangų, įvedamos informacijos dublia
vimo, laiko sąnaudų ir, svarbiausia, užtikrinant informacijos, 
gaunamos iš vieno šaltinio, patikimumą. 

– Paslaugų apmokėjimui administruoti naudojama informaci
nė sistema SVEIDRA – pirmoji nacionalinio masto sveika
tos apsaugos sistemos informacinė sistema, administruojama 
Valstybinės ligonių kasos. Informacija apie suteiktas paslaugas 
turi būti paremta klinikine ir administracine informacija, todėl 
informacinė sistema SVEIDRA bus modernizuojama, kad pas
laugoms apmokėti reikalinga informacija būtų gaunama per 
nacionalinę e. sveikatos sistemą kartu su klinikine ir administ
racine informacija. Taip bus optimizuotas sveikatos sistemos 
finansinės informacijos surinkimas bei srautai.

e. sveikatos sistemos galimybių viešinimas ir naudotojų mokymas:
– Mokymai ir viešinimas turi būti vykdomi kartu su sistemos plėt ra, 

o profesionalios informacijos ir patirties sklaida palengvins sis
temos integravimo ir derinimo darbus ir leis operatyviai spręsti 
kylančias problemas. E. sveikatos sistema yra daugiaplanė ir su
dėtinga savo struktūra bei funkcijomis, nes atspindi daugiašakes 
sveikatos apsaugos veiklas ir yra grindžiama moderniomis tech
nologijomis ir tarpusavyje susijusių standartų visuma. Tai reika
lauja specifinių informacijos ir kompetencijos sklaidos priemonių. 

– Struktūrizuota, atnaujinama ir palaikoma informacijos ir do
kumentų apie e. sveikatos sistemą ir jos plėtrą bazė turi būti 
prieinama visiems naudotojams, rengiantiems norminius do
kumentus, standartus, studijas ar projektus. 

– Turi būti kuriami nacionaliniai ir regioniniai kompetencijos 
cent rai, kuriuose aukščiausią kvalifikaciją ir patyrimą turintys 
specialistai skleis e. sveikatos patirtį, rems naudotojus ir kūrėjus. 

Siekiant didesnio e. sveikatos naudojimo efektyvumo turi būti 
kuriamos ir įgyvendinamos e. sveikatos mokymo programos medici
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nos ir IT specialistams kvalifikacijos kėlimo kursuose bei naudojant 
nuotolinio mokymosi technologijas. Turi būti parengti kvalifikaciniai 
reikalavimai įvairių lygių specialistams, dirbantiems su e. sveikatos 
sistema, bei išduodami pažymėjimai / sertifikatai, patvirtinantys nu
statytų reikalavimų atitikimą.

1.3. elektroninė sveikata lietuvoje, strategija

1.3.1. elektroninės sveikatos informacinės sistemos 
principai 

Elektroninės sveikatos strategija nusako kontekstą, būdus ir prie
mones, kaip veiksmingai panaudoti informaciją sveikatai ir jos ap
saugai gerinti. E. sveikatos sistema daro įtaką visai sveikatos apsau
gai – nuo paslaugų iki valdymo ir apskaitos. Ji leidžia gerinti žmonių 
informuotumą ir rūpinimąsi savo sveikata, efektyviau panaudoti tu
rimus išteklius teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, kurti naujas 
paslaugas, paremtas moderniomis informacinėmis technologijomis, 
gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. Elektroninės sveikatos siste
ma nuolat palaiko besivystančią sveikatos apsaugos sistemą, esmingai 
prisidėdama prie sveikatos apsaugos pokyčių tęstinumo.

Sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje iš esmės taikys tokius infor
macijos ir komunikacijos technologijos (IKT) elementus, kurie pagrįsti 
išbandyta technologija, standartizuotomis sistemomis ir taikomosiomis 
programomis. 

Elektroninės sveikatos informacinės sistemos (ESIS) kūrimo stra
tegija pagrįsta šiomis nuostatomis:

– ESIS pirmiausia yra skirta gyventojų ir pacientų bei visų ly
gių juos aptarnaujančių sveikatos sistemos įstaigų poreikiams 
tenkinti. Sveikatos apsaugos sistemos valdymo optimizavimas 
yra antrinis kuriamos sistemos uždavinys;

– elektroninės sveikatos plėtra yra tęstinis ir laipsniškas proce
sas, ESIS tinklui ir paslaugoms apimant vis naujus šalies regio
nus, ypač atokiuosius, laipsniškai didinant informacijos, kuria 
keičiamasi elektroniniu būdu, apimtį, bei įrašų nomenklatūrą;
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– ESIS branduolys yra informacijos centras, kuris integruoja bend
rą valstybinių medicininių išteklių katalogą ir sveikatos sistemos 
įstaigų veiklos, vadybos ir analizės sistemą. Informacijos cent
ras centrinėje duomenų bazėje kaupia pacientų priežiūros įrašus 
(PPĮ) ir jais remdamasis kuria KPI (kritinės paciento informaci
jos), lengvai prieinamos medikams, sistemą. Informacijos cent
rui taip pat priklauso (yra pavaldi) ir duomenų bazės palaikymo 
tarnyba bei duomenų apykaitos komunikacinis tinklas;

– įstaigoms, ypač PSP (pirminės sveikatos priežiūros), neturin
čioms ar nusprendusioms neplėtoti vietinių IS, elektroninės 
sveikatos informacijos centro darbo stotyse skiriami ištekliai 
ESI tvarkyti per saugų internetinį prisijungimą. Tobulėjant 
ryšiui nebus skirtumo, kur vedama elektroninė sveikatos is
torija (ESI): vietinėje IS ar centrinėje duomenų bazėje (DB). 
Ekonominis tikslingumas ir įdiegimo paprastumas vis labiau 
skatins naudoti centrinius išteklius;

– steigiama ar paskiriama ESIS strategijos įgyvendinimą ir siste
mos kūrimą užtikrinanti institucija (toliau – Atsakinga institucija);

– asmens ir jo medicinos duomenų saugumas ir konfidencia
lumas yra vienas iš svarbiausių aspektų, kuriant nacionalinę 
sveikatos informacijos sistemą. Jis turi būti užtikrintas remian
tis Asmens duomenų apsaugos įstatymu, medicinos informa
cijos naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais, o prireikus 
turi būti papildomai reglamentuotas;

– sveikatos informatikos standartai diegiami, kuriant nacionalinius 
sprendimus ir platinant naudotojams programinę įrangą ir meto
dinę medžiagą bei pateikiant nurodymus vietinių specializuotų 
sistemų kūrėjams ir naudotojams. Lietuvoje naudojami CEN ir 
ISO standartai, rekomendacijos ir kiti reglamentai. Nesant jų, 
gali būti naudojami „de facto“ standartai (pvz., HL7, SNOMED 
CT (Susisteminta medicinos gydymo terminijos nomenklatūra) 
arba kuriami nacionaliniai normatyviniai dokumentai;

– standartai išverčiami į lietuvių kalbą, adaptuojami ir priimami. 
Normatyviniai dokumentai kuriami taip, kad jie būtų keičiami 
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ar papildomi ne dažniau kaip kartą per metus ir numatomas 
įgyvendinimo laikas būtų ne trumpesnis kaip vieneri metai;

– įgyvendinant elektroninės sveikatos sistemos įdiegimą sveikatos 
sistemos įstaigose, turi būti siekiama naudoti tik atvirus kodus, 
standartus, priemones ir technologijas (interneto technologijos, 
XML, Java, RTF, LINUX atvira programinė įranga ir t. t.);

– Lietuvos mastu atrenkami tobuliausi ir išbandyti vietiniai in
formacinių sistemų sprendimų elementai. Jų modeliai tampa 
pagrindu, kuriant integralius ESIS elementus (informacijos 
technologijų, programinės įrangos (PĮ) panaudojimas, darbo 
organizavimas, metodinė medžiaga ir pan.). Skatinamos ver
tingos institucijų iniciatyvos, projektai ir tarptautinis bendra
darbiavimas, kartu centralizuotai nukreipiant pastangas strate
giniams tikslams pasiekti;

– sukurti elektroninės sveikatos informacinės sistemos baziniai 
moduliai platinami suinteresuotiems naudotojams centralizuo
tai ir nekomerciniais pagrindais, taip užtikrinant spartesnį ir 
ekonomiškesnį integruotos sistemos kūrimą. Moduliai turi būti 
ganėtinai lankstūs ir lengvai pritaikomi vietiniams poreikiams;

– PPI (paciento priežiūros istorijos) duomenų bazėje esanti in
formacija yra griežtai struktūrizuota (tai leidžia standartizuoti 
ir apsaugoti įrašus) ir apima duomenis, aprašančius išsamesnę 
informaciją (elektroninę ligos istoriją (ELI) (EPR – Electronic 
Patient Record), elektroninį paciento įrašą (EPĮ)), kuri saugo
ma decentralizuotai. Centralizuotai saugoma informacija turi 
nuorodas į išsamios informacijos įrašus (laikomus vietinėse IS 
arba centralizuotoje DB);

– ESIS duomenys, kurie yra nuasmeninti ir neatskleidžia paciento 
klinikinių ar įstaigų komercinių paslapčių, yra laikomi atviri;

– ESIS duomenys į kompiuterines sistemas turi būti įvedami tik 
vienu kanalu (remiantis vienu algoritmu), fiksuojant atsako
mybę už įvestus duomenis;

– remiantis ESIS kuriamas sveikatos ir medicininės informacijos 
portalas visuomenei ir profesionalams. Jis atlieka informacijos 
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ir žinių kaupimo, pateikimo ir jau veikiančių medicininės pa
kraipos portalų sujungimo funkcijas;

– kompiuterinis raštingumas tampa privalomu ir atestuojamu 
bet kokio lygio mediko kvalifikacijos elementu, nes tai tampa 
svarbia profesinės kompetencijos dalimi;

– Lietuvos ESIS turi darniai sietis su analogiškais Europos tink
lais ir sistemomis, taip užsitikrindama paramą plėtrai ir bend
radarbiavimą lygiaverčių partnerių principu. 

ESIS struktūrą Lietuvoje sudarys bendri ir privalomi bei rekomen
duojami dalykai ir konkrečiai vietos sąlygoms pritaikyti kompiuteri
zavimo sprendimai. Todėl visa sistema bus valdoma ir kontroliuojama 
naudojant standartų, nurodymų, normų, koncepcijų ir rekomendacijų 
rinkinį bei centrinių / bendrų ir paskirstytų išteklių derinį. 

Naujų informacinių technologijų sveikatinimo tikslams taikymas: 
telekonsultacijos (telemedicina); telepriežiūra; telematika; klinikinių 
sprendimų palaikymas ir priėmimas; pagalbinė programinė įranga 
šiems tikslams įgyvendinti; gyvybinių funkcijų stebėjimas; teleslau
ga. Kadangi daugumos šių technologijų taikymas susijęs su greitu 
kompiuteriniu ryšiu (nuo 0,25 Mbps) ir naujausia įranga, pradinia
me etape tikslinga palaikyti bandomuosius šių technologijų taikymo 
projektus kaip eksperimentinę ir mokymo bazę. Be to, centralizuotai 
kaupti jų patirtį plačiai pristatant visuomenei ir medikams bei ieškoti 
efektyviausių, ekonomiškai pagrįstų, šių technologijų masinio taiky
mo sričių. Kaip rodo kitų šalių patirtis, pasiteisinusios yra gydytojams 
teikiamos specializuotos profesionalios interneto paslaugos. Pvz., gy
dytojas, norėdamas gauti kiekybinius jo užregistruoto biosignalo ar 
vaizdo apdorojimo duomenis, reikalingus diagnostiniam sprendimui 
priimti, gali internetu pasiųsti savo signalą ar vaizdą ir pateikti jam 
aktualų klausimą. Centrinis serveris, kuriame veikia sudėtingos ser
tifikuotos duomenų apdorojimo programos, gydytojui nedelsiant at
siunčia atsakymą. Jam atkrinta būtinybė įsigyti brangią programinę 
įrangą, ją instaliuoti, atnaujinti, palaikyti, jis negaišdamas laiko gau
na atsakymą į jam rūpimą klausimą, t. y. geros kokybės profesiona
lią paslaugą. Serverį prižiūri, už darbo kokybę atsako ir programas 
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modernizuoja geriausi tos srities specialistai (nebūtinai Lietuvoje), o 
paslaugos teikiamos labai plačiam specialistų ratui. 

Bevielės technologijos – telefoninis GSM ir GPRS ryšys, bevielis 
internetinis ryšys (WLAN), radijo ryšys „Bluetooth“ kartu su telefo
nais bei delniniais kompiuteriais leidžia pacientams, kurių potencia
lios rizikos laipsnis didelis, jaustis saugiai, nes bet kuriuo metu gali 
signalizuoti apie savo būklę ir perduoti gyvybinius biosignalus ana
lizuoti ir konsultuoti. Budintys specialistai vienu metu gali prižiūrėti 
daugelį tokių pacientų ir prireikus organizuoti aukščiausio lygio tele
konsultacijas. 

Realiai pradedami įgyvendinti elektroninės sveikatos sistemos 
plėtros Lietuvos sveikatos apsaugos sektoriuje projektai, parengti 
pagal Elektroninės sveikatos 2005–2010 metų strategiją. Jų tikslas – 
įdiegti informacines technologijas Lietuvos nacionalinėje sveikatos 
sistemoje, siekiant ne tik sistemos efektyvumo, bet ir esminės svei
katos sistemos funkcionavimo pertvarkos visais sveikatinimo lygiais.

2002 metais Europos Sąjungos sveikatos politikai suformulavo 
bendros europinės sveikatos apsaugos sistemos sukūrimo ir plėtros re
komendacijas. Šiose rekomendacijose daug dėmesio skiriama elektro
ninei sveikatai, kaip pagrindinei integracijos priemonei, įgyvendinti, 
įdiegiant klinikinės priežiūros tarptautinį tarptinklinį bendradarbiavi
mą, stebėjimą, nuotolinį mokymąsi ir informacinių gebėjimų didini
mą. Europos Sąjungoje elektroninę sveikatą siūloma plėtoti keturiose 
srityse – tai nacionaliniai ir regioniniai e. sveikatos tinklai; 

E. sveikatos sistemos ir paslaugos medikams; telemedicinos 
ir slaugos e. sveikatos taikomieji sprendimai; gyventojų galimybės 
kontroliuoti savo sveikatos priežiūrą ir gerovę. Senesnėse ES šaly
se nemažai yra ir įvairių e. sveikatos taikymo variantų. Štai Danijoje 
daugiau nei 90 proc. BPG darbe naudoja kompiuterius, elektroniniu 
būdu šalyje perduodama apie 2 mln. žinučių per mėnesį, o tai sudaro 
70 proc. visos sveikatos duomenų komunikacijos pirminio sveikatos 
apsaugos lygio įstaigose. Lietuvos e. sveikatos strategijoje remiamasi 
Norvegijos, Suomijos, Kanados, Australijos, Ispanijos ir kitų moder
niai bei efektyviai e. sveikatą organizuojančių šalių pavyzdžiais.
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1.3.2. Pagrindiniai strateginiai e. sveikatos tikslai

Europos Sąjungoje buvo suformuluoti keturi pagrindiniai e. svei
katos strateginiai tikslai:

– pagerinti gyventojų prieigą prie suprantamos ir kokybiškos in
formacijos apie sveiką gyvenimo būdą ir pavojų sveikatai;

– greičiau pacientams suteikti kokybiškas sveikatos priežiūros 
paslaugas bei pagerinti prieigą prie suprantamos ir kokybiškos 
informacijos apie ligas ir gydymą;

– pagerinti medicinos personalo kompetenciją bei greitą priei
gą prie patikimos ir visapusiškos informacijos apie pacientą ir 
efektyvių sprendimų pagrindimo priemones bei išvystyti keiti
mosi informacija su kitomis įstaigomis sistemą;

– pagerinti vadovų ir administratorių galimybes gauti patikimą 
informaciją, susijusią su valdymu ir planavimu, pagerinti svei
katos priežiūros procesų efektyvumą.

Buvo prieita prie bendros išvados, kad, įgyvendinant e. svei
katos strateginius tikslus, reikia kurti prioritetinius informacinių 
technologijų pritaikymo ir infrastruktūros elementus – elektroninius 
paciento sveikatos įrašus; elektroninių receptų perdavimą; elektro
ninį sveikatos duomenų perdavimą ligoninėms ir pirminės sveikatos 
priežiūros centrams, paslaugos užsakymus, atsakymus iš laborato
rijų, išrašus iš ligoninių, ligonio persiuntimą; skaitmeninio vaizdo 
gavimą ir susijusių paslaugų užsakymą bei atsakymus; elektroninį 
receptų išrašymą ir metodinę pagalbą, pasirenkant vaistą; duomenų 
perdavimą.

Kai kuriose Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose jau yra įdiegti 
elektroninės sveikatos elementai. Štai VUL Santariškių klinikose su
kurta elektroninės ligos istorijos sistema, joje kaupiami tyrimų aprašy
mai, operacijų protokolai, epikrizės ir kt. Tai sudarė galimybę įdiegti 
internetinę paciento kortelę, leidžiančią susipažinti su paciento ligos 
istorija esant toli nuo gydymo įstaigos. Dėl Vilniaus miesto Centro 
poli klinikoje įdiegtų informacinių technologijų jau pastebimai page
rėjo pacientų aptarnavimo procesas, nes įmanoma taupant laiką inter
netu užsiregistruoti pas gydytoją.
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Tačiau, e. sveikatos sistemos plėtros projektą rengusiųjų darbo 
grupių narių nuomone, mūsų šalies sveikatos sistemos informacinių 
technologijų struktūra yra fragmentiška, jai trūksta bendro koordina
vimo. Tam numatyta įgyvendinti daug priemonių ir apimti keturias 
pagrindines sritis: klinikinius pritaikymus, sveikatos apsaugos profe
sinių žinių plėtrą ir mokymą, viešąją sveikatos informaciją, sveikatos 
priežiūros paslaugų modernizavimą.

Lietuvos e. sveikatos sistemos įgyvendinimas vykdomas etapais 
ir skirtingais lygiais – nacionaliniu, regioniniu ir individualiu (SPĮ) 
(1.1 pav.).

1.1 pav. Lietuvos e. sveikatos maketuotojui:taip pataisyti ir paveiksle  
sistemos įgyvendinimo etapai

I etapo metu numatoma sukurti nacionalinį e. sveikatos sistemos 
branduolį, įdiegti keturias funkcijas: apsilankymo pas gydytoją regis
travimo, pasikeitimo klinikiniais, administraciniais duomenimis; siun
timų konsultuoti /gydyti sukūrimo ir išsiuntimo, atsakymų įrašymo ir 
gavimo; siuntimų diagnozuoti (laboratorija) formavimo ir išsiuntimo, 
rezultatų gavimo ir saugojimo; vizitų registracijos vykdymo numaty
tose nacionalinių e. sveikatos sistemos funkcijų diegimo bandomosio
se įstaigose (didžiosiose klinikose, institutuose, ligoninėse, poliklini
kose, privačiose įstaigose – iš viso 21 sveikatos priežiūros įstaigoje).
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Elektroninės sveikatos projektai finansuojami iš Pasaulio ban
ko paskolos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo lėšų, investicinių programų lėšų ir sveika
tos priežiūros įstaigų lėšų. Tai pareikalaus didelių investicijų.

Projekto nuostatos orientuotos pirmiausia į pacientą, jo aptarna
vimo kokybės gerinimą, tačiau ne mažiau naudos turės ir medikai. 
Prognozuojami e. sveikatos kokybinio tyrimo rezultatai: 

– e. sveikatos sistema leis net 30 proc. sutrumpinti medicinos 
dokumentų pildymą; sutaupytas gydytojo laikas leis pagerinti 
kokybę apie 30 proc.; 

– gerės diagnozavimo kokybė; 
– kaupiami paciento duomenys taupys gydymo įstaigos ir pacien to 

lėšas, skiriamas pakartotiniams tyrimams (kartais net iki 50 proc.), 
bus galima fiksuoti ligos raidą, greičiau perduoti duomenis; 

– bus išsaugoma tikslesnė sveikatos informacija; 
– išsamesni ir operatyvesni duomenys darys įtaką gydymo kokybei; 
– sistema visapusiškai palengvins sveikatos priežiūros įstaigų ir 

kitų valdymo institucijų administravimą ir bendradarbiavimą.

1.3.3. elektroninės sveikatos strategijos kryptys

Strategiją numatoma įgyvendinti šiomis pagrindinėmis kryptimis:
Kurti ir plėtoti e. sveikatos sistemos pagrindą – elektroninį 

sveikatos įrašą (esĮ) 
– Paciento ESĮ apima jo sveikatos informaciją ir praktiškai įgy

vendina esminę koncepciją – e. sveikatos sistemos architektū
ros orientavimą į pacientą bei jo poreikius, užtikrinant sveikatos 
priežiūros paslaugų tęstinumą ir kokybę. ESĮ įgyvendinimas 
reikalauja sudaryti vienodas paciento identifikavimo, informa
cijos integravimo ir keitimosi ja galimybes, užtikrinti saugos ir 
kitas funkcijas, kurių visuma sudaro e. sveikatos sistemą. 

– Vyrauja laipsniškai evoliucionuojančio ESĮ tendencija: įrašas 
pradžioje turi tik svarbiausią, gyvybinę informaciją, vėliau pa
pildomas vis išsamesne medicinine informacija, kuri per nuo
rodas pasiekiama iš tų tinkluose paskirstytų vietų, kur ji yra lai
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koma. Aukščiausias ESĮ lygis – kai semantiškai struktūrizuotas 
įrašas ir jame esanti informacija gali būti apdorojama automatiš
kai, naudojama klinikiniams sprendimams palaikyti ir prieinama 
sankcionuotiems naudotojams paslaugų teikimo vietoje. 

– E. sveikatos sistemos ESĮ funkcionavimui užtikrinti savo ruož
tu būtinos: patikima ir funkcionuojanti nacionalinės e. sveika
tos sistemos infrastruktūra, skirta ESĮ bei nuorodoms į pacien
to elektroninius medicininius įrašus kaupti bei keistis paciento 
klinikine ir administracine informacija sveikatos priežiūros 
įstai goms ir gydytojams; sveikatos priežiūros įstaigose patiki
mai veikiančios ir su NESS integruotos e. sveikatos informa
cinės sistemos elektroniniams paciento medicininiams įrašams 
kurti, saugoti ir informacijai nacionalinei e. sveikatos sistemai 
perduoti į paciento ESĮ.

– ESĮ pagrindas – keitimasis duomenimis ir informacijos sauga. 
Keitimuisi duomenimis skiriama labai daug dėmesio, nes nuo 
jo priklauso ESĮ ir visos e. sveikatos sistemos funkcionavimas. 
Pereinama nuo vietinių informacinių sistemų prie nacionalinių 
e. sveikatos sistemų, kurios užtikrina vietinių informacinių sis
temų integravimą, kad virtualiai galėtų bendrauti visos sveika
tos priežiūros įstaigos, specialistai ir administratoriai. Didėjant 
pacientų informacijos, esančios kompiuterinėse laikmenose, 
apimčiai ir iškilus informacijos saugumo problemai, kuriamos 
autorizavimo, autentifikavimo ir sertifikavimo priemonės, jos 
rūpestingai testuojamos. Analizei naudojami duomenys deper
sonalizuojami, t. y. klinikiniai ir statistiniai duomenys atsiejami 
nuo personalinių duomenų.

– Keitimosi duomenimis pagrindas – susitarti dėl bendrų stan
dartų ir minimalių duomenų rinkinių. Tam tikslui kuriami ir 
įgyvendinami keitimosi duomenimis standartai, kuriamos prie
monės duomenims, esantiems atskirose informacinėse siste
mose, taip pat ir plėtojamoms pagal tarptautinius susitarimus, 
integruoti, tariamasi dėl standartizuotų, minimaliai būtinų duo
menų rinkinių kiekvienam Europos gyventojui. 
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Kurti ir diegti esminius e. sveikatos sistemos taikymus, mak-
simaliai išnaudojant jos pranašumus

– Pagrindinė e. sveikatos sistemos panaudojimo perspekty
va – kurti ir naudoti klinikinių sprendimų palaikymo siste
mas. Aiškėja tendencija nuo bendro pobūdžio rekomendacijų, 
taisyk lių, priminimų taikymo pereiti prie individualizuotos 
sprendimų palaikymo koncepcijos, kai išsamiai apdorotos in
formacijos, esančios didelėse duomenų bazėse, pagrindu gydy
tojui siūlomas sprendimas dėl konkretaus paciento. 

– E. sveikatos sistemos taikymo nauda dvejopa – ekonominė ir fi
nansinė – e. sveikatos sistemoje kaupiamą visapusišką kliniki
nę ir administracinę informaciją galima panaudoti operatyvaus 
valdymo ir administravimo, paslaugų apmokėjimo, sveikatos 
draudimo, statistinių ataskaitų rengimo, išteklių optimizavimo 
reikalams. Tai leidžia sutaupyti administravimo išlaidų ir siekti 
veiklos efektyvumo visais lygiais – nuo ligoninės iki naciona
linio. Veiksmingai naudojant informaciją taupomas specialistų 
darbo laikas ir ištekliai, išvengiama sveikatos priežiūros pas
laugų dubliavimo, sistema atsiperka gerėjant paslaugų kokybei 
ir prieinamumui.  

– Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė e. svei
katos erdvėje gerinama naudojant telemedicinos priemones 
ir naujas technologijas. Siekiant priartinti sveikatos priežiūros 
paslaugas prie gyventojų jų gyvenamosiose vietose, padaryti 
prieinamas aukščiausios kvalifikacijos specialistų konsultacijas, 
kad ir kur pacientas būtų, efektyviai naudojamos telemedici
nos – nuotolinės stebėsenos, bevielės, tinkamos nešioti (weara-
ble), aplinkos, padedančios pacientui gyventi, kūrimo (ambient 
assisted living) – priemonės. Jos padeda stebėti pacientus, kurių 
rizikos laipsnis didelis, gerina pagyvenusių pacientų gyvenimo 
kokybę ir sveikatos priežiūrą, leidžia teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas namuose bei integruoti su socialinėmis.

– E. sveikatos informacinė aplinka leidžia esmingai sustiprin
ti sveikatinimo priemones, įtraukiant naudotojus. Kuriant 
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e. sveikatos sistemą, siekiama ją padaryti atvirą ir evoliu
cionuojančią, lanksčiai reaguojančią į naudotojų poreikius. 
E. sveikatos sistemoje esanti informacija leidžia gyventojams 
aktyviai dalyvauti sveikatinimo ir profilaktikos priemonėse, o 
pacientams – savo gydymo procese. Gyventojai darosi infor
muoti ir aktyvūs sveikatos priežiūros dalyviai. Daugelyje šalių 
gyventojas / pacientas yra ESĮ savininkas.

1.4. Įvadas į informacines sistemas

Prieš pradedant nagrinėti informacines sistemas medicinoje, rei
kia susipažinti su informacinių sistemų pagrindais, pagrindinėmis są
vokomis ir jų apibrėžimais.

1.4.1. Pagrindinės sąvokos, sisteminis požiūris

sistema (iš lot. kalbos systēma bei gr. kalbos σύστημα – sudarytas 
iš dalių) – aibė susijusių elementų (1.2 pav.), kurie prasmingai kartu 
funkcionuoja ir ryšys tarp kurių yra glaudesnis nei tarp jų ir kitų, siste
mą supančių elementų. Nors kiekvienas sistemos elementas nepriva
lo būti susijęs su visais kitais sistemos elementais, tačiau elementas, 
nesusijęs nei su vienu kitu sistemos elementu, paprastai nelaikomas 
sistemos dalimi.

1.2 pav. Sistema (The information system consultant’s handbook)
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Daugelis sistemų teoretikų sistemą supranta ne kaip realų daik
tą, o kaip realybės modelį. Praktiškai bet kurį daiktą (objektą) galima 
įvardyti kaip „sistemą“. 

Sistema yra apibrėžiama kaip komponentų, dirbančių kartu kon
krečiam tikslui pasiekti, rinkinys. 

Sistemų savybes nagrinėja bendroji sistemų teorija, arba sistemi
nis požiūris. Sisteminis požiūris – tai metodas, padedantis analizuoti ir 
panaudoti mus supančių sistemų procesus ir sąveiką.

Kiekviena struktūra, susidedanti iš dalių ir tvarkanti, perdirbanti 
ar skirstanti tam tikrus išteklius, gali būti traktuojama kaip sistema. 
Sistemų pavyzdžiai: geležinkeliai, prekybos bendrovė, ligoninė, ap
skai tos sistema, informacinė sistema, centrinio šildymo sistema, sa
vivaldybė.

Sistemai būdingos šios savybės: 
– sistemos dalys yra tam tikru būdu sujungtos ir susijusios tarpu

savyje; 
– dalims turi įtakos buvimas sistemoje, išeinant iš jos dalys kei

čiasi; 
– sistema ką nors atlieka; sistema yra apibrėžiama kaip turinti 

tam tikrų tikslų. 
Sisteminis požiūris turi daug bruožų, keletas svarbiausių:
– Sistema, kaip visuma, yra didesnė už atskirų dalių sumą. 

Visuma turi tokių savybių, kurių neturi nė viena atskirai paim
ta jos dalis. Tai atsirandančios savybės, jos būdingos tik tam 
tikrai konkrečiai sistemai. Pvz., vandens savybių neturi nei 
vandenilis, nei deguonis.

– Sistemos yra hierarchinės; jos dalys (posistemės) sudarytos iš 
smulkesnių dalių. Pvz., apskaitos sistema yra valdymo IS da
lis, o ši savo ruožtu yra organizacijos dalis.

– Sistemos dalių negalima keisti nepažeidžiant kitų dalių. Pvz., 
pakeitę vieno organizacijos skyriaus procedūras ir to nesuderi
nę su kitais, sulauktume liūdnų pasekmių.

– Posistemės turi dirbti sistemos labui, jos negali beatodairiškai 
siekti savo tikslų.
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– Sistemos turi „kietų“ ir „minkštų“ savybių. „Kietos“ savybės 
gali būti objektyviai įvertintos, pvz., gaminio dydis, kaina. 
„Minkštos“ savybės įvertinamos subjektyviai, pvz., darbo san
tykiai, asmens tinkamumas eiti tam tikras pareigas.

Esminiai sistemų elementai – dalys, ryšiai ir tikslai. Visoms siste
moms būdinga įeiga, išeiga ir procesas (1.3 pav.).

1.3 pav. Transformacijos procesas

Transformacijos procesas tam tikrus įeigos elementus paverčia 
išeiga. Pvz., įeiga – žaliavos, darbo jėga, įrenginiai, technologija ir kt., 
o išeiga – gaminiai, triukšmas, aplinkos užteršimas ir pan. Paprastai 
atsižvelgiama tik į svarbiausius išeigos komponentus, susijusius su 
sistemos tikslais, ir į svarbiausius įeigos veiksnius, tam turinčius dau
giausia įtakos.

Sistemose, išskyrus fizines ar mechanines, transformacijos proce
są valdo informacija. Nagrinėjant sistemas dažnai taikomas redukci
jos principas, t. y. sistemos dalys nagrinėjamos individualiai. Sistemos 
ribos atskiria sistemos ir ne sistemos elementus. Mechaninių, fizinių, 
bio loginių sistemų ribos yra akivaizdžios, nes jos yra natūralios. 
Bendru atveju ribos apibrėžia sistemos išplitimą. Socialinėse sistemo
se ribos nėra aiškios, jos gali būti traktuojamos įvairiai, atsižvelgiant į 
sistemos apibrėžimą. Per sistemos ribas vyksta idėjų, žmonių, medžia
gų ir informacijos mainai. Sistemos aplinką sudaro išorės elementai, 
turintys ryšių su sistema. Aplinkos elementų savybės, elgesys ir veik
la turi įtakos sistemos būviui. Jų pokyčiai verčia sistemą prisitaikyti. 
Sistema savo ruožtu taip pat gali turėti įtakos aplinkai. Sistemos yra 
kuriamos numatant konkrečią jų paskirtį. Fizinių (mechaninių) sis
temų paskirtis paprastai yra akivaizdi. Paskirtis išreiškiama tikslais. 
Tikslai parodo organizacijos kaip visumos ir jos padalinių veiklos 
kryptį bei konkrečius laukiamus rezultatus. Tikslų formulavimas yra 
svarbiausias uždavinys, ir jo sprendimas nėra toks paprastas. Vieno 
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pagrindinio tikslo būti negali, yra tikslų grupė, o atskiri tikslai gali 
būti prieštaringi. Pvz., ligoninės tikslai galėtų būti: aukšta kvalifikaci
ja; tiekti geriausios kokybės gydymo paslaugas; siekti efektyvaus dar
bo, gero klientų aptarnavimo, švaros; užtikrinti darbuotojams karjeros 
galimybes, geresnį atlyginimą ir pan. 

1.4.2. Informacinės sistemos samprata

Informacinės sistemos kuriamos bei naudojamos daugelyje žmo
gaus veiklos sričių. Jos leidžia naudotis tikslia ir laiku gaunama infor
macija, yra skirtos palengvinti valdymo sprendimų priėmimą ir efek
tyviai atlikti planavimo, valdymo ir administravimo, koordinavimo ir 
kontrolės funkcijas. 

Kas tai yra informacinė sistema (IS)? Universalaus apibrėžimo 
nėra, autoriai ją traktuoja skirtingai. 

Informacinė sistema – sistema, paverčianti išorinius ir vidi
nius duomenis informacija, užtikrinanti informacijos kaupimą, 
saugojimą, apdorojimą ir perdavimą naudotojui reikiamu pavidalu, 
sudaranti galimybę priimti optimalius sprendimus

Informacinė sistema – kompleksas komponentų, skirtų įvairių 
rūšių duomenims ir informacijai rinkti, saugoti, apdoroti, laikyti bei 
skleisti, siekiant tam tikrų organizacijos tikslų ir taikant kompiute
rines technologijas

Informacinė sistema – tai darbo praktikos, informacijos, žmo
nių ir informacinių technologijų, skirtų organizacijos tikslams siek
ti, kompleksas

1.4.3. Informacinių sistemų komponentai

IS yra organizacijų dalis. Skiriami trys organizacijos valdymo ly
giai – operatyvinis, taktinis ir strateginis. Kiekvienam lygiui naudoja
mos skirtingų tipų IS. 
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Operatyviniu lygiu svarbu kontroliuoti kasdienes operacijas, pvz., 
sąskaitų tikrinimą, kraujo tyrimus, matavimo rezultatus, šlapimo ty
rimo rezultatus, važtaraščius, pinigų įplaukas, medžiagų ir gaminių 
judėjimą. Tai atlieka transakcijų (grupinių operacijų) apdorojimo sis-
temos. Jos valdo duomenų srautus ir pateikia atsakymus į iš anksto nu
matytus klausimus. Taktiniu lygiu naudojamos valdymo informacinės 
sistemos (management information system) ir sprendimų palaikymo 
sistemos (decision support system). Valdymo IS analizuoja kasdienes, 
mėnesines duomenų suvestines, kurių reikia taktinio lygio sprendi
mams ir valdymui. Sistema turi atsakyti į klausimus: ar darbai vyksta 
pagal planą? Kokie šios dienos rodikliai, lyginant juos su praeito mė
nesio? Sprendimų priėmimo sistemos padeda rasti atsakymus į nestan
dartinius klausimus. Jos orientuotos į mažiau apibrėžtus sprendimus, 
kur informacijos reikalavimai ne visada aiškūs. Atsakymai į klausimą 
„Kas bus, jeigu?“

Be IS, naudojamų organizacijoms valdyti, egzistuoja sistemos, 
kuriomis naudojasi inžinieriai, architektai, mokslininkai, įvairių sričių 
specialistai, kuriems reikalinga tam tikra informacija. Tai gali būti ži-
nių sistemos (knowledge work systems), leidžiančios panaudoti versle 
naujas žinias, ir įstaigų aptarnavimo sistemos (office support systems), 
padedančios nagrinėti tekstinę, vaizdinę ir garsinę informaciją. 

Kiekviena organizacija turi savo specifiką, tikslus, struktūrą, ir 
tas pats darbas kiekvienoje iš jų atliekamas truputį skirtingai. Gera IS 
privalo būti individualizuota. 

IS galima nagrinėti techniniu arba socialiniu požiūriu. Tačiau 
nag rinėti IS vien tik techniniu arba socialiniu požiūriu jau neužten
ka, nes šiandieną jos yra traktuojamos kaip sociotechninės sistemos. 
Joms būdinga techninė aparatūra, konkreti technologija, bet tinka
mam darbui būtinos socialinės, organizacinės ir intelektualinės in
vesticijos. 

Informacinė sistema suprantama kaip struktūrizuotas procesų ir 
procedūrų rinkinys, kuriame duomenys yra kaupiami, organizuojami 
ir pateikiami naudotojui (user). Rekomenduojame vartoti informaci
nės sistemos naudotojo, o ne vartotojo (consumer) terminą.
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Informacines sistemas sudaro programinė, techninė įranga, žmo-
nės, duomenys. Informacinėje aplinkoje egzistuoja tokios sąvokos 
kaip duomenys, informacija ir žinios (1.4 pav.).

1.4 pav. Duomenų, informacijos ir žinių ryšys

Jos gali būti interpretuojamos remiantis pranešimo sąvoka. 
Pranešimas yra grupė simbolių, kurie yra saugomi, apdorojami ir per
duodami informacijos naudotojams informacinėje organizacijos siste
moje. Pranešimo turinys, cirkuliuojantis informacinėje organizacijos 
sistemoje, yra skirtingų reikšmių lygių, priklausančių nuo to, ką pra
nešimas perduoda – duomenis, informaciją ar žinias. 

Duomenys – tai faktai apie stebimus tikrovės objektus, procesus, 
veiklą. Tai skaičiai, faktai, vaizdai ar garsai. Duomenys yra simbolių 
grupės, kurių pranešimo reikšmės lygmuo sąlygiškai žemiausias – tai 
pirminiai faktai ir pažiūros. Daugeliu atvejų duomenys yra grupuojami, 
įvairiomis formomis apibendrinami ir transformuojami, kad taptų in-
formacija, naudojama priimant sprendimus, duomenis apibendrinančia 
pranešimo forma. Informacijos vertė sąlygiškai didesnė negu duomenų. 

Informacija – tai duomenys, kurių turinys ir forma tinka panau
doti tam tikrais tikslais. Informacija gaunama apdorojus duomenis, 
tai gali būti jų formatavimas, filtravimas, analizė, sumavimas ir pan. 
Vienas iš IS uždavinių – duomenų vertimas į informaciją. Norintieji 
pasinaudoti informacija privalo turėti žinių. 

Žinios yra instinktų, idėjų, taisyklių ir procedūrų derinys, lemian
tis sprendimus ir veiksmus. Antras svarbus IS uždavinys – padėti pasi
naudoti žiniomis ieškant sprendimų. Žinių reikšmės lygis yra aukščiau
sias, nes žinios atspindi žmogaus žinojimo veiksnius, samprotavimus, 
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taisykles, kurie potencialiai galės būti panaudoti priimant sprendimą. 
Žmonės žinias naudoja duomenims apdoroti ir versti į informaciją. Jie 
įvertina informaciją, priima sprendimus, atlieka veiksmus. Sprendimų 
ir veiksmų rezultatai plečia žinias, kurios bus panaudotos vėliau.

Galima įvairiausia duomenų pateikimo forma (lentelės, grafikai, 
vaizdai, piešiniai), tik reikia nuspręsti, kuri iš jų yra tinkamiausia. 
Galima panaudoti modelius, leidžiančius prognozuoti ateities rezul
tatus. Duomenys yra gaunami iš išorinių ir vidinių šaltinių. Išoriniai 
duomenys paprastai jau yra paruošti naudoti. Vidinius duomenis daž
niausiai tenka išmatuoti ar surinkti. Tai atlieka žmonės arba automati
nės sistemos – gamybos valdymo, apskaitos, kasos aparatų, matavimų 
ir pan. Duomenys turi būti tikslūs.

Informacija vertės neturi. Ji įgyja vertę tik tuomet, kai atitin
ka sprendžiamą problemą, naudotojas ją supranta ir panaudoja. 
Informacijos vertė atsiranda tik dėl sprendimų ir veiksmų, paremtų ta 
informacija. 

Pagal turinį informacijos ištekliai skirstomi į: valdymo; teisinius; 
finansinius-ekonominius; mokslinius; reklaminius ir pan. Pagrindiniai 
informacijos išteklių tipai: informacijos šaltinis; informacijos paslau-
ga kaip naudinga veikla; informacijos produktas kaip naudingas pro-
duktas, tenkinantis naudotojų poreikius; informacinė sistema. Pagal 
nuosavybės formą informacijos ištekliai gali būti skirstomi į: valsty-
binius; nevalstybinius; mišrių nuosavybės formų. Informacinių sis
temų kokybę nusako: informacijos šaltinio patikimumas; tikslumas; 
operatyvumas; paieškos kalbų paprastumas ir aiškumas; minimalios 
paieškos laiko sąnaudos; informacinės paieškos lankstumas; galimy-
bė gauti diferencijuotą informaciją; pateikiamos informacijos išsamu-
mas; informacijos struktūra; ryšio kokybė. Nuo informacijos kokybės 
priklauso ir jos vertė, tačiau nereikia pamiršti, kad vertė susijusi ir su 
subjektyviais veiksniais.

IS užtikrina informacijos mainus, tačiau nelemia koordinavimo ir 
bendradarbiavimo. Koordinavimas apima pasitarimus, keitimąsi infor
macija, pastangų derinimą siekiant bendro tikslo. Bendradarbiavimas 
sukuria ganėtinai stiprią procesų tarpusavio priklausomybę, o jų sa
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varankiškumą smarkiai mažina. Norint sukurti tinkamą IS, reikia iš
manyti apie organizaciją, kurioje ji veiks. Šiuolaikinės organizacijos 
yra hierarchinės, specializuotos, turinčios apibrėžtas taisykles ir pro
cedūras. Organizacijų specializacija susijusi su darbo pasidalijimu. 
Visose organizacijose veikia padaliniai: departamentai, skyriai, ce
chai. Ligoninių specializacija galima funkciniu pagrindu, pagal ligas. 

1.5. elektroninės sveikatos informacinės sistemos 
standartai

Standartais siekiama tolygaus sistemų junglumo, geresnio pri
ėjimo prie sveikatos duomenų ir informacijos, geresnės jų kokybės 
ir patikimumo. Pagrindinė standartizacijos veikla yra nukreipta į 
elektroninę ligos istoriją arba elektroninį paciento įrašą (Electronic 
Patient Record – EPR), keitimąsi duomenimis, jų laikymą ir gavimą, 
terminologinius klausimus. De facto standartai atsiranda iš daugiausia 
žadančių sprendimų, juos skatina bendrovės, šalys ir regionai, kuriuo
se tokie sprendimai pasirodė esantys veiksmingi. De jure sveikatos 
informacijos standartus kuria standartizacijos institucijos, daugiausia 
Europos standartizacijos komiteto (CEN) Technikos komitetas 251, 
Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) Technikos komitetas 
215 ir Sveikatos lygmuo 7 (HL7), veikiantis JAV. CEN ir HL7 ben
dradarbiauja su Amerikos bandymų ir medžiagų draugijos (ASTM – 
American Society for Testing and Materials) E31 komitetu, kuris vei
kia JAV ir iš esmės yra skirtas privatiems laboratorijų pardavėjams. 
ISO TC 215 turi 6 darbo grupes, dirbančias Vokietijoje, Kanadoje, 
JAV, Didžiojoje Britanijoje ir Švedijoje. 

Produktyviausi elektrinės sveikatos srityje veikiantys standartiza
cijos organai yra CEN TC 251 Europoje ir HL7 JAV.

Su elektronine sveikata susijusių klausimų standartizacija nėra 
lengvas uždavinys dėl daugelio priežasčių: palikimo, kultūrų, kalbų 
įvairovė, skirtingas kompiuterizavimo lygis, teisiniai ir infrastruktū
ros ypatumai. Norint pasiekti visuotinį susitarimą, reikia daug laiko, 
todėl, pvz., CEN TC 251 parengtų projektų tapimas standartais už
trunka iki 10 metų. Vis dėlto keitimosi duomenimis standartizacija yra 
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labai svarbi, norint naudoti su pacientu susijusią informaciją, kuri yra 
kuriama, laikoma ir naudojama įvairiose vietose skirtingu laiku. Dėl 
šios priežasties standartizacijos svarba e. sveikatos plėtros politikai ir 
strategijai nuolat didėja.

Įvairių šalių standartizacijos organai laipsniškai sujungia savo 
darbą. Po daugelio individualaus darbo ir nesuderinamų sistemų, skir
tų įvairiems naudos gavėjams, kūrimo metų bendrai pripažįstama, kad 
e. sveikatos architektūra ir žinių perdavimo sistema turi būti nukreipta 
į pacientą. Tai sudaro bendrą visoms standartų sistemoms pagrindą ir 
nustato jų prioritetus. Tad aktualiausi elektrinės sveikatos standartai yra 
sutelkti ties į pacientą orientuotomis paslaugomis ir apima žinių per
davimą bei keitimąsi duomenimis, elektroninę sveikatos istoriją, kli
nikinių dokumentų formavimą, autentifikavimą ir duomenų saugumą, 
vaizdinės medžiagos laikymą bei dalijimąsi ja, terminiją ir kodavimą.

Pažangiausias elektroninio sveikatos įrašo (ESĮ) standartas yra 
neseniai CEN TC 251 sukurtas standartas, kuris yra susijęs su elektro
ninio sveikatos įrašo perdavimu, ypač naudojant išplėstą architektūrą 
ENV 136061, srities terminų sąrašu ENV 136062, paskirstymo tai
syklėmis ENV 136063 ir prašymu keistis informacija ENV 136064. 
Tikslas – keistis su pacientu susijusia informacija klinikiniais ir kitais 
su valdymu susijusiais tikslais.

Kuriant standartą buvo bendradarbiauta su atviro ESĮ fondo 
ir HL7 konsorciumu ir pasitelkta jo patirtis. HL7, naudodama savo 
2.4 versiją ir jau pasirodžiusią trečią versiją, sukūrė etaloninius infor
macijos modelius (RIM – Reference Information Models), aprašančius 
keitimąsi duomenimis, o CEN TC 251 sukūrė srities informacijos mo
delius (DIM – Domain Information Models), skirtus įvairioms sritims 
ir įvairiems tikslams.

HL7 yra susijusi su bendresniais žinių perdavimo aspektais. Nors 
HL7 trūksta elektroninio sveikatos įrašo (ESĮ) objekto modelio stan
darto, jis turi tam tikrų susijusių idėjų ir pasiūlymų: dėl klinikinio 
dokumento architektūros (CDA – Clinical Document Architecture) 
standarto ir specialaus organo dėl dokumento ontologijos (DOTF – 
Document Ontology Task Force). CDA standartas, kuris iki šiol buvo 



40

žinomas kaip paciento įrašo architektūra (PRA – Patient Record 
Architecture), siūlo keitimosi klinikiniais dokumentais modelį ir pri
artina sveikatos apsaugą prie ESĮ įgyvendinimo.

CDA dokumentai susideda iš trijų lygių: pirmas – tai bendras klini
kinis dokumentas, kiti du – specializuoti. HL7 taip pat ėmėsi kurti DIM – 
išsamų farmacijos modelį bei koncentruotos žinios informacijos modelį 
(RMIM – Refined Message Information Model) kiekvienai sričiai.

CEN TC 251 turi 4 darbo grupes, dirbančias informacijos mode
lių, terminijos, saugumo ir gebėjimo veikti kartu technologijų srity
se. Grupių tikslai rodo pagrindinę CEN TC 251 veiklą. Pirmoji darbo 
grupė jau sukūrė ESĮ objekto modelio standarto projektą ENV13606. 
Ketvirtoji jo dalis nustato žinias, kurios leidžia keistis ESĮ informacija 
sveikatos priežiūros šalims, atsakingoms už klinikinės priežiūros su
teikimą konkrečiam pacientui. Kiekviena žinia priklauso konkrečiai 
klasei. DIM yra klasių rinkinys, susidedantis iš aštuonių posistemių: 
komunikuojančių šalių posistemės, žinios posistemės, suformuoto įra
šo posistemės ir kt.

Apskritai CEN TC 251 apibrėžia ESĮ struktūrą, o ne turinį. Čia 
taikomas svarbus „turinio atskyrimo nuo technologijos“ principas. 
Standarto projektas siūlo ESĮ struktūrą originalių komponentų kom
plekse (OCC – Original Component Complex). Jis taip pat apibrėžia 
archetipus, kurie rodo, kaip kontroliuoti kategorinių struktūrų kūrimą. 
Tarptautiniu mastu dedama daug pastangų į archetipų kūrimą. Taigi 
CEN TC 251 standartizacijos veikla plėtojama struktūriškai ir yra nu
kreipta į ilgalaikius elektroninės sveikatos tikslus.

Norint keistis informacija, svarbu kodavimas ir terminija. ENV 
13606 1 ir 4 dalys pabrėžia, kad sudėtinėse įrašo dalyse turi būti var
tojamas sutartinis žodynas, kurį nustato nacionaliniai ir tarptautiniai 
organai (tačiau to standarto projektas neapibrėžia).

Tarptautinė ligų klasifikacija (ICD – International Classification 
of Diseases) ir jos dešimta redakcija yra naudojama plačiausiai. 
Lietuvoje naudojama TLK10AM (Australian modification) redak
cija. SNOMED ir SNOMED CT (CT – Clinical Terms; klinikiniai 
terminai) yra terminijos sistemos, kuriomis siekiama sukurti išsamią, 
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daugiaašę, kontroliuojamą terminiją ir sudaryti visų medicinos įrašų 
rodyklę. Jos yra pačios išsamiausios. 2007 metais 9 šalys, tarp kurių 
yra ir Lietuva, įkūrė tarptautinę sveikatos terminologijos standartų pa
laikymo organizaciją (IHTSDO), kuri perėmė SNOMED CT intelek
tualines teises ir šiuo metu toliau tobulina terminologiją, bet integruo
ja kitas terminų sistemas, tokias kaip ICD ir LOINC, kurios iš esmės 
yra skirtos laboratoriniams rezultatams ir klinikiniams stebėjimams.

Svarbi elektroninės sveikatos plėtros tendencija – išgauti žinias iš 
informacijos. Informacijos nuolat daugėja, tad jeigu ji nebus sutelkta 
vertingose žiniose, kurios būtų naudingos priimant su sveikata susiju
sius sprendimus, bus beveik neįmanoma valdyti didžiulį informacijos 
kiekį ir tokia informacija taps bevertė. Tinkamai plėtojama elektroni
nė sveikata sukuria unikalią galimybę integruoti ir kaupti medicinos 
žinias bendrai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Ši problema atsispin
di standartizacijos ir terminologijos kūrimo veikloje.

Pvz., JAV nacionalinė medicinos biblioteka sukūrė bendrą medi
cinos terminijos sistemą (UMLS – Unified Medical Language System). 
UMLS projektas kuria žinių šaltinius ir susijusias leksines programas. 
Vienas iš tokių šaltinių yra Metatezauras, kuriame sukaupta informa
cija apie medicinines sąvokas ir terminus iš daugelio kontroliuojamų 
žodynų, pateiktos ESĮ naudojamos klasifikacijos, administraciniai svei
katos duomenys, duomenų bazės ir ekspertų sistemos. 2002 m. CEN TC 
251 pateikė oficialiam balsavimui standarto projektą 14463 „Sveikatos 
informatika – sintaksė, skirta medicinos klasifikavimo sistemų turiniui 
atspindėti“ (ClaML). Pagrindinis šio Europos standarto projekto tiks
las – remti daugumos hierarchinių sveikatos priežiūros klasifikavimo 
sistemų suderinimą organizacijose, turinčioje skirtingus programinės 
įrangos produktus. Dėl šios priežasties standarto projektas turėtų būti 
toks, kad identifikuotų ir apibūdintų tų sistemų struktūrą ir atitinkamus 
elementus. Šie pavyzdžiai – bandomieji žingsniai link virtualios inte
gruotos informacinės aplinkos, skirtos sveikatos profesionalams.

Kiti su ESĮ susiję standartai yra jam artimi ir susiję su skaitmeni
niais vaizdais, duomenų saugumu, sveikatos informacijos sistemomis, 
esminių ženklų atspindėjimu ir kt.
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Diagnostinei vaizdinei medžiagai taikomas DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine) standartas, kuris da
bar apibrėžia tinklo protokolą, naudojantį TCP / IP, paslaugų klasių 
naudojimą ne tik paprastam duomenų perdavimui, siūlo unikalaus 
informacijos objektų, su kuriais dirbama tinkle, identifikavimo me
chanizmą. DICOM apibrėžė ne tik vaizdinių, bet ir pacientų, studijų, 
ataskaitų bei kitų duomenų grupių informacijos objektus. Patobulinus 
DICOM (3.0 versija), standartas užtikrina ne tik medicininių vaizdinių 
persiuntimą tarp daugelio pardavėjų įrenginių, bet ir pagerina vaizdi
nių archyvavimo bei komunikacijos sistemų (Picture Archiving and 
Communication System – PACS) plėtrą ir sąveiką su medicinos infor
macijos sistemomis.

2001 m. buvo pasiūlytas specialus standartas (ENV 13939, 
„Keitimasis medicinos duomenimis: HIS/RISPACS ir HIS/RIS – 
Modalumo sąveika“). Šis standartas apibrėžia hospitalinių informa
cinių sistemų (HIS – Hospital Information Systems) ir radiologijos 
informacinių sistemų (RIS – Radiology Information Systems) integra
vimą su PACS (Vaizdų archyvavimo ir komunikavimo sistema) ir mo
dalumo sąveika, siekiant platesnio keitimosi. Tai puikus HL7 ir CEN 
sukurtų standartų integracijos pavyzdys.

Telemedicinoje naudojama daug komunikacijos standartų, skir
tų internetui, ISDN, bevieliam duomenų perdavimui ir tiesioginėms 
vaizdo konsultacijoms. Jie paprastai nėra skirti vien tik sveikatos ap
saugai, išskyrus specialius saugumo reikalavimus.

Saugumo reikalavimų, pvz., ENV 13608, trys dalys yra susijusios 
su sąvokomis ir terminija, saugių duomenų objektais ir saugiais duo
menų kanalais. ENV 14301, ENV 12924 ir kiti gana atidžiai apibrėžia 
duomenų saugumo klausimus.

Su elektronine sveikata susiję standartai yra paremti pamatiniais 
technologijų standartais bei technologijomis, naudojamomis modelia
vimui (UML), dokumentų formavimui (XML), į objektą nukreiptai 
plėtrai (CORBAmed), internetiniam keitimuisi (TCP/IP), skaitmeni
nei telefonijai (ISDN), bevieliam duomenų perdavimui (IEEE 802.10, 
802.20, WLAN) ir kt. Taigi elektroninė sveikata naudojasi paskuti
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niais informacinių technologijų (IT) pasiekimais ir kartais netgi skati
na naujų technologijų kūrimą.

Kalbant apie standartais paremtą sistemų interoperabilumą būti
na paminėti IHE (Integrating the Healthcare Enterprice) – tai svei
katos priežiūros profesionalų ir pramonės iniciatyva, skirta tobulinti 
informacijos mainus tarp kompiuterinių sistemų ir sveikatos priežiū
ros institucijų. IHE integraciniai aprašai (Integration Profiles) nurodo 
klinikinės informacijos valdymo scenarijus ir specifikuoja, kaip tam 
panaudoti egzistuojančius standartus.

Apibendrinant toliau pateikiami pagrindiniai standartai, kurių 
įgyvendinimą turi užtikrinti elektroninės sveikatos sistema: 

– prEN 12967 „Sveikatos informatika. Paslaugų architektūra“; 
– ISO/TS 18308:2004 „Sveikatos informatika. Elektroninio 

sveikatos įrašo architektūros reikalavimai“; 
– ISO TR 20514:2004 „Sveikatos informatika. Elektroninio 

sveikatos įrašo apibrėžimas, apimtis ir kontekstas“; 
– prEN 13606 „Sveikatos informatika. Elektroninis sveikatos 

priežiūros įrašų perdavimas“; 
– prENV 12538 „Medicinos informatika. Siuntimų ir atsakymų 

pranešimai“; 
– ENV 12539 „Medicinos informatika. Diagnostinių tyrimų už

sakymas ir atsakymai diagnostinių paslaugų skyriams“; 
– prEN 14822 „Sveikatos informatika. Bendros paskirties infor

macijos komponentai“; 
– CEN/TS 14796:2004 „Sveikatos informatika. Duomenų tipai“;
– prEN 14463 „Sveikatos informatika. Medicinos klasifikatorių 

turinio pateikimo sintaksė“;
– prEN 1068:2004 „Sveikatos informatika. Kodavimo schemų 

registravimas“; 
– prEN 13940 „Sveikatos informatika. Sveikatos priežiūros tęs

tinumo palaikymo koncepcijų sistema“;
– prEN 1613:2004 „Sveikatos informatika. Laboratorijų keiti

mosi informacija pranešimai“; 
– ISO/TS 17090:2002 „Viešo rakto infrastruktūra“;
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– prEN 13608 „Sveikatos informatika. Saugumas sveikatos prie
žiūros komunikacijoje“; 

– prENISO/TS 22600 „Sveikatos informatika. Teisių valdymas 
ir prieigos kontrolė“;

– ENV 12251:2000 „Sveikatos informatika. Saugus naudotojų 
identifikavimas, susijęs su sveikatos priežiūra. Valdymas ir 
saugumas autorizuojant slaptažodžiu“;

– prEN 13729 „Sveikatos informatika. Saugus naudotojų identi
fikavimas, susijęs su sveikatos priežiūra. Stiprus autorizavimas 
naudojant mikroprocesorines korteles“; 

– prEN 13607 „Sveikatos informatika. Keitimosi vaistų recep
tais pranešimai“; 

– DICOM PS 3.X – 2003 Skaitmeniniai vaizdai ir komunikacija 
medicinoje; 

– prEN 12610 „Sveikatos informatika. Medicinos gaminių iden
tifikavimas“;

– HL7 v2.X, HL7 v.3 arba naujesnis. 
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2. InfoRmacInės sIsTemos  
medIcInoJe

Nors „sistemos“ ir „informacijos“ apibrėžimai ganėtinai aiškūs, ta
čiau apibrėžti „sveikatos informacinę sistemą“ yra sunkiau. Pradžioje, 
sveikatos informacinės sistemos (SIS), arba medicinos informacinės 
sistemos (MIS) (health information systems), buvo orientuotos į infor
macijos apie ligas rinkimą („sekimą“) ir į sveikatos paslaugos apskai
tą. Nors šios funkcijos yra svarbios, pradėkime informacinių sistemų 
apibrėžimą nuo to, kaip jos apibūdinamos pramonėje: 

Tai sistemos, kurios užtikrina sprendimų priėmimo proceso palai-
kymą informacija visais organizacijos lygiais.

Pirminis SIS tikslas yra ne „rinkti informaciją“, o „gerinti povei
kį“. Sveikatos informacinę sistemą galime apibrėžti kaip komponentų 
ir procedūrų, susijusių su informacijos, kas pagerins sveikatos apsau
gos valdymo sprendimus visais sveikatos sistemos lygiais, kūrimu. 
Sveikatos informacinės sistemos integruoja duomenų rinkimą, apdo
rojimą, ataskaitas ir informacijos rinkimą, kaip būtinų priemonių pa
gerinti sveikatos paslaugos efektyvumą ir veiksmingumą esant geram 
valdymui visais lygiais. 

Kiekviena MIS turi informacijos kaupimo procesą, kai duome
nys yra keičiami informacija, ir kad šis procesas vyktų, egzistuoja 
mažiau ar daugiau organizuota struktūra, kur žmonės sąveikauja su 
įvairiais šaltiniais – duomenų rinkimo įrankiais, medicinine įranga, 
kompiuteriais ir pan. Kaip gali bendri elementai būti susieti tokiu 
būdu, kad informacija yra arba tampa realiu „šaltiniu“ spręsti svei
katos problemas visais medicinos paslaugų lygiais? Kokia sistema 
kurs ir skleis informaciją valdymui paremti, o ne jį blokuoti? Norint 
atsakyti į šiuos klausimus, pirmiausia reikia išanalizuoti MIS struk
tūrą ir jos skaidymą į dalis, paskui aprašyti medicinos paslaugų orga
nizacinį modelį ir koncentracijos lygius nuo periferijos į centrą. Kai 
kiekvieno lygio valdymo funkcijos aprašytos, siūlomas 6 žingsnių 
MIS restruktūrizavimo procesas, tiksliai atitinkantis siūlomą medi
cinos paslaugų modelį.
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2.1. medicinos informacinės sistemos struktūra

Norint smulkiai paaiškinti sąvokinį MIS ir medicinos paslaugų 
sistemos ryšį, reikia pradėti nuo valdymo (vadybos) informacinės sis-
temos bendro apibrėžimo – „visais organizacijos lygiais sprendimų 
priėmimo procesui palaikyti tikslią informaciją teikianti sistema“. 
MIS pirmiausia yra „sistema“. Kaip ir kiekviena sistema, ji turi or
ganizuotą rinkinį tarpusavy susijusių komponentų, kurie gali būti su
grupuoti į: informacijos procesą ir medicinos informacinės sistemos 
valdymo struktūrą (2.1 pav.).

2.1 pav. Medicinos informacinės sistemos komponentai planavimo ir  
valdymo srityje

Informacijos proceso metu neapdoroti duomenys (įeiga) yra pa
verčiami tinkama naudoti informacija valdymo sprendimams priimti 
(išeiga). Informacijos procesas gali būti suskaidomas į šias dalis:

– duomenų rinkimas;
– duomenų perdavimas;
– duomenų apdorojimas;
– duomenų analizė;
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– informacijos, naudojamos planuojant ir valdant medicinos pas
laugas, pateikimas.

Proceso stebėjimas (monitoringas) ir vertinimas užtikrina, kad 
tinkamas įeigų rinkinys laiku lems tinkamą išeigą. Pvz., reikalinga in
formacija nuolat kinta keičiantis planavimo ir valdymo poreikiams. 
Tai paveiks ir duomenų rinkimą bei kitas informacijos proceso dalis. 
MIS sukurs adekvačią ir aktualią informaciją tiek, kiek kiekvienas 
informacijos proceso komponentas buvo pakankamai (adekvačiai) 
struktūriškai apibrėžtas. Išskleistas erdvėje ir laike, šis procesas nebū
tinai bus tas pats visose situacijose. Kartais surinkti duomenys yra pa
naudojami sprendimui priimti nedelsiant ir lokaliai, mažai apdoroti ir 
ištirti. Pvz., iš pacientų sužinoję, ar gydymas buvo veiksmingas (duo
menų rinkimas), medicinos paslaugos teikėjai gali nuspręsti, ar kiti 
vizitai yra reikalingi (informacijos naudojimas). Taip pat, sprendimų 
priėmimo procesas, spendžiant kasdienius valdymo uždavinius, daž
nai susideda iš įprastinių procedūrų, kai duomenys iškart susiejami su 
veiksmų seka. Tai yra standartizuoto gydymo gairės ar vaistų valdymo 
standartinės procedūros. Kitais atvejais kiekvienas informacijos kau
pimo žingsnis žengiamas skirtingu laiku ir skirtingoje vietoje. Pvz., 
prevencinėms paslaugoms reikalingi duomenys yra surenkami pacien
to vizito metu, kiekvieną mėnesį kaupiami ir perduodami apygardai, 
apdorojami periferiniu lygiu. Kiekvienais metais, remiantis šiais duo
menimis, apimtis suskaičiuojama ir komunikuojama su apygarda dėl 
tolesnės analizės ir veiksmų. 

Kad informacijos procesas būtų efektyvus (veiksmingas, produk
tyvus), MIS valdymo struktūra yra reikalinga, siekiant užtikrinti šalti
nių panaudojimą taip, kad informacijos procesas laiku teiktų aukštos 
kokybės informaciją. Ši struktūra gali būti suskaidyta į:

– MIS šaltinius;
– organizacinių normų rinkinį.
MIS šaltiniai yra asmenys (planuotojai, vadovai, statistikai, epi

demiologai, duomenų rinkėjai); techninė įranga (registratoriai, tele
fonai, kompiuteriai); programinė įranga (kalkė, ataskaitų formos, 
duomenų apdorojimo programos); finansiniai ištekliai. Organizacinės 
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normos (taisyklės) (t. y. diagnostinių ir gydymo standartų naudojimas, 
personalo atsakomybės apibrėžimas, tiekimo valdymo procedūros, 
kompiuterių eksploatavimo procedūros) užtikrina veiksmingą MIS 
išteklių panaudojimą.

Taigi kuriant ar restruktūrizuojant MIS, reikia laikytis sistemi
nio požiūrio, kad kiekvienas komponentas būtų susijęs sistemingai. 
Pagrindinis tikslas yra tas, kad sveikatos apsaugos sistemoje MIS tei
kia aiškios informacijos paramą sprendimų priėmimo procesui.

2.1.1. mIs ir sveikatos sistemos ryšys

MIS negali egzistuoti pati savaime, ji yra sveikatos apsaugos 
sistemos, užtikrinančios integruotas medicinos paslaugas (gydomoji 
slauga, reabilitacinė slauga, ligų prevencija, sveikatos propagavimo 
paslaugos), funkcinis vienetas. MIS struktūra turi leisti sudaryti bū
tiną informaciją, kad būtų galima racionaliai priimti sprendimus bet 
kokiu medicinos paslaugų sistemos lygmeniu. Ši sveikatos sistema 
susideda iš įvairių lygių tarp centro ir periferijos, kiekvienas lygis 
turi skirtingas valdymo funkcijas, skirtingą šaltinių prieigą, teikia 
skirtingas medicinos paslaugas. Idealiu atveju paslaugos ir šaltiniai 
turi būti prieinami periferijai, kai tik galima, optimizuojant visuome
nės prieigą. Tačiau yra apribojimų: techninis apribojimas; ekonomi
nis apribojimas – naudingas įrangos panaudojimas; administracinis 
apribojimas – galių paskirstymas. Pvz., nei įmanoma, nei pageidau
jama, kad kiekvienas pacientas, sergantis šlapimo takų infekcija, 
būtų gydomas urologo ar kad kiekviena pirmo lygio klinika turė
tų ultragarso aparatūrą. Yra skiriami sutelktumo lygiai – pirminis, 
antrinis ir tretinis. Pirminis lygis yra sistemos kontakto su visuo
mene taškas. Antrinis lygis, arba rajoninis, bei tretinis lygis teikia 
specializuotas paslaugas, taip pat planavimo ir valdymo palaikymą. 
Daugelyje šalių tretinis lygis yra išskiriamas į regioninius bei cent
rinius lygmenis.

Kiekvienas šių lygių atlieka specifines funkcijas, sudarydamas 
specifinių sprendimų eilę, galiausiai prisidėdamas prie visuomenės 
sveikatos pagerinimo. Iš valdymo perspektyvos funkcijos gali būti 
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sugrupuotos į tris tipus, susijusius su paciento valdymu, sveikatos 
įstaigos valdymu ir sveikatos sistemos valdymu (2.2 pav.). Paciento 
ir sveikatos įstaigos valdymo funkcijos tiesiogiai susijusios su rek
laminiu, prevenciniu ir gydomųjų paslaugų pristatymu visuomenei. 
Jos apima visas sveikatos įstaigos personalo ir bendruomenių jų 
mikro rajonuose sąveikas. Sveikatos sistemos valdymo funkcijos su
sideda iš koordinavimo ir valdymo paramos paslaugos tiekimo lygio 
įstaigoms aprūpinimo. 

2.2 pav. pavaizduotas modelis leidžia nustatyti kiekvienu su
telktumo lygiu, kokios specifinės valdymo funkcijos yra, kas yra 
informacijos naudotojai ir kokius sprendimus jie turi priimti. Savo 
ruožtu tai leis kiekvienu lygiu nustatyti informacijos poreikius ir su
kurti arba restruktūrizuoti duomenų rinkimo metodus bei įrankius, 
duomenų perdavimą ir apdorojimo procedūras, taip pat ir tinkamas 
ataskaitas. 

2.2 pav. Sveikatos paslaugų organizacinis modelis

Paciento / kliento valdymo funkcijos
Pagrindinė funkcija yra geros kokybės medicinos paslaugų tie

kimas visais lygiais. Kokybiška sveikatos priežiūra yra susiejama su 
sprendimų, kuriuos paslaugos teikėjai (ir jų prižiūrėtojai) turi priimti 
visais lygiais, eile. Kaip informacinė sistema paremia šiuos sprendi
mus efektyviausiai? Kokybiška sveikatos priežiūra apibrėžiama skir
tingai – atsižvelgiant į sutelktumo lygį. Pirminiu lygiu kokybiška svei
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katos priežiūra yra visapusė, bendra ir nepertraukiama; ji orientuota į 
pacientus tiesiogiai jų sociokultūrinėje aplinkoje. Kokybiška sveika
tos priežiūra persiuntimo lygiu priklauso nuo žmogiškų ir techninių 
išteklių įeigos ir gali būti apibrėžta techninės pažangos terminais. 

Informacijos naudotojas yra sveikatos priežiūros teikėjas – dakta
ras, pagalbinis personalas, akušerė, taip pat ir bendruomenės sveikatos 
darbuotojas ar gimdymo patarnautojas. 

Sveikatos įstaigos valdymo funkcijos
Pagrindinis tikslas – teikti sveikatos priežiūrą esant tinkamam iš

teklių kiekiui apibrėžtai visuomenei regione. Sveikatos įstaigos gali 
būti skirstomos atsižvelgiant į sutelktumo lygį į pirminį lygį ir per
siuntimo lygio priežiūros įstaigą. Valdymo funkcijos kiekvieno tipo 
yra specifinės. Toliau gali būti suskaidytos į paslaugos teikimo funk
cijas ir administravimo funkcijas. Paslaugos teikimo funkcijos yra 
apibrėžiamos remiantis bendruomenės sveikatos poreikiais. Pirminio 
lygio sveikatos priežiūros įstaigos teikia bendrą sveikatos priežiūros 
paslaugos paketą. Yra didelė įvairovė: dispanseris, klinika, sveikatos 
centras, pradinė sveikatos priežiūros įstaiga, kaimo medicinos įstai
ga, tęstinio gydymo sveikatos centras, pirmosios pagalbos punktas, 
bendruomenės sveikatos punktas ir pan. Šios skirtingos įstaigos gali 
atlikti ir skirtingas funkcijas.

Aiškiai apibrėžus skirtingų sveikatos įstaigų funkcijas ir darbą, ga
lima lengvai identifikuoti reikalingą sprendimams priimti informaciją. 

Sveikatos apsaugos sistemos valdymo funkcijos
Sveikatos apsaugos sistemos valdymo tikslas – koordinuoti ir 

užtikrinti planavimo bei valdymo paramą paslaugos teikimo lygiais. 
Keletas funkcijų, pvz.:

– sveikatos politikos ir įstatymų leidybos nustatymas;
– tarpsektorinė koordinacija;
– strateginis planavimas ir programavimas;
– biudžeto ir finansinių išteklių paskirstymas;
– sistemos organizavimas, įtraukiant ir persiuntimo mechanizmus;
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– personalo mokymas;
– šaltinių valdymas (finansai, personalas, informacija);
– įrangos, vaistų, atsargų paskirstymas ir priežiūra;
– ligų stebėjimas;
– aplinkos apsauga;
– sveikatos apsaugos paslaugų priežiūra.
Sveikatos apsaugos sistemos valdymo funkcijos kinta kiekvienu 

susitelkimo lygmeniu. Jų pasiskirstymas iš periferijos į centrą ir ati
tinkamai sprendimų priėmimo galios priklauso nuo to, kaip sveikatos 
sistema yra administruojama kiekvienoje šalyje. 

Nacionalinės sveikatos sistemos gali būti centralizuotos ir decen
tralizuotos; valstybės ir privataus sektoriaus valdomos sistemos; ho
rizontaliai ir vertikaliai valdomos sveikatos paslaugų sistemos. Pvz., 
finansinių šaltinių paskirstymo sprendimai ir biudžeto numatymas 
centralizuotoje sistemoje bus atlikti nacionaliniu lygmeniu; kitose 
sistemose šios funkcijos bus atliekamos apygardos lygiu. Privataus 
sektoriaus valdomų sveikatos sistemų šias funkcijas atlieka privačios 
institucijos, vyriausybė vaidina tik kontrolės vaidmenį leisdama įsta
tymus ir pan. 

Informacijos poreikiai gali būti racionaliai nustatyti ir sukurtos 
duomenų rinkimo procedūros. Sveikatos kūrėjai ir vadybininkai gali 
naudoti įvairius informacijos šaltinius. Idealiu atveju sveikatos pas
laugų darbuotojai turėtų pranešti duomenis, naudingus pacientams ar 
sveikatos įstaigai valdyti. 

Esminės visuomenės sveikatos valdymo funkcijos
Šios funkcijos yra apibrėžtos kaip „fundamentalių ir būtinų veiks

mų, atliekamų siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir gydyti ligas 
būdais, kurie nukreipti į aplinką ir bendruomenę“. Tipinis, pvz., ligų 
stebėjimas ir aplinkos apsauga. 

2.1.2. sveikatos informacinės sistemos reorganizavimo procesas

Sveikatos informacinės sistemos reorganizavimas turi susitelkti 
ties mažiausiai funkcionaliais sistemos aspektais, arba susietas su ar
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tėjančia sveikatos sistemos reforma. Pertvarkymo procesas gali būti 
išskaidytas į 6 žingsnius. Pirmi keturi pradiniai žingsniai nagrinėja 
informacijos generavimo procesą kūrimą: (i) informacijos poreikio ir 
požymių nustatymą, (ii) duomenų šaltinius ir duomenų rinkimo ins
trumentų kūrimą, (iii) duomenų perdavimo ir apdorojimo procedū
rų kūrimą, (iv) informacijos panaudojimo užtikrinimą. Pastarieji du 
žingsniai apima sveikatos informacinės sistemos valdymo struktūrą, 
būtiną informacijai kurti ir panaudoti: (v) reikalingų informacinės 
sistemos išteklių planavimą ir (vi) organizacinių taisyklių komplek
so kūrimą. Siūlomas požiūris toks, kad reikia rūpestingai sutapatinti 
kiekvieną sveikatos informacinės sistemos reorganizavimo žingsnį su 
esama sveikatos apsaugos paslaugų sistema.

2.1.3. valstybinio sveikatos priežiūros įstaigų ir 
 medicinos personalo registras 

Sveikatos informacinės sistema arba atskiros jos funkcijos gali 
būti organizuotos informacijos mainų arba centralizuoto duomenų 
kaupimo principu.

Atsiradus pirmiesiems sveikatos priežiūros įstaigų medicininės 
informacijos mainų bandymams, medicinos informatikos specialistai 
pastebėjo, kad mūsų šalyje nėra bendro, patikimo ir lengvai prieina
mo medicinos įstaigų, gydytojų, gydytojų licencijų ir kt. klasifikato
riaus. Kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos jau pasirengusios siųsti 
dokumentų išrašus, tyrimų rezultatus kitoms įstaigoms, bet informa
cinės sistemos negali automatizuotai siųsti dokumentų, neturėdamos 
tikslių duomenų apie adresatą. Važiuojant į Ameriką, neužtenka vien 
žinoti išvykimo oro uostą, reikia žinoti ir tikslo miestą, adresą, kon
taktinį asmenį bei to asmens kompetenciją. Patirtis parodė, kad ir me
dicininiam dokumentui keliaujant telemedicininiais keliais būtina ži
noti naujausią įstaigos adresą, skyrių bei asmenį, kuriam dokumentas 
adresuotas. Ši informacija dar svarbesnė kuriant paciento siuntimo 
konsultuotis dokumentą. 

Kadangi be klasifikatorių neįmanomas joks automatizuotas kei
timasis informacija, įstaigos priverstos kurti kiekviena savo klasifi
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katorius – įstaigų, gydytojų sąrašus. Skirtingus klasifikatorius turi 
ligonių kasų informacinė sistema Sveidra, Sveikatos apsaugos minis
terija, universitetinės klinikos bei kitos sveikatos priežiūros įstaigos. 
Ligonių kasų informacijos sistema Sveidra, skirta sveikatos priežiūros 
paslaugų sąskaitoms išrašyti ir kompensacijoms už jas išmokėti, vei
kia valstybės mastu turėdama apie 2 000 kompiuterizuotų darbo vietų 
ir 700 tarnybinių stočių. Kadangi naudojami skirtingi identifikatoriai, 
neretai susipainioja labai svarbi apskaitos informacija (pvz., gydytojai 
gydymo įstaigose naudoja įstaigos sukurtą darbuotojo kodą, gydytojo 
registracijos (spaudo) numerį bei ligonių kasų kodą). Medicinos įstai
gų ir medicinos personalo bendrų klasifikatorių nebuvimas stabdo gy
dymo įstaigų informacijos mainų ir apskritai telemedicinos pažangą. 
Šios didelės problemos sprendimo būdas yra labai paprastas: reikia tik 
sudaryti medicinos įstaigų ir medicinos personalo (gydytojų) sąrašus, 
suteikti jiems valstybinę reikšmę (atsakomybę už informacijos tiks
lumą) ir padaryti juos lengvai prieinamus sveikatos priežiūros įstaigų 
informacinėms sistemoms ir naudotojams. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad registras turi tenkinti šiuos 
kriterijus:

– klasifikatorius turi būti vienintelis ir privalomas naudoti vals
tybinėse medicinos institucijose;

– informacija turi būti lengvai pasiekiama ir informacinėms sis
temoms, ir naudotojams;

– informacija turi būti lengvai ir operatyviai atnaujinama. Dalį 
informacijos atnaujinimo galima patikėti pačiai įstaigai ar gy
dytojui.

Registro struktūra 
Registro dokumento struktūrų gali būti įvairių. Kai kurios svei

katos įstaigos siūlo 2.3 pav. parodyta struktūrą (R. J. Kizlaitis, VUL 
Santariškių klinikos).
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2.3 pav. Registro struktūra

Įstaigos. Įstaigos samprata apima visą įstaigos struktūrą bei 
jos padalinius. Įstaigų klasifikatorių turėtų sudaryti visos sveikatos 
priežiūroje dalyvaujančios institucijos – pradedant Sveikatos apsau
gos ministerija ir baigiant privačia veikla užsiimančiais gydytojais. 
Informaciją apie vidinę įstaigos struktūrą, adresus, vadovus galėtų 
keisti pačios įstaigos atsakingi asmenys.

medicinos darbuotojai. Medicinos darbuotojų sąrašuose turėtų 
būti tik informacijos mainuose dalyvaujantys darbuotojai, t. y. gydy
tojai, slaugytojos, padalinių vadovai ir kt. Kai kurią informaciją, ati
tinkamai autorizavus, galėtų keisti pats darbuotojas. 

darbo vietos. Paprastai gydytojo veikla susijusi su kokia nors įs
taiga. Dažnai gydytojas dirba keliose įstaigose, todėl būtina sukurti dar
bo vietų duomenų bazę, kurią galėtų pildyti atsakingi įstaigos asmenys.
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2.1 lentelė. Galima įstaigos klasifikatoriaus struktūra

Įstaigos identifikatorius unikalus įstaigos, padalinio kodas
Aukščiau stovinčios įstaigos 
kodas

Kam pavaldus padalinys

Įmonės kodas Iš įmonių registro
Vidinis kodas Padalinio kodas pagal vidinę įstaigos struktūrą
Įstaigos tipas Iš įstaigų tipų klasifikatoriaus
Visas pavadinimas
Sutrumpintas pavadinimas
Savivaldybės kodas Iš savivaldybių klasifikatoriaus
Adresas
Pagrindinis telefonas Standartizuota forma
Kiti telefonai Laisva forma
Fakso numeris Standartizuota forma
Elektroninio pašto adresas
Interneto svetainės adresas
Vadovo kodas Iš medicinos darbuotojų klasifikatoriaus
Įkūrimo data
Uždarymo data
Kiti kodai Laukai su kodais, dar naudojamais kitose 

informacinėse sistemose
Techniniai laukai Įrašo tikslinimo datos, naudotojo vardai ir t. t.

2.2 lentelė. Galima medicinos personalo klasifikatoriaus struktūra

Darbuotojo identifikatorius Gydytojams turėtų sutapti su spaudo Nr.
Asmens kodas
Pavardė
Vardai
Gimimo data
Asmeninio telefono numeris Pildomas darbuotojo pageidavimu
Asmeninio elektroninio  
pašto adresas

Pildomas darbuotojo pageidavimu

Elektroninio parašo viešasis 
raktas
Autorizavimo informacija
Kiti laukai Pvz., nuotrauka, diplomai, mokslo laipsniai, 

informacija apie nusižengimus ir kt.
Kiti techniniai laukai Įrašo koregavimo datos, naudotojo vardai ir t. t.
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2.3 lentelė. Galima darbo vietos klasifikatoriaus struktūra
Darbo vietos identifikatorius Techninis laukas
Darbuotojo identifikatorius Iš darbuotojų klasifikatoriaus
Įstaigos identifikatorius Iš įstaigų identifikatoriaus
Darbuotojo kodas įstaigoje Tabelio numeris
Darbuotojo telefonas įstaigoje
Darbuotojo elektroninis 
paštas įstaigoje

2.2. Gydymo įstaigų informacinės sistemos

Hospitalinė informacinė sistema (hospital information system 
HIS) yra visuotinė, integruota informacinė sistema, skirta administra
ciniams ir klinikiniams gydymo įstaigos aspektams valdyti nuo po
pierinės informacijos apdorojimo iki duomenų apdorojimo mašinų 
ir pan. Praktikoje ir ligoninės, ir ambulatorines paslaugas teikiančios 
sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti tą patį programinės įrangos 
produktą, todėl jų naudojamos informacinės sistemos gali būti vadina
mos tuo pačiu bendriniu pavadinimu – HIS.

HIS tikslas yra teikti geriausią įmanomą pacientų sveikatos prie
žiūrą bei administravimą elektroninių duomenų apdorojimo pagal
ba. Gali būti sudaryta iš vieno ar daugiau programinių komponentų 
su specialiais išplėtimais bei didele medicininių posistemių įvairove 
(pvz., laboratorijos informacinė sistema, radiologijos informacinė sis
tema ir pan.).

HIS jungia informaciją iš kelių sveikatos priežiūros įstaigos 
skyrių, tačiau HIS nėra skyrių sistema. Skyrių sistemos, tokios kaip 
farmacijos ar radiologijos sistemos, yra apribotos savo sritimi. Jos 
skirtos valdyti tą skyrių, kuriam jos tarnauja, ir retai apima kitų sky
rių pacientų duomenis. Jų funkcija turėtų būti palaikyti ryšį su HIS ir 
tiekti paciento medicinines / administracines ataskaitų porcijas, kurias 
HIS panaudos valdyti visuotiniams ligoninės ir paciento poreikiams. 
Klinikinė informacijos sistema irgi nėra HIS. Tačiau HIS funkcionalu
mui reikalinga klinikinė informacija. Klinikinių informacinių sistemų 
pavyzdžiai yra intensyvios slaugos skyrių (ICU) sistemos, kvėpavimo 
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sistemos, slaugos sistemos. Panašiai kaip ir skyrių sistemos, klinikinės 
sistemos stengiasi būti viendimensės, orientuodamosi į vieną paciento 
klinikinį poreikį. Jos nedaug paremia ligoninės administracinį poreikį. 
Vertinant klinikinių informacinių sistemų funkcines galimybes, ma
tyti daug bendrų su HIS savybių. Visos jos reikalauja turėti duomenų 
bazę saugoti paciento informacijai. Abu sistemų tipai turi sugebėti pa
remti duomenų įgijimą ir pavaizduoti pacientų duomenis, reikalinga 
informacijos komunikacija su kitais klinikiniais ir administraciniais 
skyriais ir pan.

HIS sąvoka yra suprantama kaip paciento ar medicinos įstaigos 
informacijos poreikių integravimas ir paplitimas. Naudotojo nuomo
ne, HIS turi tiekti visuotinę ir skyrių informaciją įstaigoje. Pvz., jeigu 
norime užfiksuoti mokesčius ligoninėje, tai sistema turi fiksuoti visus 
pacientų mokesčius, nesvarbu, kurio skyriaus. Be to, visa klinikinė in
formacija apie pacientą turi būti duomenų bazėje ir turi būti galimybė 
valdyti paciento duomenis per visus skyrius ir duomenų šaltinius.

HIS kūrimas gali būti atliekamas įvairiomis formomis. Tai gali 
būti bendros centrinės sistemos ir daugelio skyrių sąsajos ar klinikinių 
informacinių sistemų sukūrimas.

Pagrindinės ypatybės, būdingos šiuolaikinei HIS, yra:
– pacientų duomenų bazės;
– pacientų duomenų įgijimas;
– pacientų priėmimo / lovų kontrolė;
– pacientų valdymo ir įvertinimo pritaikymas;
– kompiuterio pagalba sprendimams priimti;

2.2.1. laboratorijos informacinės sistemos

Laboratorijos informacinė sistema (LIS, Laboratory Information 
System) yra programinės įrangos kategorija. Ši įranga priima, apdoro
ja ir saugo medicinos laboratorijų procesų sukurtą informaciją. Šios 
sistemos dažnai turi sąveikauti su įranga ir kitomis informacinėmis 
sistemomis, pvz., su ligoninės informacine sistema (HIS). LIS įvairo
vė didelė, priklausanti nuo laboratorijoje atliekamų darbų. Kai kurie 
IS kūrėjai siūlo visą kompiuterizavimo paslaugų paketą, galintį apimti 
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didelius ligoninės laboratorijų poreikius, kiti specializuojasi kurdami 
atskirus modulius. LIS palaiko hematologijos, biochemijos, imuno
logijos, kraujo bankų, patologinės anatomijos, tėkmės citometrijos ir 
mikrobiologijos dalykus.

Laboratorijos informacinės sistemos dažnai yra integruotos in
formacinių sistemų dalis ir paprastai pasižymi šiomis pagrindinėmis 
ypatybėmis:

– paciento registracija (patient check in);
– užsakymo įrašas (order entry) – paprastai užsakymą sistemo

je pateikia gydytojas ar jo asistentas, slaugytoja, biuro klerkas 
ar laborantas. Užsakymas susideda iš reikalingų atlikti su vie
nu ar daugiau paciento mėginių tyrimų sąrašo. Jis turi unikalų 
identifikacinį numerį, pagal kurį gali būti sekamas; 

– mėginių apdorojimas (specimen processing) – pvz., slaugy
toja gali būti pakviesta paimti paciento mėginį. Dažnai suren
kami skirtingi mėginiai į skirtingą tarą, su skirtingų spalvų 
dangteliais kiekvienam analizatoriui uždengti. Tara gali būti 
pažymėta brūkšniniu kodu, kurį sukuria ir išspausdina ant lip
duko LIS. Kai kuriais atvejais pacientas identifikuojamas pagal 
paciento ID, o mėginio ID yra susiejamas su paciento demo
grafiniais duomenimis per paciento ID. Paimtas mėginys yra 
siunčiamas / nešamas į atitinkamą laboratoriją apdoroti. Šis 
įvykis turi būti įrašytas į LIS. Toliau atliekamas automatinis 
arba neautomatinis laboratorinis darbas. Daugelis laboratori
jos informacinių sistemų gali būti suderintos taip, kad atsiųstų 
mėginio duomenis į analizatorių po užsakymo arba kai mė
ginį gauna bandymų laboratorija. Mėginio brūkšninis kodas 
nuskaitomas ir sulyginamas su užsakymu įrangoje. LIS dirba 
budėjimo režimu, laukdama kreipinių su užsakymais. Jeigu 
LIS turi siųsti duomenis ar valdymo signalus analizatoriams, 
komunikuojama dviem kryptimis;

– rezultatų įrašas (result(s) entry) – gauti rezultatai įvedami į 
sistemą rankiniu būdu arba automatiškai parsiunčiami iš instru
mento. Dar kartą patikrinti medicinos personalo, jie apdorojami 
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toliau. Šie rezultatai paprastai yra automatiškai išspausdinami 
laboratorijos ataskaitose, kurios pateikiamos prižiūrinčiam gy
dytojui;

– atsakymas (reporting) – laboratorijos atsakymai yra galutinė 
LIS išvestis ir daugeliu atvejų yra pirminė LIS sąveika su gy
dytojais už laboratorijos ribų. Atsakymai gali būti išspausdinti 
arba išsiųsti faksu, elektroniniu paštu, byloje, per tinklinių pas
laugų (web services) ar HL7 sąsają;

– demografiniai paciento duomenys;
– gydytojo demografiniai duomenys.
Papildomos LIS savybės:
– užsakymų įrašai internetu;
– rezultatų pareikalavimas internetu;
– laboratorinių atsakymų siuntimas faksu ir elektroniniu paštu;
– atsakymų pagal užsakymą kūrimas (custom report);
– HL7 sąsajos su standartinėmis laboratorijomis ir elektroniniais 

medicinos įrašais;
– preliminarūs atsakymai;
– galutiniai atsakymai;
– medicinos technikų užduotys;
– krūvio paskirstymas;
– sąskaitos ir kt.

2.2.2. Radiologijos informacinės sistemos

Radiologijos informacinė sistema (RIS, Radiology Information 
System) yra naudojama radiologijos skyriuose paciento radiologiniams 
duomenims bei vaizdams saugoti, apdoroti ir paskirstyti. Sistema pa
prastai susideda iš pacientų sekimo ir grafiko, tyrimų aprašymų ir 
vaizdų apdorojimo įrangos. 

Pagrindinės RIS ypatybės:
– pacientų registracija;
– pacientų skanavimas;
– rezultatų įrašai;
– tyrimų aprašymai;
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– rezultatų siuntimas, įskaitant faksą ir elektroninį paštą;
– pacientų stebėjimas.
Papildomos ypatybės:
– priėmimo užsakymas;
– atsakymų (tyrimų aprašymų) pagal užsakymą kūrimas (custom 

report);
– HL7 sąsajos su PACS (vaizdų archyvavimo ir perdavimo siste

mos);
– sąskaitos ir kt.

2.2.3. vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemos (Pacs)

Vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemos PACS (Picture Archi-
ving and Communication Systems) yra kompiuteriai arba tinklai, skir
ti medicininiams vaizdams saugoti, paskirstyti, vaizduoti ir išrinkti. 
Medicininiai vaizdai yra saugomi savarankišku formatu. Labiausiai 
paplitęs vaizdų saugojimo formatas yra DICOM (Digital Imaging 
and Communications in Medicine). Daugelis PACS palaiko vaizdus iš 
įvairiausių medicinos vaizdų priėmimo įrenginių, įskaitant ultragarso, 
magnetinio rezonanso, pozitronų emisijos tomografijos, kompiuterinės 
tomografijos, endoskopijos, mamografijos, rentgeno ar vaizdo kamerų. 

PACS pakeičia medicinos vaizdų valdyme fizinių kopijų darymo 
būdus, tokius kaip juostų archyvas ir pan. Sistema išplečia tokių įpras
tinių sistemų ypatybes suteikdama galimybę peržiūrėti vaizdus nuo
toliniu būdu (nuotolinis mokymas, telediagnostika). Be to, ji suteikia 
galimybę praktikuojantiems gydytojams iš įvairių vietų prieiti prie tos 
pačios informacijos vienu metu (teleradiologija). 

Sudėtingiausias uždavinys PACS sistemoms yra interpretuo
ti DICOM vaizdų formatą. DICOM turi pakankamai laisvės. Ji lei
džia įvairiems medicininės diagnostikos įrangos gamintojams sukurti 
DICOM palaikančias kompiuterines bylas, kurios skiriasi vidinėmis 
etiketėmis (tags), naudojamomis duomenims ir metaduomenims pa
žymėti. Bendra daugelio PACS ypatybė yra nuskaityti metaduomenis 
iš visų vaizdų į centrinę duomenų bazę. Tai leidžia PACS naudotojui 
gauti visus vaizdus, pasižyminčius bendromis savybėmis, nesvarbu, 
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kokia įranga naudojama. Tačiau skirtumai tarp gamintojų DICOM 
standarto įdiegimo jų įrangoje apsunkina šį uždavinį.

2.4 pav. PACS tinklas

Paprastai PACS tinklas (2.4 pav.) susideda iš centrinio serverio, 
kuriame saugoma vaizdų duomenų bazė, prijungta prie vieno ar kelių 
klientų per vietinį ar globalų tinklus (LAN arba WAN), kurie ir teikia 
arba naudoja vaizdus. PACS, paremtos internetu, tampa vis labiau papli
tusios – šios sistemos naudoja internetą kaip komunikacijos priemonę, 
pasitelkusios VPN (Virtual Private Network) arba SSL (Secure Sockets 
Layer). Programinė įranga naudoja įvairias ActiveX, Java, Flash ar NET 
Framework technologijas. Nors apibrėžimai kinta, tačiau daugelis suta
ria, jog norint, kad sistema būtų visiškai internetinė, kiekvienas atskiras 
vaizdas turi turėti savo adresą (URL). Klientų darbo stotys gali naudoti 
vietinę periferinę įrangą vaizdams skenuoti į sistemą, spausdinti iš sis
temos bei interaktyviai vaizduoti skaitmeninius vaizdus. PACS darbo 
stotys suteikia galimybę manipuliuoti vaizdais – apkarpyti, pasukti, pri
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traukti, paryškinti, pašviesinti ir pan. (crop, rotate, zoom, brightness, 
contrast). Šiuolaikinė radiologijos įranga siunčia paciento tyrimų vaiz
dus tiesiai į PACS skaitmeniniu formatu. Atvirkštiniam suderinamumui 
gali būti naudojami specialūs skeneriai radiologinėms nuotraukoms (fil
mams) suteikti skaitmeninę formą. 

Visavertė PACS sistema turi prieiti prie vaizdų ir su ja susijusios 
informacijos, taip pat turi būti susieta su ligoninės informacinėmis sis
temomis – HIS ir RIS. Daugelio sistemų sąveikavimas sukuria nuose
klesnį ir patikimesnį duomenų rinkinį:

– mažesnė rizika nurodyti neteisingus paciento identifikacinius 
duomenis – įranga, palaikanti DICOM darbo sąrašus (wor-
klists), gali „ištraukti“ paciento taptybę nustatančią informa
ciją (vardą, numerį, prieigos numerį) būsimiems tyrimams ir 
pateikti ją technologui, – taip išvengiama duomenų įvedimo 
klaidų. Kai duomenys baigiami priimti, PACS gali palyginti 
įterptinę vaizdo informaciją su suplanuotų tyrimų sąrašu, gautu 
iš RIS, ir įspėti, jeigu vaizdo duomenys nesutampa su supla
nuotais tyrimais. 

– Informacija, išsaugota PACS, gali būti pažymėta unikaliais pa
ciento identifikatoriais (pvz., socialinio draudimo numeriu ir 
pan.), gautais iš HIS. 

Sąsaja taip pat pagerina darbo srautų šablonus:
– kai tyrimas yra aprašytas radiologo, PACS gali pažymėti jį 

kaip baigtą taip panaikinamas bereikalingas dvigubas skaity
mas. Tyrimo aprašymas gali būti prikabintas prie vaizdų ir per
žiūrimas per vieną sąsają.

– Geresnis neautonominio ir autonominio saugojimo panaudo
jimas vaizdų archyve. PACS gali gauti iš anksto paskyrimų ir 
priėmimų sąrašą – taip sudaromos sąlygos vaizdus paimti iš 
autonominės saugyklos (pvz., filmų bibliotekos, DVD automa
tų) ir iš anksto persiųsti į neautonominę saugyklą (pvz., RAID 
masyvą).

– Aprašymų diktavimas gali būti integruotas į vieną sistemą. 
Įrašas automatiškai siunčiamas į šifratoriaus darbo stotį spaus
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dinti, be to, prie jo gydytojai gali prieiti tiesiogiai, nelaukdami, 
kol įrašas bus išspausdintas, kai būtini skubūs rezultatai, ar at
gamintas, pasitaikius spausdinimo klaidai. 

– Atmesti vaizdai gali būti pažymėti kaip analizuotini toliau. 
Apkrova ir apyvarta gali būti stebimos ir automatiškai kuriami 
pranešimai valdymo reikmėms.

2.3. elektroniniai pacientų įrašai ir  
jų naudojimas

Medicinos informatikoje dėl įvairios informacinių sistemų kil
mės egzistuoja daug skirtingų elektroninių pacientų įrašų pavadinimų 
(EMR, CPR, EPR, EHR ir kt.). Lietuvių kalboje atsiranda dar daugiau 
variantų, nes anglišką žodį record galime versti kaip „įrašas“ arba kaip 
„apskaita“, „žurnalas“. Nuo seno Lietuvoje yra prigiję terminai „svei
katos istorija“, „ligos istorija“, todėl ir elektroninėje sveikatoje dažni 
terminai „Elektroninė sveikatos istorija“ (atitinka anglišką EHR) bei 
„Elektroninė ligos istorija“ (atitinka anglišką EPR).

Elektroniniai arba kompiuteriniai pacientų įrašai (EPĮ/KPĮ) yra 
efektyvus įrankis organizuoti (valdyti) paciento slaugos duomenis, 
siekiant pagerinti priežiūrą ir sustiprinti sveikatos apsaugos paslaugų 
teikėjų ryšį. KPĮ yra dar efektyvesnis, jeigu naudojamas sistemose, 
kurios išrenka tinkamas medicinines žinias, reikalingas klinikiniams 
sprendimams priimti.

Pirminė KPĮ funkcija yra sustiprinti, papildyti medicinos pas
laugų teikimą konkrečiam pacientui. KPĮ rodo praeities ir dabarties 
informaciją apie pacientą gydytojui, užtikrina sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų ryšį apie paciento priežiūrą, dokumentuoja svei
katos priežiūros procesą ir priimtų sprendimų pagrindimą. KPĮ taip 
pat gali būti naudojamas kaip įrankis sudaryti klinikinių duomenų 
saugyklą, duomenims apie medicininio gydymo būdus kaupti, kurie 
buvo veiksmingi praktikoje ir gerinant visuomeninę sveikatos prie
žiūrą. 

KPĮ yra elektroninis duomenų apie paciento sveikatos priežiūrą 
rinkinys. KPĮ yra sistemos dalis, apimanti duomenų įvedimą ir vaiz
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davimą, saugojimą, prieigą prie klinikinių sprendimų priėmėjo – gy
dytojo arba slaugytojos. Duomenys įvedami naudojantis klaviatūra, 
diktuojant arba kopijuojant, balso atpažinimo ir interpretavimo, švie
sos rašikliu, lietimui jautriu ekranu, rankiniu kompiuterizuotu blokno
tu (belaidžiu) su gestų ir raidžių atpažinimu, grupavimo galimybėmis 
bei kitomis priemonėmis. Įvestis gali būti taip pat ir iš elektroninių 
pacien to monitorių bei šalia lovos esančių terminalų, slaugos stočių, iš 
kitų kompiuterinių sistemų – laboratorijos autoanalizatorių ir magne
tinio rezonanso įrangos, kitų KPĮ.

Pacientų priežiūros duomenys gali būti saugomi centralizuotai 
arba išskirstytai, daugelyje vietų ir pasiekiami per duomenų bazės val
dymo sistemą. KPĮ gali vaizduoti duomenis teksto, lentelių, grafikų, 
garso, vaizdo, signalų pavidalu.

2.3.1. elektroninė sveikatos istorija

Elektroninė sveikatos istorija (EHR – Electronic Health Record) 
yra paciento viso gyvenimo medicininiai įrašai skaitmeniniu formatu. 
Elektroninės sveikatos įrašų sistemos koordinuoja individualių įrašų 
saugojimą ir išrinkimą pasitekus kompiuterį. Prie elektroninės svei
katos istorijos prieinama iš kompiuterio ar mobilių įrenginių per duo
menų perdavimo tinklą. Ją gali sudaryti elektroniniai medicinos įrašai 
(EMR – Electronic Medical Records) esantys daugelyje vietų. Taigi 
gali būti saugoma bei išrenkama įvairiausia su sveikatos priežiūra su
sijusi informacija.

Elektroninės sveikatos istorijoje gali būti ši informacija:
– paciento demografiniai duomenys;
– medicinos istorija, sveikatos ir ligų apžiūrų ir vystymosi aprašai;
– vaistų ir alergijų sąrašas, skiepai; 
– laboratorinių tyrimų rezultatai;
– radiologiniai vaizdai (rentgeno, kompiuterinės tomografijos, 

magnetinio rezonanso ir pan.);
– endoskopijos ar laparoskopijos vaizdai, klinikinės nuotraukos;
– gydymo vaistais informacija, įskaitant pašalinius efektus bei 

sąveiką;
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– įrodymais paremtos rekomendacijos specifinėms gydymo są
lygoms;

– apsilankymų pas gydytoją ir kitų priminimų įrašai;
– sąskaitos;
– kiti svarbūs nurodymai.

2.3.2. elektroninė ligos istorija

Elektroninė ligos istorija ELI (EPR – Electronic Patient Record) – 
maksimalus vieno užbaigto epizodo (paprastai finansinio) elektroni
nių paciento įrašų (EPĮ) rinkinys, kaupiamas vienoje įstaigoje – bet 
koks elektroninis paciento dokumentas ar kitas elektroninis įrašas 
(įskaitant vaizdus ir kt.), sukurtas ELI sistemoje ar kitaip įvestas į ELI. 
Tai informacinė gydymo įstaigos sistema, skirta medicininiams doku
mentams kurti, kaupti, saugoti elektroniniu pavidalu. ELI dažnai yra 
hospitalinės informacinės sistemos (HIS) dalis arba turi būti tiesiogiai 
su ja integruota. Dėl hospitalinių sistemų vystymosi ypatumų kai kada 
ELI gali būti tapatinama net su visa įstaigos informacine sistema HIS. 
Taip, pvz., yra VUL Santariškių klinikose.

Ši sistema leidžia susisteminti visus duomenis apie pacientus, su
jungia juos į bendrą duomenų bazę. Gydytojas iš savo darbo vietos 
arba iš bet kurios kitos vietos gydymo įstaigoje ar net už jos ribų, 
prisijungęs prie sistemos, gali peržiūrėti savo paciento ligos istoriją, 
tyrimų rezultatus, kitų gydytojų išvadas, ligonio judėjimą ligoninėje, 
kurioje palatoje jis gulėjo, kur buvo perkeltas, kokios procedūros jam 
buvo atliktos ir pan. ELI sistema plačiai naudojama rengiant įvairias 
ataskaitas bei statistinius duomenis.

2.3.3. elektroninis paciento įrašas

Elektroninis paciento įrašas EPĮ yra įrašas apie periodiškas svei
katos paslaugas, suteiktas daugiausia vienoje institucijoje (pvz., apie 
gydymą ligoninėje – ELI). Įrašas gali būti pildomas ir naudojamas 
kitų sveikatos paslaugų teikėjų, pvz., specializuotų institucijų. EPĮ tu
rinio modeliavimas orientuojamas į egzistuojančią dokumentaciją ir 
procesus, yra išsamus ir įgalinantis tarnauti gydymo veiklai.
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2.3.4. Internetinė paciento kortelė

Daugeliui pacientų būtų gerai savo namų kompiuteryje ar mobi
liame įrenginyje matyti gydymo įstaigoje atliktus tyrimus, nustatytą 
diagnozę, kitus klinikinius dokumentus, turėti galimybę savo ligos is
toriją parodyti savo pažįstamam gydytojui.

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose sukurta elek
troninė ligos istorija, kurioje kaupiami laboratorinių ir instrumentinių 
tyrimų aprašymai, operacijų protokolai, epikrizės ir kiti elektroniniai 
klinikiniai dokumentai, vaizdai. Dauguma dokumentų atsiranda duo
menų bazėje ir gali būti peržiūrimi kompiuteryje gerokai anksčiau, 
negu pasiekia gydantį gydytoją popierine forma. Taip susidarė prie
laidos sukurti internetinę paciento kortelę – sistemą, kuri pirmą kartą 
mūsų šalies istorijoje leido patiems pacientams ar jų įgaliotiems gy
dytojams „vartyti“ ligos istoriją namuose ar toli nuo gydymo įstaigos 
esančiame šeimos medicinos gydytojo kabinete. 

Internetinė paciento kortelė (IPK) – tai techninė ir organizacinė 
priemonė pacientui ar jo įgaliotam asmeniui (pvz., šeimos gydytojui) 
prieiti prie gydymo įstaigoje elektronine forma kaupiamų medicininių 
dokumentų (epikrizių, išrašų iš medicinos dokumentų, laboratorinių 
tyrimų atsakymų, instrumentinių tyrimų aprašymų, operacijų protoko
lų, vaistų paskyrimų ir t. t.).

Tai pirmoji tokia informacinė sistema Lietuvoje, ji suteikia ga
limybę pacientams ar jų įgaliotiems gydytojams susipažinti su ligos 
istorija bet kuriuo paros metu, iš bet kurios pasaulio vietos, kur tik yra 
internetinis ryšys.

Pagrindinis sistemos tikslas – suteikti „antrosios nuomonės“ dėl 
paciento gydymo ir kontrolės galimybę, pasinaudojus saugia ir opera
tyvia interneto prieiga, mobiliomis technologijomis bei informacinės 
sistemos ELI (Elektroninė ligos istorija) galimybėmis.

Tokia kortelė turi būti kuo paprastesnė ir lengvai naudojama, pa
kankamai patikima ir saugi. Turi būti pasirūpinta, kad ligoninėje ir poli
klinikoje kuriami dokumentai atrodytų tvarkingai, jų elektroninis dydis 
būtų nedidelis, kad būtų greitai perduodami lėtais interneto tinklais. 
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Kaip pavyzdį nagrinėsime Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų (VULSK) internetinę paciento kortelę.

Internetine paciento kortele gali naudotis tik autorizuoti IPK sis
temos naudotojai – ir pacientai, ir gydytojai, tiksliau sakant visi asme
nys, kurie bent kartą yra lankęsi klinikose ir jiems buvo sukurtas bent 
vienas elektroninis dokumentas. IPK sistemos naudotojas turi turėti 
mobilųjį telefoną, jis reikalingas registruojantis sistemoje, identifika
cijai taip pat suteikia papildomų galimybių. Norint naudotis sistema 
taip pat reikalinga internetinio ryšio prieiga. 

Kol kas IPK naudotojais gali tapti tik Santariškių klinikų pacien
tai, tačiau ateityje, jeigu sistema taptų nacionalinė, pacientai galėtų 
matyti ne tik klinikose sukurtus klinikinius dokumentus, bet ir kitose 
šalies įstaigose daromų tyrimų atsakymus, išrašus ir t. t.

Naudotis internetine paciento kortele (IPK) gali kiekvienas, tu
rintis mobilų telefoną pacientas, susipažinęs su IPK naudojimosi są
lygomis ir jas pasirašęs. Tai galima atlikti (t. y. užsiregistruoti IPK 
sistemoje) registratūrose arba Informatikos ir plėtros centre.

Registracijos metu identifikuojamas paciento telefonas SMS 
žinute (SMS  – trumpųjų žinučių paslauga, Short Message Service), 
patikrinama, ar pacientas tikrai turi sistemoje registruojamą telefoną, 
suteikiamas prisijungimo slaptažodis. Užsiregistravęs pacientas gau
na lipduką su slaptažodžiu, prisijungimo adresu ir trumpu aprašymu, 
kaip SMS žinute įgalioti kitą asmenį, taip pat sistemos naudojimosi 
instrukciją ir sąlygų kopiją. Registracijos metu būtina turėti pasą arba 
kitą identifikacinį dokumentą su nuotrauka.

Prisijungiant prie IPK naudojamasi interneto naršykle.
– Interneto naršyklės adreso eilutėje surinkus adresą – http://

www.santa.lt/IPK – automatiškai peradresuojama į saugaus 
duomenų perdavimo (SSL) Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų (VULSK) serverį.

– Prisijungimo puslapyje reikia nurodyti savo mobilaus telefono 
numerį. 

– Būtina įvesti registracijos arba įgaliojimo metu suteiktą slapta
žodį (2.5 pav.).

http://www.santa.lt/IPK


68

2.5 pav. Prisijungimo prie IPK pradinis tinklapis

Jeigu mobilaus telefono numeris arba slaptažodis įvedami netei
singai, sistema nurodo klaidą ir prašo operaciją pakartoti. Teisingai 
įvedus telefono numerį ir slaptažodį atsidaro langas su apsilankymų 
VULSK (ligos istorijų) sąrašu. Jeigu kiti pacientai jus įgalioja vartyti 
savo medicininius dokumentus, šiame sąraše matysite visų pacientų 
apsilankymus.

Prisijungus viršutinėje lango dalyje matosi meniu su nuorodomis 
į įvairius sistemos dokumentų bei valdymo puslapius (2.6 pav.). 

2.6 pav. Darbinio lauko fragmentas
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Sistema leidžia matyti ir visų paciento elektroninių klinikinių 
dokumentų sąrašą viename lange. Tai ypač naudinga norint pamaty
ti visų darytų instrumentinių ar laboratorinių tyrimų istoriją, surasti 
ankščiau darytų tyrimų aprašymus, operacijų protokolus ir t. t. 

Atsidarę klinikinių dokumentų sąrašą, galite paspausti ligos isto
rijos numerį (LIN): atskirame lange pateikiama papildoma informaci
ja: paciento demografiniai duomenys, nustatytos diagnozės, suteiktos 
mokamos paslaugos ir kt. (2.7 pav.).

2.7 pav. Lango fragmentas

Jeigu elektroninių klinikinių dokumentų sąrašas yra ilgas (ypač, 
kai atverčiami visi dokumentai), naudojamos dokumentų rūšiavimo 
bei filtravimo funkcijos. Pvz., sąrašą galima surūšiuoti pagal doku
mento datą (viršuje matysime naujausius dokumentus) arba pagal do
kumento pavadinimą abėcėlės tvarka. Galima įvesti filtravimo sąly
gas. Galima filtruoti pagal kelis laukus vienu metu, galima įvesti po 
kelias sąlygas į kiekvieną lauką (atskiriame tarpu). Pvz., įvedus sąlygą 
„krūt graf“ bus ištrinti visi dokumentai, kurių pavadinime bus rasti 
raidžių dariniai „krūt“ ir „graf“ (pvz., krūtinės ląstos rentgenografija).

Virš dokumentų sąrašo nurodoma, kiek dokumentų šiuo metu 
matoma ekrane ir kiek iš viso yra dokumentų, atitinkančių filtravimo 
sąlygas. Ši informacija ypač naudinga, kai dokumentų sąrašas siekia 
kelias dešimtis ar šimtus įrašų.

Šalia mygtuko nurodyta, kiek įrašų rodyti. Ši funkcija skirta 
tam, kad nereikėtų siųsti į ekraną daug įrašų. Numatyta reikšmė yra 
25, bet prireikus ją galima padidinti. Dokumentų pavadinimai sąraše 
gali būti skirtingų spalvų. Raudona spalva pažymėti dar elektroniniu 
būdu nepasirašyti dokumentai. Paspaudus dokumento pavadinimą, 
atskirame lange galima išvysti patį dokumentą, kuris gali būti tiek 
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tekstinis tyrimo aprašymas, tiek ir paveikslas, garsinis įrašas ar net 
failų rinkinys.

Kito asmens įgaliojimas. Viena svarbiausių IPK funkcijų – ga
limybė įgalioti kitą asmenį peržiūrėti jūsų klinikinius dokumentus. 
Tas asmuo gali būti kitas šeimos narys, šeimos gydytojas ar net už
sienyje gyvenantis konsultantas. Jei būtina savo gydytojui parodyti 
popierinius dokumentus ir yra techninė galimybė tuos dokumentus 
nuskenuoti ir įdėti į elektroninę ligos istoriją, naudojantis IPK siste
ma, tie dokumentai bus pasiekiami per saugų interneto ryšį (SSL – 
Secure Sockets Layer). Įgalioti galima dviem būdais: prisijungus 
prie IPK internetu ir mobiliuoju telefonu SMS žinute. Pastarasis bū
das ypač pravartus, jeigu neturite „po ranka“ kompiuterio ir norite 
savo tyrimų rezultatus ar kitus dokumentus parodyti konsultuojan
čiam gydytojui.

Įgaliojimas internetu. Paspaudus nuorodą „ĮGALIOTI“, atsida
rys atskiras langas, kuriame užtenka įvesti asmens, kurį įgaliojate, 
mobilaus telefono numerį ir nurodyti, kelioms dienoms įgaliojate. 
Numatytoji įgaliojimo reikšmė 2 dienos, t. y. įgaliotas asmuo galės 
žiūrėti dokumentus iki rytojaus 24 val. Įgaliojamam asmeniui bus nu
siųsta tokio turinio žinutė: „Santariskiu kliniku pacientas, kurio mo-
bilus 3706XXXXXXX, praso jusu konsultacijos. Prisijungti adresu: 
www.santa.lt/ipk, savo mobiliu, slaptazodziu: ******.

Duomenų saugumas. Prisijungti prie IPK ir duomenims perduoti 
naudojamas saugusis interneto ryšys (SSL). SSL protokolas užtikrina 
duomenų šifravimą ir saugų perdavimą, tačiau, dokumentus atsisiun
tus į savo kompiuterį, jie gali būti prieinami kitiems kompiuterio nau
dotojams ar interneto įsilaužėliams. Norėdami apsaugoti savo kom
piuteryje esančius duomenis, reikia papildomai tuo pasirūpinti.

IPK sistema turi ir tokią saugumo funkciją: „Apsilankymų sąrašo“ 
apačioje yra nuoroda į „Dokumentų peržiūros istoriją“. Ją paspaudus 
atsidarys atskiras langas, kuriame matysite informaciją apie tai, kada, 
kas ir iš kokių kompiuterių nagrinėjo jūsų dokumentus. Šia funkcija 
galite pasinaudoti ir norėdami įsitikinti, ar jūsų paprašytas gydytojas 
žiūrėjo jūsų internetinę paciento kortelę.
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Be to, reikia saugoti savo mobilų telefoną. Jį turintis asmuo gali 
nesunkiai atsisiųsti IPK sistemos slaptažodį ir patekti į IPK. Jei tu
rite abejonių, rekomenduojame paskambinti į VULSK Informatikos 
centrą ir užblokuoti paslaugų naudojimą. IPK sistemos slaptažodžio 
atsiuntimo mechanizmas specialiai yra toks paprastas ir sąlyginai ne
saugus, kad pacientai kuo lengviau galėtų naudotis sistema.

Pasaulyje panašios internetinės paciento kortelės yra vadinamos 
PHR (Personal Health Record). Paprastai tokios sistemos yra visiškai 
nepriklausomos nuo sveikatos priežiūros įstaigų HIS ir įstaigos neat
sako už paciento duomenų privatumą. Įrašus tokiose sistemose daro 
pats pacientas, jie gali būti automatiškai siunčiami iš individualių me
dicininių matavimo prietaisų (svarstyklės, kraujo spaudimo aparatai ir 
kt.) arba paciento pageidavimu gali būti persiųsti iš HIS naudojantis 
tinklinėmis paslaugomis.

2.3.5. Išankstinė pacientų registracija

VUL Santariškių klinikos drauge su partneriais (iš viso 20 didžiau
sių šalies sveikatos priežiūros įstaigų), vykdydami ES struktūrinių fon
dų remiamą projektą, sukūrė išankstinės pacientų registracijos sistemą, 
kuria naudodamasis pacientas gali rezervuoti apsilankymo laiką ir pas 
savo šeimos gydytoją, ir pas bet kokios specialybės gydytoją. 

2.8 pav. Pacientų išankstinės registracijos lango pavyzdys
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Naujoji sistema sutrumpino išankstinės registracijos procesą, pa
didėjo įvestų duomenų kokybė. Elektroninės pacientų išankstinio re
gistravimo sistema leidžia pacientams internete matyti medikų užim
tumo grafiką ir gali išsirinkti norimą registracijos laiką bei specialistą, 
gauti vizito patvirtinimus, priminimus ir kitokius SMS pranešimus.

2.3.6. Klinikinių sprendimų priėmimo palaikymo sistemos

Klinikinių sprendimų palaikymo sistema (KSPS, Clinical 
Decision Support System) – kompiuterinė programinė įranga, skirta 
padėti priimti klinikinius sprendimus – teikti sveikatos priežiūros tei
kėjui medicinos žinias, susijusias su konkrečiu pacientu. Diagnostikos 
patarimai, automatiniai tyrimų radiniai ir išvados, gydymo protokolai, 
pritaikymo nurodymai, įspėjimai apie potencialias vaistasvaistas ir 
vaistasmaistas reakcijas, gydymo pasiūlymai ir kt. 
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3. InfoRmacInės TechnoloGIJos 
medIcInoJe

Šiandieną tobulėjanti kompiuterinė technika ir išsiplėtusios jos 
panaudojimo sferos neaplenkė ir medicinos srities, kurioje informaci
nių technologijų (IT) panaudojimas padidino ne tik sveikatos paslaugų 
teikimo kokybę, bet ir naujų diagnostikos bei gydymo metodų atsi
radimą. Pasaulyje didėja mokslininkų dėmesys tokioms sritims kaip 
medicinos vaizdinimas, telemedicina, švietimas ir mokymai. 

Medicininiai vaizdai yra gaunami ir vaizduojami taip detaliai, kad 
visavertiškai jie gali būti nagrinėjami tik kompiuteriu. Kompiuteriai 
ne tik pagerina vaizdų kokybę, tačiau padeda atkurti struktūras, aptikti 
anomalijas ir atlikti matavimus. Dėl tinkamos kompiuterinės vizua
lizacijos gydytojui vaizdo turinys tampa geriau suprantamas. Daug 
dažniau pradėti naudoti trimačiai vaizdai, tačiau kol kas susiduriama 
su problema, kai labai sunku vizualizuoti medžiagos, turinčios debesį 
skirtingų pilkos spalvos atspalvių, vaizdus. Dar turi būti atrasti me
chanizmai, kurie tam tikru atveju perteiktų dominančią vaizdo sritį ir 
paslėptų mažiau svarbias detales. Algoritmų parinkimas ir sudarymas 
priklauso nuo tam tikros medicininės analizės tikslų ir gali būti nusta
tyti tik dirbant kartu su medicinos ekspertais. 

Vienas iš medicininių vaizdų panaudojimo atvejų yra mini
malios invazijos chirurginių operacijų planavimas ir valdymas. 
Projektuojamos tokios sistemos, kurios suteikia gydytojui vizualinę 
informaciją viso duomenų įgijimo, diagnozės, gydymo planavimo, 
chirurgijos proceso metu. Gydytojai tampa labiau specializuoti, diag
nostika ir gydymas įvyksta kooperuojantis skirtingiems gydytojams, 
kurie gali būti ir nutolę vienas nuo kito. Norint pasikeisti medicini
niais duomenimis, ypač vaizdais, jie privalo naudoti kompiuterius. 
Tačiau vien tik perduoti duomenis neužtenka, jie turi turėti galimybę 
komunikuoti, nagrinėti medicininius duomenis realiu laiku ir indivi
dualiai. Todėl dviejų komunikacijos kanalų (garsinio ir duomenų per
davimo) sujungimas yra iššūkis, reikalaujantis atskiro dėmesio tam, 
kad telekonsultacijos taptų efektyvios. Galiausiai medicininių žinių 
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sparčiai daugėja ir gydytojai bei specialistai nuolatos turi suspėti tas 
žinias įsisavinti visą savo aktyvų profesinį gyvenimą. Siekiant užtik
rinti diagnostikos ir gydymo kokybę, turi būti pabrėžiama būtinybė 
nuolatos kelti kvalifikaciją. Kompiuteriu paremtos metodikos gali la
bai pagelbėti šiuo klausimu, nes specialistas gali tobulintis savo darbo 
vietoje, gauti paramą vaizdų analizės ir telekonsultacijų metu. 

3.1. Kompiuteriniai tinklai sveikatos įstaigose

Sveikatos įstaigose visame pasaulyje kompiuterinės technologi
jos vaidina vieną iš svarbesnių vaidmenų. IT laipsniškai keičia įpras
tinį gydytojų ir ligoninės administracijos darbą gerinant informacijos 
kokybę ir kiekybę. Vienas pagrindinių kompiuterinės technologijos 
komponentų, užtikrinančių skaidrų ir efektyvų informacijos srautą iš 
šaltinio galutiniams naudotojams, yra kompiuteriniai tinklai. 

Medicinos centruose ir įstaigose kompiuteriai yra naudojami 
daugelyje sričių: pagalbiniuose ir administracijos skyriuose, kaip 
laboratorijos, farmacijos, radiologijos, patologijos; administracijo
je – sąskaitų tvarkymas, pacientų valdymas, transportavimas, algų 
mokėjimai; klinikiniuose ir mokymo skyriuose – elektroniniai medi
cinos įrašai, vaizdinimas (imaging), medicinos žinių šaltinių paieška; 
tyrimo centruose – molekulinis modeliavimas, genetika, chirurgija su 
robotais ir pan. Paskirstytų skaičiavimų koncepcija (distributed com-
puting) vis labiau naudojama medicinos srityse ten, kur reikia rinkti, 
integruoti ir vaizduoti keliuose kompiuteriuose paskirstytus duome
nis. Vientisos informacijos mainai reikalauja visur esančio tinklo, 
kuris susideda iš kompiuterius jungiančios aparatinės ir programinės 
įrangos. Tiksliai apibrėžti metodai ir taisyklės, kitaip dar vadinami 
komunikavimo protokolais, yra naudojami komunikacijai tarp dvie
jų kompiuterių. O kompiuterinės komunikacijos standartas apibrėžia 
komunikaciją ir protokolus. Standartų panaudojimas palengvina ko
munikacijos procesą. 

Pagal panaudojimo paskirtį kompiuterių tinklas gali būti:
– uždarasis (private network), aptarnaujantis informacijos mai

nus organizacijoje arba įstaigoje;
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– viešasis (public network), kai perkama informacinių komuni
kacijų paslauga (telefoninis, kompiuterinis, video ryšiai) iš iš
orinio paslaugos teikėjo;

– tarptautinis (international network), palaikantis naudotojų 
tarptautinius ir net tarpkontinentinius ryšius per palydovus 
arba povandeniniais kabeliais.

3.1.1. Informacijos tipai 

Sveikatos priežiūros duomenys yra labai įvairios prigimties, jie 
visi svarbūs gydant pacientą, skirtingai veikia kompiuterinių tinklų 
darbą. Daugelis šiandienos klinikinių duomenų yra tekstinės formos, 
t. y. dėstomo pobūdžio aprašai (report). Radiologijos, patologijos sky
riuose sukuriami aprašymai apie specifinius tyrimus; paciento išra
šymo santraukos (epikrizės) aprašo visą paciento buvimo ligoninėje 
epizodą; operacijų protokoluose išaiškinamos visos operacijų metu 
vykdytos procedūros. Šių aprašymų apimtis vyrauja nuo kelių sakinių 
(pvz., statusas arba specifinio tipo citologijos aprašymas) iki keleto 
puslapių (pvz., epikrizės arba autopsijos aprašymas). 

Laboratorijose gaunami duomenys dažniausiai būna struktūrizuo
ta ir koduota informacija, kur kiekvienas kodas yra raidinis skaitme
ninis arba įvairūs skaičiai. Sveikatos paslaugų teikėjams toks forma
tas yra parankus, ypač norint stebėti duomenų kitimo laiko atžvilgiu 
tendencijas (pvz., kūno temperatūros arba anijonų kiekio kraujyje). 
Be to, dar daugiau informacijos užkoduotu pavidalu reikia kompiute
riu paremtiems klinikiniams sprendimams palaikyti (computer-based 
clinical decision support), nes kompiuterinė ekspertinė sistema gali 
suprasti reikšmes ir, reaguodama į jas, siųsti kokius nors pranešimus 
sveikatos paslaugų teikėjams. Koduoti duomenys užima nedaug vie
tos, tačiau kai kuriais atvejais, kaip, pvz., EKG sekimo metu kiekvie
nas kardiogramos taškas gali būti vektorinis kodas, ir toks duomenų 
kiekis gali užimti nemažai vietos. 

Ligoninėse naudojami dideli daugialypės terpės (multimedia) in
formacijos kiekiai. Visi radiologiniai tyrimai yra atliekami kaip vi
zualinė vaizdų arba vaizdo serijų interpretacija (rentgeno nuotraukos, 
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kompiuterinės tomografijos vaizdai, pozitronų emisinės tomografijos 
PET, fotono emisijos kompiuterinės tomografijos SPECT ir daugelis 
kitų). Tinklas, galintis palaikyti tokius kiekius ir duomenų įvairovę, 
reikalauja atitinkamo projektavimo ir yra daug brangesnis. 

Akademinėse institucijose daugelis kompiuterinės mokomosios 
literatūros irgi yra pateikiami, apdorojami, perduodami grafiniu ir 
vaizdo formatu. Tas pats tinklas turi būti ganėtinai pralaidus aptarnau
ti didelius kiekius informacijos, kuri būtų prieinama visiems studen
tams, dėstytojams ir gydytojams praktikams. 

3.1.2. dabartinės technologijos

Tinklai paprastai apibrėžiami kaip lygmenų (layers) rinkinys, ku
riame kiekvienas lygmuo teikia paslaugas aukštesniam lygmeniui. 
Tinkama universiteto ar ligoninės teritorijai tinklų infrastruktūra yra va
dinama vietiniu kompiuteriniu tinklu, arba trumpiniu LAN (local area 
network). Kai reikalinga komunikacija dideliais atstumais (pvz., orga
nizacija, turinti padalinius visame pasaulyje), iškyla globalaus kom-
piuterinio tinklo, arba WAN (wide area network), poreikis. Aukštesnių 
lygmenų protokolai dirba skaidriai ir vietiniame, ir globaliame tinkluo
se, ir tai įgalina taikomųjų programų skaidrumą. Šiuo metu atsiranda 
kompiuterinės programos, naudojančios paskirstytas programas (dis-
tributed programs), kad būtų pasiektas visiškas tinklo skaidrumas ir 
duomenų integracija galutinio vartotojo požiūriu. Šioms paskirstytoms 
programoms skirtas tarpinės programinės įrangos terminas (middle-
ware). Tai kompiuterinė programinė įranga, sujungianti programinės 
įrangos komponentus arba žmones ir jų taikomąsias programas (appli-
cations). Atsiranda specifinės kompiuterinės programos ir standartai, 
susiję su sveikatos apsaugos aplinka ir medicinos srities problematika. 
Apibūdinant šias kompiuterines programas vartojamas terminas medici-
ninės srities tarpinė programinė įranga (medical domain middleware). 

Medicinos įrangos pažangą lemia pažanga bevielio ryšio, saugos 
protokolų, universalių serijinių jungčių, nuolatinės atminties ir porta
tyvių, lietimui jautrių grafinių ekranų srityse. Tačiau šių technologi
jų integravimas į medicinos prietaisus yra pastarųjų kompleksinės ir 
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sudėtingos konstrukcijos pasekmė. Kai žmogaus gyvybė priklauso 
nuo jų patikimo veikimo, šiems įrenginiams yra keliami ne tik labai 
griežti techninių charakteristikų ir saugaus darbo užtikrinimo reikala
vimai, tačiau ir privalomieji pacientų duomenų apsaugos mechanizmai. 
Medicinos įrenginį valdo programinė įranga ir ji turi būti patikrinama, 
siekiant užtikrinti maksimalią apsaugą ir patikimumą. Dėl to medicinos 
prietaisų programinės įrangos kūrimas ir diegimas paprastai yra daug 
laiko reikalaujantis ir brangus procesas. Įrangos gamintojai susiduria su 
nelengvais iššūkiais – išlaikyti pusiausvyrą tarp naujų technologijų die
gimo nemažinant gaminio saugumo ir patikimumo lygio ir pateikti rin
kai produktą kiek įmanoma greičiau. Šiandien integruotos programinės 
įrangos technologijos gali gerokai sumažinti įrangos kainą ir sudėtingu
mą, tik reikia pasirinkti tinkamą platformą ir tinkamus kūrimo įrankius. 

Programinė įranga yra pagrindinis medicinos įrangos gamin
tojų diferenciacijos kriterijus. Įterptinė programinė įranga yra svar
bus komponentas, pradedant kompiuteriniais tomografais, rentgeno 
diagnostikos kompleksais ir baigiant dializės aparatais, medicininio 
vaizdinimo sistemomis, kraujo analizatoriais, intensyvios slaugos res
piratoriais, konfokalinės mikroskopijos sistemomis ir kt. Savo ruož
tu didėjanti programinės įrangos svarba yra pasekmė to, kad keliami 
griežtesni saugumo ir patikimumo reikalavimai, kuriamos direktyvos 
ir tarptautiniai standartai, reglamentuojantys įrangos darbą. JAV mais
to ir vaistų administracija (FDA) sukūrė įrangos reikalavimus prieš jai 
patenkant į rinką ir jai jau būnant rinkoje, t. y. pirminių reikalavimų 
patenkinimas dar negarantuoja, kad įranga nebus pašalinta iš rinkos 
dėl kokios nors jos trikties priežasties. 

Ir medicinos sistemos, ir programinė įranga tampa vis sudėtinges
nės. Kas dvejus metus dvigubėja programinės įrangos turinys protinguo
se įrenginiuose. Įterptinių sistemų (embedded systems) pasaulyje dauge
lis įrenginių naudoja 32 bitų ir 64 bitų architektūros mikroprocesorius ir 
keletą operacinių sistemų viename įrenginyje. Pasaulyje pradėjo kurtis 
įmonės, siūlančios užbaigtus programinės įrangos kūrimo sprendimus, 
kurie gali padidinti produktyvumą ir labai sumažinti kūrimo išlaidas, 
įrangos kainą, riziką, laiką, reikalingą produktui patekti į rinką. 
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Kaip pavyzdį galima pateikti „Integrity RTOS“ platformą, kuri 
yra visapusiškai integruota, turinti platų geromis ypatybėmis ir pa
rinktimis pasižyminčių paprogramių komponentų, užtikrinančių są
veiką su kitomis medicinos įrangos aplikacijomis ir sistemomis, dia
pazoną. Ši platforma apima tokius glaudžiai susijusius komponentus: 
saugumo reikalavimus atitinkanti standartinė realaus laiko operacinė 
sistema RTOS, integruotos tinklo, bylų sistemų, prievadų, įterptinių 
duomenų bazių, grafikos ir vaizdo paprogramės, programinės įrangos 
projektavimo, kūrimo ir patikrinimo integruotas priemonių rinkinys. 
Medicinos prietaisų programinės įrangos moduliai paprastai skirstomi 
į tris lygius atsižvelgiant į tai, kokią įtaką padarys pacientui jų triktis 
arba prastas funkcionavimas. „Integrity“ sistema palaiko daugialypę 
programinės įrangos aplikacijų įvairovę bendroje techninės įrangos 
platformoje, kartu suteikia priemones atskirti aplikacijas taip, kad vie
nos aplikacijos triktis nepaveiktų kitų. Pvz., ekranas, kaip žemutinio 
lygio komponentė, neturi sukelti trikties aukščiausio lygio komponen
tei siurblio valdiklio.

3.1.3. vietinis kompiuterinis tinklas (lan)

Žemiausias tinklų lygmuo yra fizikinė terpė, kuri gali būti vari
niai laidai (su įvairaus lygio izoliacija, apvertimu, impedansu), op
tinio pluošto kabeliai (skirtingo skersmens ir refrakcijos indeksais), 
arba oras bevielio ryšio atveju, telekomunikacijos, pagrįstos radijo 
dažnio perdavimais. Vietiniams kompiuteriniams tinklams naudoja
ma Ethernet technologija. Fizikinės terpės standartų pavyzdžiai yra 
10BaseT, 10Base5, STP, 100BaseT ir t. t.

Kitas aukštesnis, arba sąsajos, lygmuo (link) susideda iš elektro
nikos arba optikos signalams siųst fizikiniu lygmeniu. Populiariausi 
šio lygmens LAN standartai yra Ethernet (arba IEEE 802.3), pralai
dumas – 10 Mbit/s, greitas Ethernet (IEEE 802.3u, fast Ethernet), 
100 Mbit/s pralaidumas, gigabitinis Ethernet (IEEE 802.3ab, Gigabit 
Ethernet), 1 Gbit/s pralaidumas. Šiuo metu jau rengiamas naujas 10 gi
gabitų Ethernet standartas IEEE 802.3ae. Aukščiau šio lygmens tipi
niame medicinos centro vietiniame kompiuteriniame tinkle gali būti 
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naudojami vidiniai įstaigos protokolai, pvz., IBM SNA ir NetBIOS, 
Novell SPX/IPX, DEC DECNet ir LAT, Apple AppleTalk. Vienas po
puliaresnių atvirų protokolų yra TCP/IP. 

Vietinio kompiuterinio tinklo topologija yra tinklo segmentų iš
dėstymas ir jų tarpusavio sujungimas įvairiais tinklo įrenginiais – kar
totuvais, maršrutizatoriais ir kt. Tinklo topologiją lemiantys veiksniai 
yra duomenų srautas ir apkrovos tendencijos, dubliavimas, izoliavi
mas ir apsauga, pastato planas ir kabelių išdėstymas, organizacijos 
struktūra. Medicinos įstaigos vietinis kompiuterinis tinklas turi ap
tarnauti heterogeninius kompiuterių rinkinius ir palaikyti aukštesnio 
lygmens protokolus. Aukštesnio lygmens protokolų pasirinkimas yra 
veikiamas maršrutizatorių (router) ir tinklų tiltų (bridge) įrenginių. 
Nors sveikatos įstaiga turi integruoti egzistuojančias įvairias sistemas, 
tačiau vietinis medicinos centro kompiuterinis tinklas naudoja mažą 
rinkinį protokolų daugeliui pagrindinių komunikacijų. Tai praktikoje 
užtikrina lengvesnę priežiūrą ir taisymą. 

Be medicinos srities taikomųjų programų, kasdieniams naudotojų 
darbo poreikiams reikalingos įprastinės bylų ir spausdinimo paslaugos 
naudojant taikomąsias programas, tarkime, elektroninės lentelės (pvz., 
Excel) teksto redaktoriai (pvz., Word), prezentacijų programos (pvz., 
Power Point), elektroninis paštas (pvz., Exchange, Outlook) ir pan.

Siekiant tinklo saugumo ir įrenginių, esančių skirtinguose LAN 
tinklo vietose prieinamumo, šiuolaikiniuose medicinos įstaigų tink
luose, dažnai naudojami virtualūs LAN (VLAN) tinklai. Jie leidžia 
sukurti programiškai izoliuotus tinklus, veikiančius ant tos pačios 
aparatūrinės ir fizinės tinklo infrastruktūros. VLAN leidžia izoliuoti 
skirtingose vietose esančią medicininės įrangą nuo kitų įstaigos kom
piuterių, kad jie nebūtų apkrėsti virusais ir būtų užtikrintas gana dide
lis pralaidumas, atskiru VLAN gali veikti įstaigos svečių naudojamas 
bevielis WIFI ryšys ir kt.

3.1.4. Globalus kompiuterinis tinklas (Wan)

Sveikatos įstaigos naudoja WAN tinklus dažniausia trimis tiks
lais: sujungti tinklus, esančius per atstumą nutolusiuose pastatuose, 
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biuruose ar kitose ligoninėse; prijungti tinklus prie įvairių organizaci
jų (antrinės ligoninės, draudimo agentūros, valstybinės institucijos ir 
pan.); suteikti darbuotojams prieigą iš namų prie tinklą (pvz., naudo
jant virtualų privatų tinklą VPN, virtual private network). Pirmieji du 
skiriasi valdymu ir apsauga, nes prisijungus prie išorinių organizacijų 
priėjimas prie medicininės informacijos reikalauja geresnio valdymo. 
Yra naudojamos ugniasienės (firewall) kaip tinklo topologijos dalis, 
skirta nepageidaujamai ir neapsaugotai prieigai apriboti jungiantis 
prie interneto.

3.1.5. Integruotos pacientų duomenų bazės

Visapusiškoje sveikatos įstaigos informacinėje sistemoje turi būti 
logiškai integruota talpykla kiekvieno paciento klinikinei informacijai 
laikyti ir saugoti. Naudojant tinklus, visi duomenys gali būti surink
ti vienoje centrinėje talpykloje. Šiuo atveju naudotojas, naudodamsis 
duomenų peržiūros taikomąja programa, turi tik kreiptis per tinklą 
į centrinę talpyklą, kad galėtų peržiūrėti duomenis. Gali būti ir toks 
atvejis, kai duomenų peržiūros aplikacijos gali kreiptis realiu laiku (di
namiškai) į keletą šaltinių tuo momentu, kai peržiūrimi paciento duo
menys. Taip sukuriama virtuali pacientų talpykla. Bet kokiais atvejais 
duomenų galutiniam naudotojui integruojami skaidriai (transparent). 

Tinklai leidžia įvairiai paskirstyti pacientų duomenų bazes. 
Klinikiniu požiūriu vieno paciento duomenys visiškai nepriklauso nuo 
kito paciento duomenų – kiekvieno paciento duomenys sudaro atskirą 
duomenų bazę. Dėl to įmanoma izoliuoti specifines pacientų duome
nų bazes viename serveryje arba pagrindiniame kompiuteryje (host). 
Viena iš paskirstymo strategijų galėtų būti, pvz., dedikuoti visiškai 
funkcionuojančią duomenų bazę kiekvienam slaugytojų postui ligoni
nėje, turinčioje gerai apibrėžtą pacientų migravimo iš vienos duome
nų bazės į kitą strategiją. Galutiniam naudotojui turi būti prieinamos 
skaidrios operacijos – ir detalios nuorodos (reference) į serverius ir 
paciento informacija turi būti paslėptos duomenų bazėje. Būtinybė 
keistis heterogeninių sistemų klinikiniais duomenimis privertė sukur
ti bendrus medicininių įvykių aprašymo, duomenų, susijusių su tais 
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įvykiais, rinkimo standartus kurie gali būti naudingi dalyvaujančioms 
sistemoms, taip pat įvykiams atpažinti. Šiandien vienas iš praktikoje 
taikomų labiausiai prigijusių standartų yra sveikatos lygis 7 arba HL 7 
(Health Level 7), kuris priimtas daugelio gamintojų. Šiame standarte 
aprašyta daug įvykių, tokių kaip pacientų priėmimas, išrašymas, per
kėlimas, užsakymai ir tyrimų aprašai. 

3.2. medicininių vaizdų gavimo aparatūra

Pastaraisiais dešimtmečiais, tobulėjant ir pingant skaitmeninei 
technikai, medicininių vaizdų atkūrimas (medical imaging) fenomena
liai didėjo. Vyrauja sistemos nuo paprasčiausių plokštuminio vaizdo 
gavimo naudojant rentgeno spindulius iki tik atsirandančių, tokių kaip 
virtualios realybės sistemų panaudojimas. Vienos sistemos, pvz., ultra
garsinės, yra santykinai nebrangios, o kitos, tokios kaip pozitronų emi
sinės tomografijos (PET), kainuoja milijonus eurų, įskaitant ir įrangą, 
ir kvalifikuotą personalą ja dirbti ir ją prižiūrėti. Vienos sistemos, nau
dojančios rentgeno spindulius, yra skirtos anatominėms struktūroms 
vaizduoti, o kitos, naudojančios radioizotopus, suteikia informaciją 
funkciniu lygiu. Vaizdo aprėpimas vyrauja nuo viso kūno skenavimo, 
naudojant branduolinės medicinos technologijas, iki ląstelių kompo
nentų vaizdų, naudojant magnetinio rezonanso mikroskopiją. 

Nors jau dabar egzistuoja labai sudėtingos sistemos, medicininių 
vaizdų gavimo srityje dar lieka daug iššūkių. Tyrėjai bando surasti 
brangiai kainuojančių superlaidžių magnetų, naudojamų magnetinio 
rezonanso sistemose, alternatyvas. Kitų iššūkių reikalauja vaizdinės 
informacijos vaizdavimas. Klinikiniuose tyrimuose naudojama la
bai įvairi įranga. Jei reikalinga ir anatominė, ir funkcinė informacija, 
turi būti sukurti šiuos duomenis jungiantys ir vaizduojantys metodai. 
Medicininių vaizdų naudojimas, siekiant kuo efektyviau atlikti chirur
ginę operaciją, dar tik pradedamas diegti. Kaip tomografu gauta ana
tominė informacija gali koreliuoti su chirurgine praktika, įvertinant 
tai, kad operacijos metu vyksta audinių ir organų judėjimas? Virtuali 
realybė vaidins svarbų vaidmenį integruojant vaizdinę informaciją su 
chirurgija. Taip pat intensyviai tiriami kiti vaizdų gavimo įrenginiai, 
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tokie kaip magnetinio lauko informacijos ir impedanso detekcija arba 
optinių šaltinių ir detektorių panaudojimas. 

Medicininių vaizdų gavimo aparatūrą būtų galima suskirstyti į to
kias pagrindines kategorijas (3.1 pav.):

– rentgeno spindulių diagnostinė aparatūra, taip pat rentgeno 
spin dulių projekcinė angiografija, mamografija ir pan.;

– kompiuterinė tomografija;
– magnetinio rezonanso vaizdų gavimas;
– branduolinė medicina;
– ultragarsinė diagnostika;
– magnetinio rezonanso mikroskopija;
– pozitronųemisinė tomografija (PET);
– elektrinio impedanso tomografija;
– virtualios realybės technologijos.

3.1 pav. Medicinos diagnostikos priemonės

Pagal DICOM standartą medicininių vaizdų gavimo aparatūra ir 
dokumentai skirstomi į šiuos tipus (DICOM Modality):

BI – biomagnetinis vaizdinimas (Biomagnetic Imaging)
CR – kompiuterinė rentgenografija (Computed Radiography)
CT – kompiuterinė tomografija (Computed Tomography)
DG – diafanografija (Diaphanography)
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DX – skaitmeninė rentgenografija (Digital Radiography)
ECG – elektrokardiogramos (Electrocardiograms)
EM – elektroninė mikroskopija (Electron Microscope)
ES – endoskopija (Endoscopy)
GM – bendroji mikroskopija (General Microscopy)
HC – kietoji kopija (Hard Copy)
LS – lazerinis paviršiaus skenavimas (Laser Surface Scan)
MG – mamografija (Mammography)
MR – magnetinis rezonansas (Magnetic Resonance)
NM – branduolinė medicina (Nuclear Medicine)
OP – oftalmologinė fotografija (Ophthalmic Photography)
OPM – oftalmologinis žymėjimas (Ophthalmic Mapping)
OPR – oftalmologinė refrakcija (Ophthalmic Refraction)
OPV – oftalmologinis regimasis laukas (Ophthalmic Visual Field)
OT – kita (Other)
PT – pozitronų emisinė tomografija (Positron Emission Tomo-

graphy) (PET)
RD – rentgenoterapijos dozė (Radiotherapy Dose (RTDOSE))
RF – radio fluoroskopija (Radio Fluoroscopy)
RG – rentenografinis vaizdinimas, įprastinis juostos ekranas 

(Radiographic Imaging (conventional film screen))
RTIMAG – radioterapinis vaizdas (Radiotherapy Image)
RP – radioterapijos planas (Radiotherapy Plan (RTPLAN))
RS – radioterapijos struktūros rinkinys (Radiotherapy Structure 

Set (RTSTRUCT))
RT – spindulinė terapija (Radiation Therapy)
SC – antrinis pagavimas (Secondary Capture)
SM – skaidrių mikroskopija (Slide Microscopy)
SR – struktūrinės ataskaitos (Structured Reporting)
TG – termografija (Thermography)
US – ultragarsas (Ultrasound)
VL – regimoji šviesa (Visible Light)
XA – rentgeno spindulių angiografija (X-Ray Angiography)
XC – išorinė kamera (fotografija) (External Camera (Photo graphy)).
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3.2.1. diagnostinė rentgeno aparatūra

Rentgeno spindulius 1895 m. atrado Vilhelmas Konradas Rent
genas (Wilhelm Röntgen). Jis juos pavadino X spinduliais (X-ray). 
Rentgeno spinduliai gaunami bombarduojant dalelių paviršių dideliu 
greičiu vakuume judančiais elektronais. Pirmoji rentgeno nuotrauka 
buvo Röntgeno žmonos ranka. 1896 m. sausio 18 d. rentgeno aparatas 
buvo viešai pademonstruotas H. L. Smito. 

Rentgeno aparato veikimas pagrįstas rentgeno spindulių, prasiskver
biančių per švitinamą objektą, generavimu. Apšvitinimo metu gaunamos 
nuotraukos vadinamos rentgeno nuotraukomis. Rentgeno spinduliai yra 
labai skvarbūs, dėl to rentgeno aparatai naudojami fotografuojant kaulus 
ir dantis, jais galima diagnozuoti kaulų skilimus ir lūžius, nes kaulai su
geria daugiau rentgeno spindulių nei minkštieji audiniai. 

Didelės rentgeno spindulių dozės yra kenksmingos organizmui. 
Dėl to nerekomenduojama dažnai (daugiau nei vieną du kartus per 
metus) daryti rentgeno nuotraukas medicininiais tikslais. Tačiau reikia 
pažymėti, kad kartais būtina daryti gana daug rentgenologinių tyrimų. 
Kai kuriais atvejais tik geras ištyrimas leidžia nustatyti tikslią diagno
zę ir išgelbėja ligonio gyvybę.

Pacientų radiacinės saugos sistema – sudėtinga ir įvairiapusė. Jos 
pagrindas – teisės aktai, kuriais reglamentuojami radiacinės saugos rei
kalavimai. Radiacinę saugą užtikrina ir tai, jog bet kokiai veiklai, kurioje 
naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, reikia licencijos, kuri išduoda
ma tik įsitikinus, jog licencijos prašytojas pasirengęs vykdyti licencijoje 
aprašomą veiklą. Tai, kaip veiklą vykdantys subjektai užtik rina radia
cinę saugą, nuolatos tikrinama. Prireikus imamasi poveikio priemonių.

Veiksminga pacientų dozių mažinimo priemonė, padedanti gerin
ti diagnostikos kokybę, yra rentgeno aparatų ir kitos įrangos kokybė 
bei jos kontrolė. Rentgeno aparatų kokybės kontrolės metu matuojami 
tam tikri šių aparatų parametrai, kurie apibūdina aparato darbo koky
bę. Gauti rezultatai lyginami su teisės aktuose nustatytais kriterijais ir 
nusprendžiama, ar rentgeno aparatas dirba tinkamai. 

Palyginti dideles dozes pacientai gauna kompiuterinės tomografi
jos tyrimų metu. Tokias dozes gauna retas žmogus, nuolat dirbantis su 
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jonizuojančiąja spinduliuote, pvz., atominėje elektrinėje. Mūsų šalyje, 
kaip ir kitose išsivysčiusiose šalyse, kompiuterinės tomografijos tyri
mų nuolat daugėja. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomeni
mis, 2004 metais Lietuvoje buvo atlikta per 400 000 kompiuterinės to
mografijos tyrimų. Radiacinės saugos centro, kuriame yra Valstybinės 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos regist
ras, duomenimis, šiuo metu 28 Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos 
turi 43 kompiuterinius tomografus.

Rentgeno spinduliai – tai elektromagnetinės bangos, kurių bangos il
gis yra 10 – 0,01 nm, dažnis nuo 30 iki 30 000 PHz (1 PHz = 1015 Hercų). 
Fotonų energija – 0,1 – 100 keV (šie skaičiai įvairiuose literatūros 
šaltiniuose gali šiek tiek skirtis, nes ribos nėra griežtai apibrėžtos). 
Rentgeno diapazonas dar skirstomas į minkštą (mažiausios energijos) 
ir kietą (didžiausios energijos) rentgeno spinduliavimą. Rentgeno spin
duliai gaunami rentgeno aparatuose panaudojant įgreitintus elektronus. 
Dideliu greičiu atsitrenkę į anodą, nedidelę savo judėjimo energijos 
dalį (0,1%–5%) jie išspinduliuoja rentgeno spindulių pavidalu. 

Spinduliavimas vyksta dėl to, kad kaitinimo siūlas (filament) įkaista 
per jį tekant srovei. Jam pakankamai įkaitus, kai kurie elekt ronai įgyja ši
luminę energiją, kurios užtenka, kad įveiktų energiją, laikančią elektrodą 
prie siūlo metalo. Kai tik elektronai atitrūksta nuo siūlo, jie yra pagrei
tinami dėl įtampos skirtumo tarp katodo ir anodo. Ši įtampa yra suku
riama generatoriaus. Pagreitinti link anodo, elekt ronai sustoja labai arti. 
Daugelio elektronų energija įkaitina anodą, tačiau maža dalis yra paver
čiama rentgeno spinduliais dviem pagrindiniais būdais. Rentgeno pluoš
tas nukreipiamas į tiriamąjį kūną. Dalis rentgeno spindulių prasiskverbia 
per švitinamą objektą. Apšvitinimo metu gaunamas šešėlinis vaizdas fik
suojamas fotojuostoje, puslaidininkių plokštėse arba vaizdo stiprintuvuo
se. Taip gaunamos nuotraukos vadinamos rentgeno nuotraukomis.

Žemos energijos rentgeno spinduliai nepageidaujami, nes jie pa
didina apšvitos dozę pacientui, tačiau galutinio vaizdo nesukuria, nes 
yra beveik visiškai sugeriami. Dėl to žemos energijos rentgeno spin
duliai yra sumažinami naudojant absorbuojantį sluoksnį. Absorbcijos 
apimtis gali būti nustatyta rentgeno spindulių pluošto pusės reikšmės 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Hercas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Fotonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Elektronvoltas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Rentgeno_aparatas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Elektronas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Anodas
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sluoksnio. Idealu suformuoti rentgeno spindulius nuo taškinio šalti
nio, nes nors kiek padidėjus šaltiniui galutinis vaizdas tampa neryš
kus (blur). Neryškumo poveikis apibūdinamas fokusavimo taško įtaka 
moduliavimo perdavimo funkcijai (MTF). 

Neryškiausi būna kraštai ir maži objektai, atitinkantys didesnį 
dažnį. Išsklidimo įtaka priklauso nuo vaizdinimo geometrijos ir labiau 
pasireiškia esant didesniems atstumams tarp objekto ir vaizdo priėmė
jo (tai atitinka geometrinį vaizdo padidinimą). Siekiant išvengti išskli
dimo, elektronai turi būti fokusuoti smūgiuoti mažą taškelį ant anodo. 
Fokusuojama elektriniais laukais, kuriuos apibrėžia tiksli katodo for
ma. Tačiau yra dydžio apribojimas šio fokusavimo taško, nes anodo 
medžiaga pradėtų lydytis, jeigu patektų į mažą plotą daug galios. Ši 
riba pagerinama naudojant besisukantį anodą, kur anodo taikinio me
džiaga sukasi apie centrinę ašį ir vėsi anodo medžiaga nuolat patenka į 
fokusavimo tašką. Siekiant dar padidinti galios ribą, anodas yra paga
mintas su nuolydžiu, o tai leidžia šilumai pasklisti santykinai didelia
me plote, o matomas taško dydis detektoriuje bus mažesnis ir susijęs 
su anodo nuolydžio kampo sinusu. Deja, kampas negali būti padarytas 
per mažas, nes tai apriboja plotą, kuris gali būti paverstas rentgeno 
spinduliais. Praktikoje, vamzdžiuose yra du arba daugiau skirtingo dy
džio fokuso taškų. Tai leidžia pasirinkti mažesnį (aštresnį, mažesnės 
galios) arba didesnį (didesnės galios, labiau išsklidusį) tašką. 

Rentgeno vamzdis taip pat apriboja visą rentgeno spindulių skai
čių, kuris gali būti panaudojamas eksponuojant, nes anodas lydosi 
veikiamas per didelės energijos. Riba gali būti padidinta naudojant 
masyvesnį anodą.

Labiausiai paplitęs metodas gauti radiografinį vaizdą yra panau
doti šviesai jautrų negatyvą kaip terpę. Kadangi didelės kokybės plė
velė prastai reaguoja į rentgeno spindulius, ji turi būti naudojama kar
tu su jautriais rentgeno spinduliams ekranais. Tokie ekranai paprastai 
gaminami su CaWO2 arba liuminoforais, naudojant retuosius žemės 
elementus, tokius kaip dopinguotas Gd2O2 arba LaOBr. 

Plėvelė yra uždaryta šviesos nepraleidžiančioje kasetėje, kontak
tuojančioje su rentgeno spindulių ekranu arba tarp dviejų ekranų. Kai 
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rentgeno spindulių vaizdas kerta ekraną, spinduliai sugeriami ekrane 
ir jų energija konvertuojama į matomą šviesą. Šviesa eksponuoja ne
gatyvų vaizdą ant plėvelės, kontaktuojančios su ekranu. 

Svarbu, kad rentgeno spindulių ekranai aptiktų ir panaudotų di
džiąją dalį juos kertančių rentgeno spindulių, ir ši savybė yra matuo
jama ekrano kvantų detekcijos efektyvumu. Naudojami ekranai gali 
aptikti 30 % rentgeno spindulių esant aukštoms pikinėms įtampoms 
kV, 60 % – esant žemų kilovoltų vaizdams.

Ekranų ir plėvelių sistemos puikiai tinka radiografijai, tačiau visai 
netinka fluoroskopijai, kur generuojami mažesni rentgeno spindulių 
lygiai nuolatos ir daug vaizdų turi būti pavaizduota beveik iš karto. 
Fluoroskopiniai vaizdai diagnostikai nenaudojami, jie pasitelkiami 
kaip pagalbinis įrankis angiografijos metu įkišant kateterius į krau
jagysles. Fluoroskopijoje naudojami rentgeno spindulių stiprintuvai 
kartu su televizijos kameromis. 

3.2 pav. Diagnostinė rentgeno aparatūra
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3.2.2. skaitmeninė rentgenografija

Rentgenografijoje ir fluoroskopijoje yra naudojami vadinamie
ji vaizdo stiprintuvai (Image Intensifiers). Rentgeno spindulių vaiz
do stiprintuvas sugauna spindulį ir konvertuoja jį į mažą, matomos 
šviesos ryškų vaizdą. Šis ryškus vaizdas perkeliamas naudojant lęšius 
į televizijos kamerą ir vaizduojamas monitoriuje. Visi komponentai 
yra vakuuminiame stikliniame / metaliniame inde. Spinduliai įeina 
pro žemos sugerties langą ir apšvitina įėjimo liuminoforą (švytalą), 
paprastai pagamintą iš tiršto CsI. Spinduliai šiame CsI sluoksnyje 
paverčiami šviesa. Viršutiniame CsI sluoksnyje yra fotoemiteris. Jis 
absorbuoja šviesą ir spinduliuoja mažos energijos elektronus, kurie 
iš pradžių sklaidomi į visas puses. Fotoelektronai yra pagreitinami ir 
nukreipiami į keletą tinklų, turinčių jiems suteiktą įtampą. Elektronai 
bombarduoja išėjimo liuminoforo struktūrą, ji konvertuoja jų energiją 
į galutinį vaizdą, padarytą iš šviesos. Ši šviesa pro išėjimo langą toliau 
keliauja į lęšių sistemą. Tarpinių tinklų įtampa reikalinga elektronų 
energijai sustiprinti, gaunamas ryškesnis vaizdas. 

Be įprasto vaizdo (analoginio būdo) gavimo būdo, labai patogu 
skaitmenizuoti vaizdą. Tai leidžia atkurti geresnį vaizdą, naudoti kai 
kuriais atvejais mažesnes dozes, saugoti vaizdą bei perduoti jį dide
liais atstumais per trumpą laiko tarpą (teleradiologija). Be to, kai ku
rios skaitmeninės sistemos įgalina atkurti geresnės kokybės vaizdą dėl 
paprastesnio jo apdorojimo, mažesnio iškraipymo ir t. t.

Būdingiausias medicininių rentgenogramų skaitmenizavimo me
todas yra pagrįstas įtampos iš vaizdo stiprintuvo / TV sistemos naudo
jimu. Ši įtampa gali būti skaitmenizuojama analoginio į skaitmeninį 
(analog-to-digital converter, ADC) konverteriu. 

Kita technologija atkurti skaitmenines radiogramas yra taikoma 
naudojant fotostimuliacinius fosforus. Čia rentgeno spinduliai bom
barduoja rentgeno spinduliuotės energiją išsaugantį fosforo lapą. Tada 
tas lapas dedamas į skaitymo įrenginį, kuriame liuminoforo pavir
šius yra skenuojamas mažu šviesos tinkamos bangos ilgio spinduliu. 
Išsaugota energija spinduliuojama kaip šviesa, kuri jutikliais fiksuoja
ma, sustiprinama, jai suteikiama skaitmeninė forma. Tokios sistemos 
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gali būti naudojamos kartu su įprastomis sistemomis, nes jos kompak
tiškos ir yra tokio paties pavidalo kaip ir analoginės. 

Naujas skaitmeninės formos suteikimo metodas yra taikomas pa
sitelkiant aktyvios matricos plono filmo tranzistoriaus technologiją 
(active-matrix thin-film-transistor technology), kuriame mažų jutiklių 
masyvas yra įdiegtas hidrogenizuotame amorfiniame silikone (hydro-
genated amorphous silicon). Kiekvienas jutiklio elementas gali sau
goti krūvį, proporcingą rentgeno spinduliams.

Angiografija yra diagnostinis ir terapinis radiologijos tipas, susi
jęs su kraujagyslių sistemos ligomis. Šiame metode tiriamasis kraujo 
indas (kraujagyslė) yra išryškinamas specialaus radioaktyvaus kon
trasto tam, kad radiografinis kraujo vaizdas būtų toks pats kaip ir 
minkštųjų audinių. 

Skaitmeninė vaizdo atkūrimo technologiją imta naudoti angiogra
finiams vaizdams atpažinti ir saugoti. Svarbiausias skaitmeninio vaiz
do gavimo būdas yra DSA (digital subtraction angiography) – skait
meninė subtrakcinė angiografija (subtraction – atimtis) – kontrasto 
pripildytų kraujo indų vaizdavimas be trukdančio fono būdas. Iš pra
džių atkuriamas priešinjekcinis vaizdas, paskui atliekama injekcija, 
dar vėliau paryškintos kraujagyslės vaizdas pašalinamas (subtracted) 
iš priešinjekcinio vaizdo. Rezultatas – fiksuota anatomija pašalinama, 
padidinamas vaizdo kontrastas.

3.2.3. Kompiuterinė tomografija

Naudojant rentgeno spindulius labai pagerėjo įvairių ligų diagnosti
ka, sukurtas naujas mokslas – rentgenologija. Tačiau įprastinė (klasikinė) 
rentgenologija neišvengė tam tikrų trūkumų ir apribojimų. Pirmiausia 
rentgeno vaizdas buvo suminis, objektai, esantys giliau, „užstodavo“, 
„pridengdavo“ arčiau esančius objektus. Dėl to nebuvo galima matyti 
trimačio vaizdo. Antra, nebuvo matomi minkštieji audiniai (pvz., pilvo 
organai, kepenys, kasa ir kt.). Norint juos pamatyti, reikėdavo specialių 
rentgenokontrastinių medžiagų. Ir, trečia, konvencinės rentgenografijos 
metu nebuvo galima kiekybiškai įvertinti atskirų audinių tankio, nes buvo 
registruojamas tik įvairių audinių rentgeno spindulių sugėrimo vidurkis. 
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Du mokslininkai, A. M. Cormackas ir G. Hounsfieldas, dirbdami 
atskirai, sukūrė naują tyrimo metodą – tomografiją (tomos – reiškia 
pasluoksniui, grafos – rašau). Šis metodas, suderintas su sparčiai tobu
lėjančiomis kompiuterinėmis technologijomis, buvo pavadintas kom-
piuterine tomografija (KT).

KT išsprendė su įprastine rentgenologija susijusias problemas ir 
apribojimus. Tomografijos metu matomas tam tikras kokio nors organo 
pjūvis, galime atmesti papildomus šešėlius ir išryškinti tam tik rą kūno 
sluoksnį. KT metu matuojama rentgeno spindulių sugertis perėjus tiria
mąjį objektą iš šimtų skirtingų kampų. Iš šių matavimų kompiuteris atku
ria tiriamojo objekto vidaus vaizdą. Vaizdavimas KT yra susijęs su serija 
besitęsiančių pjūvių, taigi turime galimybę pažiūrėti į vidų pasluoksniui 
ir gauti trimatį vidaus vaizdą. Pagrindinis KT pranašumas – jautrumas 
ir didelė skiriamoji geba. Dėl to įmanoma tiksliai atskirti minkštuosius 
audinius (pvz., pilvo organų). Taip pat galime tiksliai išmatuoti rentgeno 
spindulių sugėrimą ir iš to spręsti apie audinio sudėtį. Šios KT galimybės 
leidžia diagnozuoti ligas, nustatyti tikslią darinio vietą ir taikyti gydymą.

Kompiuterinė rentgeno tomografija atliekama sluoksniais „su
pjaustant“ tam tikrą kūno vietą. Rentgeno vamzdžio padėtis nėra vie
na kaip įprastinių aparatų. Jis dedamas į specialią didžiausią aparato 
dalį – rėmą, kuriame sukasi aplinkui tiriamąjį organą, o spinduliai, 
perėję tiriamąjį sritį, patenka į detektorius (3.3 pav.). 

3.3 pav. Kompiuterinio tomografo veikimo principas
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Toliau vaizdas konvertuojamas, apdorojamas kompiuteriu, tampa 
matomas monitoriuje ir siunčiamas į filmų spausdintuvą arba išsaugo
mas kompiuterio atmintyje. 

Rentgeno spinduliai, perėję per paciento kūną, pakliūva į krista
lo detektorius ir toliau perduodami į kompiuterį – jis skaičiuoja rent
geno spindulių absorbciją (sugėrimą) kiekviename tiriamajame taš
ke. Priklausomai nuo šio spindulių sugerties sudaromas galutinis KT 
vaizdas.

KT vaizdavimo sistemos matuoja rentgeno spindulių, sklindan
čių per audinius, silpnėjimą. Šis silpnėjimas yra įvairių išsklaidymo 
ir sugėrimo procesų rezultatas. Trys iš jų yra svarbūs tame energijos 
diapazone, kuris naudojamas KT:

– koherentinis išsklaidymas;
– fotoelektrinis sugėrimas;
– Komptono išsklaidymas.
Pirmuoju atveju rentgeno spindulys nukreipiamas nuo jo pradinio 

kelio beveik be energijos nuostolių. Tai gana retas reiškinys, jei rent
geno spinduliai, kaip KT aparatuose (3.4 pav.), yra didelės energijos 
ir labai filtruoti. 

3.4 pav. Kompiuterinės tomografijos aparatūra
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Fotoelektrinio sugėrimo metu visa rentgeno spindulio energija 
perduodama elektronui, esančiam vidinėje atomo orbitoje. Rentgeno 
spindulys išnyksta, o iš atomo išmetamas elektronas. Komptono iš
sklaidymo metu rentgeno spinduliai sąveikauja su išorinių atomo 
elektronu ir dalis jų energijos kinetinės energijos forma perduodama 
elektronui, kuris paskui išlekia iš atomo kita kryptimi.

Pavienio KT tyrimo metu atliekami tūkstančiai rentgeno spindu
lių prasiskverbimo per tiriamą objektą matavimų įvairiomis projekci
jomis. Iš šių matavimų, pasitelkiant tam tikras matematines paradig
mas, gaunamos KT skaičių matricos, kurios vėliau pateikiamos kaip 
pilkos skalės vaizdas. 

3.2.4. magnetinio branduolinio rezonanso aparatūra

Magnetinio rezonanso poveikis buvo nustatytas 1946 metais dvie
jų nepriklausomai dirbusių amerikiečių mokslininkų grupių Stanfordo 
ir Harvardo universitetuose. O 1952 m. F. Blochui ir E. Purcelliui 
buvo skirta Nobelio premija už pasiekimus šioje srityje. 

Magnetinis branduolinis rezonansas (MR) – tai diagnostinė pro
cedūra, kurią atliekant atkuriami žmogaus kūno organų atvaizdai. Šis 
tyrimas neturi kenksmingo rentgeno ar kitokios jonizuojamosios spin
duliuotės poveikio, taigi manoma, kad jis yra ganėtinai saugus, o kom
plikacijos po šio tyrimo itin retos. 

Aparatas sudarytas iš didelio magneto ir specialaus stalo (3.5 pav.), 
ant kurio guldomas tiriamas pacientas. Stalas juda taip, kad tiriamoji 
kūno dalis būtų aparato centre. 

Tyrimo metu žmogaus kūnas veikiamas didelio intensyvumo ne
kintamo arba kintamo magnetinio lauko, o poveikio atsakas registruo
jamas galingu greitaeigiu kompiuteriu. Tiriant MR metodu, žmogaus 
kūnas „supjaustomas“ plonais pjūveliais reikiamoje plokštumoje, to
dėl galima labai tiksliai vertinti pokyčių vietą, pokyčių išplitimą ir 
t. t. Gautus vaizdus galima spausdinti, vertinti, archyvuoti ir teikti dia
gnostinę išvadą. 

Tyrimas skirtas galvos, nugaros smegenų, stuburo, vidaus organų 
patologijai nustatyti. Šis tyrimas ypač reikšmingas tiriant raumenų, 
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sąnarių, sausgyslių, raiščių, nugaros smegenų ir kaulų čiulpų būklę. 
Kitais tyrimo metodais to kokybiškai atlikti neįmanoma. MR labai in
formatyvus tiriant ir navikinio proceso lokalizaciją, ir išplitimą. 

3.5 pav. Magnetinio branduolinio rezonanso aparatūra

Atliekant magnetinį rezonansą, net ir nenaudojant kontrastinės 
medžiagos, kokybiškai ištiriamos kraujagyslės. Šis tyrimas gali būti 
taikomas ne tik ligos diagnostikai, bet ir ligos eigai stebėti bei siekiant 
įvertinti gydymo veiksmingumą.

Kaip ir kiekvienas tyrimo metodas, MR turi tam tikrų specifinių 
reikalavimų. Pvz., problemiška tirti ligonius, kuriuos vargina trauku
liai, taip pat ligonius, kuriems sunku ilgą laiką išgulėti ant nugaros, 
nes tyrimas vidutiniškai trunka apie 45 minutes (nuo 15 iki 60 minu
čių). O sujudėjus tyrimo vaizdas gali būti neryškus, netikslus.

Tiriant pilvo ir krūtinės ląstos sritis, ligonis turi sugebėti trumpam 
sulaikyti kvėpavimą. Šio tyrimo negalima atlikti, jei yra metalinių im
plantų (širdies stimuliatorius, poodinis širdies defibriliatorius, insulino 
ar kitų vaistų pompos, metalinės kabutės po operacijos, spiralė gim
doje ir kt. Nemalonių pojūčių gali sukelti net tatuiruotės ir permanen
tinis makiažas. Šio tyrimo taip pat negalima atlikti pirmąjį nėštumo 
trimest rą ir tuo atveju, jei ligonis serga uždarų patalpų baime. 
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3.2.5. ultragarso diagnostikos aparatūra

Ultragarsu vadinamos 0,02–200 MHz dažnio mechaninės bangos 
(žmogaus ausis girdi tik 16 Hz – 18 kHz dažnio garso bangas). Jos 
skirstomos į žemo dažnio 60–80 kHz (skleidžia delfinai, šikšnospar
niai; įvairūs dirbtiniai triukšmai) ir aukšto dažnio, kurias dažniausiai 
sukuria dirbtiniai šaltiniai (turintys garso virpesių generatorių).

Ultragarsiniai (UG) tyrimai medicinoje atliekami daugiau kaip 
50 metų. Pastaruoju metu ultragarsiniai tyrimo metodai – greičiausiai 
besiplėtojanti spindulinės diagnostikos sritis, apimanti spalvotą doplero
grafiją, galios doplerį, trimatį vaizdą, vidinius ertminius ultragarso vaiz
dus ir kontrastinių medžiagų vartojimą ultragarso diagnostikai bei ultra
garsinės kompiuterinės tomografijos būdu atkurtus vaizdus (sono CT).

1949–1950 m. mokslininkai pradėjo tirti galimybę naudoti me
dicinai ultragarso aparatus, naudojamus pramonei ir kariniams tiks
lams. 1951 m. J. Wildas ir D. Howry (JAV), kiekvienas savarankiš
kai, sukūrė UG aparatus, veikiančius dvimačiu (2D) šviesumo arba B 
(brightness, B-mode) režimu. Šis nuskaitymo režimas rodo tikslesnę 
anatominę informaciją. Iš pradžių buvo naudojamos dvi spalvos – juo
da ir balta. Apie 1990 m. sukurti 3D ultragarso aparatai, kur dvimačiai 
(2D) ultragarso vaizdai personaliniu kompiuteriu, remiantis atitinka
mais matematiniais algoritmais, sumuojami ir rekonstruojamas organo 
erdvinis (3D) ultragarso vaizdas. 1998–1990 m. sukurti pirmieji ultra
garso kompiuterinės tomografijos aparatai. Dabar yra ir 4D ultragarso 
aparatų, kurie leidžia pamatyti judantį vaizdą monitoriaus ekrane.

Ultragarso bangų sklidimas apibūdinamas trimis pagrindiniais 
dydžiais: virpesių amplitude, dažniu ir greičiu. Virpesių amplitudė 
(A) yra maksimalus virpančių dalelių nuokrypis nuo pusiausvyros taš
ko. Ji matuojama ilgio vienetais. Ultragarso bangų virpesių amplitudė 
dažniausiai būna kelių dešimčių mikrometrų.

UG bangos – tai labai aukšto dažnio bangos. Jų ilgis labai ma
žas. Dėl to jas galima sutelkti į siaurą pluoštelį ir nukreipti norima 
kryptimi. Ši UG savybė ir taikoma biologijoje bei medicinoje. Dėl 
sklindančių aplinkoje ultragarso bangų dalelės tai sutankėja, tai išre
tėja. Greitis, kuriuo aplinkos dalelės virpa apie savo pusiausvyros ašį, 
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vadinamas virpėjimo greičiu. Dalelių virpėjimo greitis yra vienas iš 
rodiklių, apibūdinančių ultragarso poveikį gyvam organizmui.

3.6 pav. Ultragarso diagnostikos aparatūra

Svarbus ultragarso bangų parametras yra jų sklidimo greitis, jis 
priklauso nuo medžiagos tamprumo ir inercinių savybių. Skysčiuose – 
nuo tankio ir temperatūros. Sklidimo greitis priklauso ir nuo bangų 
dažnio. Šis reiškinys vadinamas UG bangų sklidimo greičio dispersi
ja. Ultragarso bangų sklidimo greitis skirtinguose gyvuose audiniuose 
yra skirtingas.

Nustatyta, kad sklidimo greitis susijęs su aplinkos, kuria sklin
da, molekuline struktūra. Bet kokios struktūros savybės, stiprinančios 
tarp molekulinius ryšius, didina ultragarso bangų greitį.

Ultragarso diagnostikos aparatai gali būti stacionarūs ir nešio
jami. Ultragarsas skirtingai atsispindi nuo įvairių struktūrų. Dviejų 
struktūrų tankis skiriasi 10–15 %, o UG tyrimo būdais galima nu
statyti šių struktūrų ypatybes. Įvairių organų ir audinių atspindžio 
signalai energijos ir amplitudės atžvilgiu yra nevienodi, o tai padeda 
atskirti navikus, uždegimo apimtus audinius nuo sveikų. Viena svar
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biausių aparato dalių yra jutiklis, generuojantis ir užrašantis ultra
garso bangas.

Pagrindinė sudedamoji jutiklio dalis yra pjezokeramikos kristalai 
(pjezoelementas). Ultragarso aparate elektroninio bloko siunčiami im
pulsai jutiklyje sukelia ultragarso bangų svyravimus – atvirkštinį pjezo
elektrinį poveikį. Atspindėtos nuo įvairių audinių, bangos užrašomos 
tame pačiame pjezoelemente ir verčiamos elektriniais signalais – gau
namas tiesioginis pjezolelektrinis poveikis. Gautieji elektriniai impulsai 
sustiprinami aukšto dažnio stiprintuvu, apdorojami elektroniniame apa
rato bloke ir pateikiami aparato monitoriuje kaip viena kreivė (A reži
mas), kaip keletas kreivių (M režimas) ar kaip dvimatis (B režimas) 
ar trimatis (3D) vaizdas. Gautą informaciją galima užrašyti į vaizda
juostę, optinį diską ar „stop“ kadrą išspausdinti specialiame popieriuje. 
Dažniausiai išsaugoti vaizdai siunčiami į vaizdų archyvavimo serverį 
(PACS). Ultragarso jutikliai gali būti kelių rūšių: lėto nuskaitymo, me
chaniniai, sudaryti iš vieno trijų elementų, lankiniai ir greito nuskaitymo, 
elektroniniai, daugiaelemenčiai, linijiniai, lankiniai bei konvekciniai.

Atsižvelgiant į tiriamąją anatominę sritį ir tyrimo tikslą, parenka
mas jutiklio UG bangų dažnis. Gilesnio sluoksnio struktūroms pavaiz
duoti pasirenkamas žemesnio dažnio 2,2–5,0 MHz (pvz., pilvo paren
chiminiams organams – 3,5–3,7 MHz jutiklis). Paviršinėms struktūroms 
tirti tinka aukštesnio dažnio jutiklis – 7,5–10–15 MHz (pvz., odoje 
esančios melanomos gyliui nustatyti naudojamas 10–12 MHz jutiklis). 
Atsižvelgiant į veikimo principą, jutikliai dar skirstomi į echoimpulsi
nius ir doplerinius. Pirmo tipo jutikliai naudojami anatominėms struktū
roms statiškai vaizduoti. Dopleriniai jutikliai naudojami kinematinei in
formacijai perteikti – kraujotakai kraujagyslėse, širdies susitraukimams 
įvertinti. Šiuolaikiniais UG aparatais galima vienu metu įvertinti ir or
ganų anatominės struktūros, ir jų kraujotakos ar kinematikos pokyčius.

3.3. Telemedicina

Telemedicina (nuotolinė arba elektroninė medicina) – tai sveika
tos priežiūros paslaugų paskirstymo metodas esant nuotoliniam ryšiui. 
Šiomis paslaugomis gali naudotis bet kurios medicinos specialybės at
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stovai, atsižvelgdami į informaciją, reikalingą diagnostikai, gydymui 
arba ligų profilaktikai, pasitelkę informacijos bei telekomunikacijų 
technologijas. 

Telemedicinos sąvoka šiuo metu apima gana platų medicinos sri
čių ratą. Tai – teleradiologija (bene anksčiausiai susiformavusi teleme
dicinos šaka), telekardiologija (elektrokardiogramų ir širdies vaizdų 
perdavimas diagnostikos tikslu). Be vaizdų perdavimo, medicinoje at
siranda poreikis perduoti kitokius duomenis elektroniniu būdu. Pvz., 
keistis elektroniniais duomenimis draudžiamojoje medicinoje, tvarky
ti vaistų naudojimo apskaitą ir pan. Vaizdo konferencijoms, organi
zuojamoms personalui mokyti nuotoliniu būdu arba aukštos kvalifika
cijos gydytojų, dirbančių skirtinguose miestuose, konsiliumui, taip pat 
pasitelkiamos telemedicinos šakos.

Istorinės nuotolinės medicinos šaknys labai gilios. Pvz., senovės 
Kinijoje gydytojai galėdavo nusakyti diagnozę pagal paciento pulsą. 
Tačiau dažnai, pagal to laiko kultūrinį požiūrį, gydytojai neturėjo ne 
tik teisės liesti paciento, bet ir jo matyti. Pulso taktai tais tolimais lai
kais būdavo nustatomi pagal siūlo, pririšamo prie paciento riešo, vib
ravimą. Tačiau pats pacientas šiuo atveju būdavo kitoje patalpoje. 

1905 metais V. Eindhovenas pirmą kartą telefonu persiuntė elekt
ro kardiogramą. Praėjusio amžiaus 3iame dešimtmetyje Švedijoje 
Morzės kodas bei radijas sudarė sąlygas prekybiniuose jūrų laivuose 
sveikatą tikrinti nuotoliniu būdu. 1959 metais pirmą kartą JAV televizi
jų tinklais buvo teikiama psichiatro konsultacija. Tais pačiais metais iš 
JAV į Monrealį (Kanada) per koaksialinį kabelį buvo persiųstas plaučių 
fliuorogramos atvaizdas. 1970–1880 metais NASA televizija suteikė 
galimybę perduoti klinikinius duomenis Arizonoje, Bostone, Kanadoje. 

Universalių telemedicinos sistemų kūrimo ir valdymo problema 
istorijos požiūriu buvo susijusi su aviacine kosmine medicina, turin
čia didelę patirtį kuriant ir taikant biotelemetrines sistemas. Tada iškilo 
klausimų dėl unikalių technologijų, naudojamų pilotuojamiesiems kos
miniams skrydžiams mediciniškai palaikyti, įdiegimo į praktinę veiklą. 

Pirmas didelio masto projektas, kurio metu buvo taikomi teleme
dicinos metodai, laikomas sovietų ir amerikiečių darbo grupės, dir



98

busios kosmoso biologijos, medicinos ir telemedicinos „tiltų“ srityse, 
globojamas projektas. Jis suteikė galimybę vadovauti daugiau nei 300 
1988ųjų Armėnijos žemės drebėjimo bei 1989ųjų dujotiekio „Ufa“ 
sprogimo aukų klinikinėms konsultacijoms. Į projektą buvo įtrauk
ta vienalaikės garso, vaizdo ir fakso komunikacijos tarp katastrofos 
zonų, Maskvos klinikų ir keturių didžiausių JAV medicinos centrų. 

Telemedicina Lietuvoje atsirado 1961 metais akademiko Zigmo 
Januškevičiaus (Kauno medicinos universitetas) iniciatyva. Docento 
Antano Stasiūno vadovaujami inžinieriai sukūrė aparatūrą, kurią nau
dojant elektrokardiosignalai buvo perduodami telefono linija. Kuriant 
telemedicinos metodus bei tobulinant aparatūrą, ieškant naujų jos pri
taikymo sričių – nuo pirmųjų paprastų biomedicininių signalų perda
vimo iš Kauno į Maskvą iki puikios kokybės spalvotų vaizdų perda
vimo iš Baltijos į Skandinavijos šalis ir atvirkščiai, prisidėjo ir Kauno 
medicinos universiteto mokslininkai. Telemedicinos taikymo gydy
mo procese lyderis yra Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 
klinikos, kurios, vykdydamos Rytų Lietuvos kardiologijos projektą, 
sujungė 57 sveikatos priežiūros taškus į bendrą telemedicinos tinklą 
(perduodamos kardiogramos, širdies ultragarso vaizdai, Holter tyri
mai, veloergometrijos tyrimų aprašymai ir kt., yra „online“ konsulta
cijų galimybė). VUL Santariškių klinikos aktyviai dalyvauja tarptau
tinuose telemedicinos projektuose (BITNET, Baltic eHealth, RBay, 
ICTforHealth. PrimeCareIT ir kt.).

Sveikatos priežiūros organizacijų požiūriu, taip pat ir kalbant apie 
pritaikomuosius technologinius projektus, galima išskirti 3 pagrindi
nes telemedicinos technologijų klases: 

– Konsultacijų realiuoju laiku („online“) priemonės. Yra išski
rimai du tipai: gydytojas – gydytojas ir pacientas – gydytojas. 
Konsultacijos „pacientas – gydytojas“ yra efektyvi telemedici
nos priemonė, tačiau nėra labai paplitusi, nes sunkiai reglamen
tuojama konsultanto atsakomybė, už tokias gydytojų paslaugas 
nėra tiesiogiai sumokama. Dažniausiai tokio tipo konsultacijos 
vyksta tarp paciento ir šeimos gydytojo, kai mokestis už teikia
mas paslaugas nepriklauso nuo konsultacijų skaičiaus, o yra nu
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statomas kaip metinis mokestis už prirašytą pacientą. Viena iš 
svarbių pacientas – gydytojas konsultacijų prielaidų yra abipusis 
paciento ir šeimos gydytojo pasitikėjimas ir sutarimas dėl duo
menų privatumo, gydytojo atsakomybės ir naudojamų techni
nių priemonių. Gydytojas – gydytojas konsultacijos vyksta tarp 
daugelio sričių specialistų, paprastai pacientas dalyvauja tokios 
telekonsultacijos metu, bet atsakomybė už paciento gydymą ten
ka tiesiogiai su pacientu bendraujančiam gydytojui. Atsiranda 
ir naujos telekonsultacijų realiuoju laiku priemonės, pvz., tele
mentorystė, kai realiu laiku vykstančioje šeimos gydytojo ir 
specialisto telekonsultacijoje, nagrinėjant konkretaus paciento 
atvejį, šeimos gydytojas kelia savo kvalifikaciją. Tokios priemo
nės metu išlošia ir pacientas, kuris išgirsta universiteto dėstytojo 
nuomonę apie savo atvejį, ir šeimos gydytojas, kuriam suteikia
ma tobulinimosi kreditų, ir konsultantas, kuriam gali būti įskai
tomos akademinės valandos. 

– Pacientų tyrimų duomenų įvertinimo ir konsultavimo ne-
realiuoju laiku priemonės. Tai labiausiai paplitusi telekon
sultacijų forma, dažniausiai taikoma atliekant nuotolinę medi
cininių vaizdų analizę ir specialistui vertinant. Ši sritis labai 
plinta dėl specialistų trūkumo kai kuriose klinikose ir dėl gana 
aiškaus finansinio atsiskaitymo tarp šalių. Konsultuojanti šalis 
prisiima atsakomybę už klinikinių duomenų interpretavimą, o 
siunčianti šalis atsako už tiesioginį paciento gydymą.

– Biologinių signalų perdavimo priemonės (telemetrija arba 
telestebėjimas, telepriežiūra), pvz., svorio, arterinio kraujo 
spaudimo, gliukozės tyrimų, elektrokardiogramų perdavimas.

Reikėtų paminėti ir telechirurgiją bei nuotolinę apžiūrą – tai ak
tyvi specialisto, veikiančio paciento organizmą nuotoliniu būdu. Šiuo 
metu yra dvi kryptys, kuriomis tai plėtojama: nuotolinis medicininės 
įrangos valdymas interaktyviuoju režimu diagnostinio manualinio gy
dymo metu bei nuotolinis vadovavimas gydomiesiems veiksmams, 
chirurginėms operacijoms, paremtoms nuotoliniu būdu valdomomis 
robotų technologijomis. 
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