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Vymezení a třídění lékařských pojmů

Vymezení a třídění lékařských pojmů není optimální.

Se zaváděním výpočetní techniky v lékařství se tento problém

prohloubil, neboť její využívání předpokládá větší jednoznačnost při

zadávání dat, vymezení pojmů, jejich přesné názvy atd.

Nedostatečná standardizace v medicínské terminologii – velký

problém pro další zpracovávání biomedicínských dat.

Obecně – výhodné používat v odborné terminologii pro jeden pojem

vždy pouze jediný výraz.



Vymezení a třídění lékařských pojmů

Synonymie v odborné terminologii – vede při sdělování

informací k nepřesnostem a nedorozuměním. Nyní se setkáme i s

tím, že pro jeden pojem máme i více než 10 synonym.

Špatná komunikace mezi lékaři – poškození pacienta, kterému se

dalo předejít.

Omezení variability – vznikají kódovací systémy – používají

namísto schválených termínů formální kódy.

Vhodný kódovací systém – rychle poskytne jednoznačný kód pro

libovolný biomedicínský pojem.



Vymezení a třídění lékařských pojmů

Velký rozvoj elektronických zdravotních záznamů –

nehomogenní.

Bezpečná a vhodná výměna klinických informací mezi různými

elektronickými zdravotními záznamy je nezbytná k zajištění

kontinuity péče o pacienty a to v různých časech, na různých

místech a u různých poskytovatelů zdravotní péče.

Mapování lékařských pojmů v elektronických zdravotních

záznamech na mezinárodní klasifikační systémy je tedy

důležitým krokem pro sémantickou interoperabilitu mezi těmito

nehomogenními systémy.



Kódovací systémy

• Kódovací systémy omezují variabilitu vyjadřování

– Lze používat pouze schválené termíny a jejich spojení 

podle přesně stanovených pravidel

– Obvykle jsou namísto schválených termínů používány 

formální kódy. 
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Thesaurus

V mnoha případech je užitečné, když kódovací systém rovněž ukazuje 

neschválené termíny, které jsou užívány jako synonyma pro schválené 

termíny. 

Například neschválený termín Connův syndrom může odkázat na schválený 

termín primární hyperaldesteronismus a jeho kód je E26.0 v MNK 10

• Kódovací systém, který je vybaven ještě takovou terminologickou 

informací se nazývá thesaurus.
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Klasifikační systémy

Klasifikační systémy (klasifikace)  jsou takové kódovací systémy, 

které jsou založeny na principu vytváření tříd. Třídy tvoří 

agregované pojmy, které se shodují v alespoň jednom 

klasifikačním atributu. 

Třídy klasifikace musí pokrývat úplně vymezenou oblast a nesmí 

se překrývat.
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Klasifikační systémy

Každý objekt musí být řazen do právě jedné třídy. Každé třídě je 

přiřazen kód (nezávisle na použitém jazyku).  

• Klasifikace jsou užitečné pro

– Analýzu skupin pacientů,

– Pro vyhledání všech pacientů, kteří jsou jsi v jistém ohledu 

podobní

• Klasifikace předpokládají hodnoty znaků měřené na nominální 

stupnici.
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Hierarchická klasifikace

Struktura klasifikačního systému může být rozdílná. 

Hierarchická klasifikace vyjadřuje, že podřízený pojem nebo třída je 

buď specifikací nebo součástí nadřízeného pojmu.  

• Monohierarchická klasifikace má právě jednu nadřízenou třídu pro 

každou třídu (kromě kořene hierarchie). 

• Polyhierarchická klasifikace umožňuje, že daná třída může být 

podřízená více než jedné třídě..
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Multidimensionální klasifikace

Multidimensionální klasifikace sestávají ze dvou či více dílčích 

klasifikací. Zde je zapotřebí klasifikační znak pro každou  dílčí 

klasifikaci, která popisuje objekt v různých sémantických dimenzích.  

Objekt je potom klasifikován v každé dílčí klasifikaci odděleně. 

• Typické dimenze v multidimenzionální klasifikaci jsou etiologie, 

topografie a patologie.
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Příklad 
Monohierarchická a jednodimenzionální klasifikace je například

D1 Disorders of fat metabolism

D11 Hyperlipidemia

D12 Lipoproteinemia

D121 Tanier Disease

D122 A-Beta-lipoptoteinemia

D123 Other lipoproteinemi

D13 Other disorders of fat metabolism

D2 Disorders of carbohydrate metabolism

Další dimenze pro etiologii může obsahovat třídy

A1  nutritional

A2 congenital

A3 mixed or other etiology

Společně s první dimenzí vytváří dvoudimenzionální klasifikaci. Tedy 

Hyperlipidemie způsobená stravovacími návyky je kódována jako 

A1-D11
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Nomenklatura

Nomenklatura je systematicky vytvářená množina autorizovaných 

termínů (deskriptorů) pro danou oblast.

• Na rozdíl od klasifikace, cílem nomenklatury není zařadit objekt do 

kategorie, ale popsat jej jednoznačně a přesně, aby se dal dále 

zpracovávat (například vybrat pacienty s danou kombinací znaků, 

zpracovat informaci o pacientovi s upozorněním na kontraindikace). 
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Indikátory kvality vyhledávání

Měření kvality vyhledávacího procesu znamená

– Zjistit, zda všechny relevantní případy (pacienti) byly vyhledány

– Zda vyhledané případy (pacienti) jsou relevantní.

Indikátory kvality jsou potom

– Míra přesnosti (Precision) : Udává podíl vybraných případů, 

které jsou relevantní položenému dotazu.

– Míra úplnosti (Recall): Udává podíl vyhledaných relevantních 

případů ze všech relevantních případů. 
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Indikátory kvality vyhledávání

15

Stav Vyhledané

S

Nevyhledané

non S

CELKEM

Relevantní

R

R, S R, non S

ztráta

R

Nerelevantní

non R

non R, S 

šum

non R, non S (D-R)

Celkem S (D-S) D

Míra přesnosti=(R,S)/S Míra úplnosti =(R,S)/R



Mezinárodní klasifikace nemocí – MNK
Nejdůležitějsí diagnostický klasifikační systém

International Classification of Diseases-ICD 
http://www.who.int/classifications/icd/en/

, 

– základy položil William Farr v roce 1855

– celosvětově přijímaný a od jeho 6té revize v roce 1946 publikovaný World

Health Organization (WHO)

– k dispozici v šesti oficiálních jazycích WHO (arabštině, čínštině, 

angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině) a v dalších 36 jazycích, 

včetně češtiny.

– slouží hlavně pro zdravotnickou statistiku a výkaznictví (morbidita, 

mortalita), úhradu zdravotnických služeb, hodnocení kvality péče o zdraví, 

– pro malou granularitu není příliš používán v lékařském výzkumu
16
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International Classification of Diseases-ICD
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International Classification of 

Health Interventions - ICHI

Mezinárodní klasifikace zdravotních zákroků 
publikovaná WHO 
http://www.who.int/classifications/ichi/en/

Předcházelo jí vytváření klasifikace ICPM 
(International Classification of Procedures in 
Medicine), kterou v roce 1978 publikovala 
WHO pro potřeby výzkumu.
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Další WHO klasifikace WHO



Systemizovaná Nomenklatura Medicíny 

SNOMED

SNOMED (Systemized Nomenclature of Medicine)

- prvně publikován v roce 1965 (College of American Pathologists-CAP), 

SNOMED International byl přeložen do několika jazyků,

- V roce 1999 CAP uvedl SNOMED RT (Reference Terminology)

jako polyhierarchický systém pojmů, který byl rozdělen do 11 výchozích 

hierarchií nebo podhierarchií, s různým sémantickým významem. 

SNOMED RT byla tehdy mnohodimenzionání nomenklatura, která 

obsahovala více než 120 000 pojmů a 190 000 deskriptorů a 340 000 

vztahů. 
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SNOMED

Umožňuje popis jakékoli situace v medicíně pomocí 11 dimenzí: topografie

(T); morfologie (M); funkce (F); živé organismy (L); fyzičtí činitelé, aktivity a 

síly (A); chemikálie, léky a biologické produkty (C); procedury (P); zaměstnání 

(J); sociální kontext (S); nemoci/diagnózy (D); obecné (G).

Jednotlivé pojmy jsou označovány zkratkou dimenze a 

5-místným zvláštním kódem, kde je využíváno čísel 0-9 a navíc písmen A-F.

Jednotlivá místa kódu směrem doprava stále zpřesňují obsah popisovaného 

pojmu.



Topografie : funkční anatomie pro lidskou a veterinární 
medicínu.

Meningy: T-A1110

Morfologie : Termíny používané k pojmenování a 

popisu strukturálních změn ve vývoji nemocí.

Zánět M-40000

Funkce : Termíny používané k popisu fyziologie a 

patofyziologie průběhu onemocnění.

Horečka: F-03003

Živé organismy: Živé organismy z etiologického 

hlediska významné při lidských a zvířecích 

onemocněních.

Streptokok L-25100

Fyzické látky, aktivity a síly

Souhrn fyzických aktivit, fyzických rizik a přírodních sil.

Pracovní aktivity A-70100

Chemikálie, léky a biologické produkty

Včetně farmaceutických producentů.

Penicilin, C-54000

Postupy: Klasifikace zdravotnických postupů.

Předepsání léku,: P-08050

Profese: Vyvinuté a používané se svolením 

Mezinárodního úřadu práce ve švýcarské  Ženevě.

Lesník: J-63230

Sociální kontext : Sociální podmínky a vztahy významné 

z hlediska medicíny.

Nekuřák: S-32080

Nemoci/diagnózy : Klasifikace  známých klinických 

podmínek, s nimiž je možné se setkat v lidské i 

veterinární medicíně.

Meningitida: D-10010

Všeobecné vazby/modifikace: Vazby popisovače a 

kvalifikátory určené k propojení či modifikacím 

terminologie každého modulu.

Klinická fáze I: G-E100

Šíje: T-D1600

svalovou ztuhlostí: F-11320

11 modulů (os) z mezinárodního kódu SNOMED. Příklady jsou psány 

kurzívou.



Nemoc  =  topografie + morfologie + etiologie/původce + funkce

Nemoc Topografie Morfologie Etiologie/Původce Funkce

Meningitida Meningy Zánět, Streptokok Horečka

D-10010 T-A1110 M-40000 L-25100 F-03003

Jiný organismus:

L-24800  Stafylokoková

L-1F700  Hemofilová,

L-25116  Pneumokoková

L-16000  Klebsiella,

L-15601  Escherichia coli

L-10038  Neurčené patogenní 

bakterie 

L-10000  Bakterie,

Jiné funkce:

F-52840  Nausea a zvracení

F-52770  Zvracení

F-A2700  Bolesti hlavy

Toto je příklad kódování SNOMED klasifikující nemoc a čtyři další 

rozměry z 11 možných klasifikací.



SNOMED
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SNOMED CT

V roce 2000 SNOMED RT  a UK (Read Codes) se spojily do medicínské nomenklatury  

SNOMED-CT (Clinical Terms)

– nejdůležitější obecná medicínská nomenklatura, která označuje lékařské výroky 

velice komplexně,

– kódování pomocí SNOMEDu dává jazykově nezávislou reprezentaci lékařských 

výroků. 

SNOMED CT (Clinical Terms) je komplexní klinická terminologie.

Poskytuje klinický obsah a expresívnost pro klinickou dokumentaci a výkaznictví.

Využití: kódování, vyhledávání a analyzování klinických dat.

Obsahuje pojmy, termíny a vztahy s cílem přesně vyjadřovat klinické informace
napříč celým zdravotnictvím.

http://www.snomed.org/snomedct/

http://www.snomed.org/snomedct/


International Health Terminology and 
Standards Organization - IHTSDO

Mezinárodní organizace IHTSDO byla založena v roce 2007 devíti státy. 

Dnes je členy IHTSDO již 28 států.

IHTSDO se zavázala k udržování a rozšiřování terminologie v oblasti 

zdravotní péče s cílem dosáhnout toho, aby SNOMED CT byl 

celosvětovým společným jazykem pro zdravotnickou terminologii. 

V současné době je SNOMED CT nejkomplexnější a nejpřesnější klinická 

terminologie na světě. 
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Členské státy IHTSDO
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Systém klasifikace zhoubných nádorů  

TNM
Systém TNM Classification of Malignant Tumors, je 

rozšířením klasifikace zhoubných nádorů ICD-O 
http://www.uicc.org/resources/tnm

29

Klinická klasifikace maligních nádorů.

Pro účely srovnávání terapeutických 

studií.

Vychází z poznatku, že pro prognózu 

onemocnění je zvláště důležitá 

lokalizace a šíření tumoru.

http://www.uicc.org/resources/tnm


Diagnostický a statistický manuál 

mentálních chorob - DSM
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, verze IV a připravuje se verze V.

http://www.psyweb.com/DSM_IV/jsp/dsm_iv.jsp
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Psychiatrická nomenklatura.

Obsahuje i definice jednotlivých pojmů.

Velice propracovaná.

Uzavřený systém bez návaznosti na další 

obory lékařství

http://www.psyweb.com/DSM_IV/jsp/dsm_iv.jsp


LOINC
LOINC - Logical Observations Identifiers, Names, Codes
http://www.regenstrief.org/resources/loinc/

- klinická terminologie důležitá pro laboratorní testy a 
laboratorní výsledky

- v roce 1999 přijato organizací HL7 jako preferované 
kódování pro názvy laboratorních testů a klinických 
pozorování

více než 30 000 různých termínů

- mapovací program Regenstrief LOINC Mapping Assistant
(RELMATM) – pomáhá při mapování lokálních kódů 
různých testů na kódy LOINC
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LOINC

32



MeSH

Národní lékařská knihovna (National Library of

Medicine – NLM) v Bethedě USA vyvinula systém 

Medical Subject Headings (MeSH)  aby kódovala 

obsah biomedicínských publikací.

Polyhierarchický systém MeSH výrazně zvýšil přesnost 

a úplnost vyhledávání v lékařské literatuře. 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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MeSH
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MedDRA

Medical Dictionary for Regulatory Activities Terminology (MedDRA)

http://www.meddra.org/

http://www.meddra.org/


Další kódovací systémy
• AI/RHEUM 

• Alternative Billing Concepts

• Alcohol and Other Drug

Thesaurus

• Beth Israel Vocabulary

• Canonical Clinical Problem

Statement System

• Clinical Classifications

Software

• Current Dental Terminology 

2005 (CDT-5), 5 

• COSTAR

• Medical Entities Dictionary

• Physicians' Current Procedural

Terminology

• International Classification of

Primary Care 

• McMaster University 

Epidemiology Terms

• CRISP Thesaurus

• COSTART

• Diseases Database

• DSM-III-R

• DSM-IV

• DXplain

• Gene Ontology

• HCPCS Version of Current

Dental Terminology 2005 

(CDT-5), 5 

• Healthcare Common Procedure

Coding System

• Home Health Care 

Classification

• Health Level Seven Vocabulary

• Master Drug Data 

Base 

• MEDLINE 

• Multum MediSource

Lexicon 

• NANDA nursing

diagnoses: definitions

& classification

• NCBI Taxonomy 

• .

• .

• .



Konverzní nástroje

Rostoucí počet klasifikačních systémů a nomenklatur (>100) si vyžádal vytváření

různých konverzních nástrojů pro převod mezi hlavními klasifikačními systémy a

pro přenos informací mezi různými datovými bázemi.

Jsou vytvářeny tzv. metathesaury – zachycují a propojují informace z různých

heterogenních zdrojů.

Nejrozsáhlejší projekt – Unified Medical Language System - UMLS.



UMLS

Vývoj začal v roce 1986 v National Library of Medicine (NLM)

v USA jako „Long-term R&D project“.

– vybudovat automatizovaný systém, který rozumí 

medicínským pojmům a vztahům mezi nimi,

– umožní uživatelům vyhledávat a spojovat informace z 

různých informačních zdrojů, například biomedicínské 

literatury, databází a bází znalostí



UMLS

Inteligentní automatizovaný systém, který „rozumí“

biomedicínským termínům a jejich vztahům a využívá tohoto

porozumění ke čtení a organizování informací ze strojově

zpracovatelných zdrojů.

Cíl: kompenzace terminologických a kódových rozdílů těchto

nesourodých systémů a současně i jazykových variací uživatelů.

Vícejazyčný slovník číselníků (MeSH, ICD, DSM, SNOMED,

…) na velkokapacitním médiu – to umožňuje převod

kódovaných termínů mezi různými klasifikačními systémy.



Znalostní zdroje UMLS

Metathesaurus - rozsáhlá, víceúčelová a vícejazyčná lexikonová databáze.

Semantic Network – obsahuje informace o sémantických druzích a

jejich vztazích.

SPECIALIST lexicon – každé slovo nebo termín zaznamenává

syntaktické (funkční klasifikace slovních druhů), morfologické

(tvarosloví) a ortografické (pravopisné) informace.

UMLS znalostní zdroje jsou univerzální – nejsou optimalizované pro
jednotlivé aplikace.



UMLS Metathesaurus

Zahrnuje informace o biomedicínských, zdravotnických a jim

příbuzných pojmech. Obsahuje jejich různé názvy a vztahy

mezi nimi.

Termín Metathesaurus – vychází z 3. definice předpony

„Meta“ ve Webster‘s Dictionary – tj. komplexnější,

přesahující.

V tomto smyslu Metathesaurus přesahuje specifické tezaury,

slovníky a klasifikace, které obsahuje.



UMLS Metathesaurus

UMLS Metathesaurus vznikal z elektronických verzí 

mnoha různých thesaurů, klasifikací, souborů kódů:

SNOMED 

MeSH

AOD (Alcohol and Other Drugs thesaurus)

Read Codes

ICD-10 …

Metathesaurus obsahuje více než milion 
biomedicínských pojmů z více než 100 
zdrojových slovníků.



UMLS Metathesaurus

Metathesaurus obsahuje 

více než 5 milionů termínů a jmen 

spojených svým významem do pojmů, 

kterým je přiřazen jediný identifikátor 

CUI (Concept Unique Identifier). 



Metatezaurus

COSTAR

CPT96

DXplain

DSM4

ICD-10-

CM

MeSH

(anglický, 

německý,francouzský, 

španělský, český)
PDQ96

Read Code

SNOMED

CT

UMDN

dotaz ?

UMLS metathesaurus a některé z lékařských  slovníků a 

klasifikací, které jsou v něm zahrnuty. 



UMLS Metathesaurus

Hlavní cíl: spojení alternativních názvů stejných pojmů a identifikování

užitečných vztahů mezi různými pojmy.

1. Pokud různé slovníky používají stejný název pro různé termíny, v

Metathesauru se objeví oba významy a ukáže se v něm, který význam je

použit v kterém slovníku.

2. Pokud se stejný termín objevuje v různých slovnících v různých

hierarchických kontextech, v Metathesauru jsou zachyceny všechny tyto

hierarchie.

3. Metathesaurus nepodává jeden konzistentní pohled, ale zachovává

mnoho pohledů, které jsou obsaženy ve zdrojových slovnících.



UMLS Metathesaurus



MedDRA Czech



MedDRA Czech



UMLS Semantic Network

Sémantická síť se skládá ze sady sémantických typů, 

kategorií a relací mezi nimi. Sémantická síť obsahuje 

133 hlavních  kategorií a 54 relací mezi kategoriemi  

pro označení biomedicínské oblasti.

Specialist Lexicon a další nástroje poskytují lexikální 

informaci a programy pro zpracování jazyka.
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UMLS Knowledge Source Server

• Hlavní cíl: zpřístupnění dat UMLS uživatelům.

• Počítačová aplikace, která poskytuje internetový přístup ke

znalostním a příbuzným zdrojům

• Systémová architektura umožňuje vzdáleným uživatelům

poslat dotaz do National Library of Medicine.



UMLS Knowledge Source Server

Mapa informačních zdrojů je třetím zdrojem UMLS, který čerpá z 
možností Metathesauru a Sémantické sítě.

– Popisovací komponenta-popisuje elektronicky dostupné 
informační zdroje,

– Procedurální komponenta- poskytuje možnost 
automatického spojení s relevantními informačními zdroji

• SPECIALIST lexicon – každé slovo nebo termín zaznamenává 
syntaktické, morfologické a ortografické informace

51











Závěr

Standardizovaná terminologie by přinesla výhody lékařům,

pacientům, administrátorům, softwarovým vývojářům a

plátcům.

Standardizovaná klinická terminologie by pomohla

poskytovatelům lékařské péče tak, že by jim poskytla

jednodušeji dostupné a kompletní informace, které náleží k

procesu zdravotnické péče (chorobopis pacienta, nemoci,

léčby, laboratorní výsledky, atd.) a to by vyúsťovalo v lepší

výsledky v péči o pacienta.



Závěr

I přes problémy, které při využití mezinárodních nomenklatur a

metathesaurů ve zdravotnictví v České republice přetrvávají, je

jejich využití prvním nezbytným krokem k umožnění

interoperability heterogenních systémů zdravotních záznamů.

Dostatečná sémantická interoperabilita těchto systémů je

základem pro sdílenou zdravotní péči, která vede k efektivitě ve

zdravotnictví, finančním úsporám i snížení zátěže pacientů.



Závěr
Současné zdravotnické informační systémy umožňují sbírat různé

klinické informace, tyto systémy jsou propojeny s klinickými znalostními

databázemi, mohou vyhledávat data, shromažďovat data, analyzovat data,

vyměňovat si data a mají i plno dalších funkcí.

Jako nejlepším klasifikačním systémem se zatím jeví SNOMED CT, který

může poskytnout základy pro tyto funkce. Informační systémy mohou

využít koncepty, hierarchie a vztahy jako společný referenční bod.

SNOMED CT ale může i usnadnit přímou péči o pacienty.

Tato terminologie může, například, usnadnit podporu rozhodování,

statistické zpracovávání, sledování veřejného zdraví, zdravotnický

výzkum a analýzy nákladů.


