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PACIENTO
KLINIKINIAI
DUOMENYS
Perspėjimai

KINTAMIEJI

Alergija

Alergijos apibūdinimas

Alergijos rūšis / identifikavimo kodas
Alergijos pradžia
Veiksnys, sukėlęs alerginę reakciją

Įspėjimas apie alergiją sukėlusį veiksnį
Svarbi medicininė
informacija /
perspėjimai

008/a
Medicininė
istorija

Vakcinacija

Svarbios medicininės informacijos apie
sveikatos priežiūrą pavadinimas

Donoras
Vakcinacijos
Vakcinos gamintojas ir firminis
pavadinimas
Skiepijimo kodas
Vakcinacijos data
Siūlytina nurodyti revakcinacijos datą
(jei skiepijimą reikia pakartoti) pagal
konkretaus skiepijimo kalendorių

KOMENTARAS

STATISTINĖ
FORMA

Alerginės reakcijos klinikinio
pasireiškimo aprašymas (pvz.,
anafilaksinis šokas, angioedema ir kt.
informacija apibūdinanti alergijos
sunkumą)
Ligos ar sveikatos sutrikimo kodas
TLK-10-AM
Alerginės reakcijos atsiradimo data
Pvz. medikamentai, maistas, cheminės
medžiagos ir pan., nepageidaujamo
reiškinio sukėlėjas
Ligos ar sveikatos sutrikimo kodas
TLK-10-AM
Bet kokia kita informacija, apie kurią
būtina žinoti: pvz. aspirino
netoleravimas dėl kraujavimo iš
virškinimo trakto, kaptoprilio
netoleravimas, nes sukelia kosulį ir
pan.

Forma Nr. 003/a;
Forma Nr. 025/a

Apima visas ligas, nuo kurių pacientui
taikyta imunizacija

Ligos ar sveikatos sutrikimo kodas
(TLK-10-AM Z20–Z29)

Forma Nr. 003/a;
Forma 025/a

Forma Nr. 034/a
Forma Nr. 063/a
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Išspręstų problemų
sąrašas

Problemos pavadinimas

Nustatymo laikas
Pabaigos laikas
Problemos sprendimo aplinkybės

Atliktos chirurginės
procedūros
Sąrašas šiuo metu
nustatytų problemų /
diagnozių

Tai nėra šiuo metu diagnozuotos ar
esančios problemos, pvz., pacientui
buvo atlikta kepenų cistektomija ir
pan.
Problemos nustatymo data
Problemos išsprendimo data
Priežasties, pakeitusios sveikatos
būklę, apibūdinimas (pvz. chirurginės
procedūros, medikamentinio gydymo
taikymas). Tai būtų laisvos formos
informacija (pvz. kepenų cistos
problema buvo išspręsta atlikus
chirurginę procedūrą).

Procedūros pavadinimas
Procedūros data
Problemos / diagnozės pavadinimas

Forma Nr. 003/a;
Forma Nr. 025/a

Forma Nr. 069/a
Forma Nr. 008/a
Procedūros atlikimo data
Problemos / diagnozės, atitinkančios
šias sąlygas:
 būklės, galinčios pasikartoti
(pvz., dirglios žarnos
sindromas, vidurinės ausies
uždegimas);
 būklės, kurioms esant pacientui
pastoviam vartojimui skiriami
vaistiniai preparatai (pvz.
metabolinis sindromas,
dislipidemija, viršsvoris,
cukrinis diabetas, hemofilija,
epilepsija, arterinė hipertenzija
ir kt.)
 nuolatinio pobūdžio būklės,
rimtos kontraindikacijos skirti
vaistinius preparatus (pvz.,
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Medicinos prietaisai
ir implantai

Didžiosios
chirurginės
procedūros
Sunkios ir dauginės
traumos

Pažyma apie
pakenkimo sveikatai
sunkumą

Nustatymo data
Medicinos prietaiso pavadinimas

Medicinos prietaiso ID kodas
Implantavimo data
Procedūros pavadinimas
Procedūros ACHI kodas
Procedūros data
Traumos laikas,
TLK-10-AM kodas
Pagalba iki ligoninės
Traumos mechanizmas
Sužeidimų pobūdis
Pirminės apžiūra (laikas, AKS, Pulsas,
KD, temperatūra, SpO2, GKS, išorinis
kraujavimas, skausmas, kvėpavimas,
kraujotaka, sąmonės būklė, vyzdžiai)
Paciento būklės vertinimas ligoninėje
(detali informacija apie būklę)
Suteiktos paslaugos, laikas ir pan.
Kiti svarbūs duomenys
Nukentėjęs darbuotojas
Atvežtas (data): metai / mėnuo / diena /
val. / min.
Diagnozė pagal TLK-10-AM
Pakenkimo sveikatai pobūdis

dispepsija, migrena, astma ir
kt.)
Problemos nustatymo data
Apibūdinimas prietaiso, kuris
implantuotas ar naudojamas paciento
sveikatos būklei pagerinti (pvz.,
elektrokardiostimuliatorius, protezai,
feromagnetiniai kaulų implantai ir kt.
apie kuriuos svarbu žinoti šeimos
gydytojui)
Procedūros atlikimo data
Forma Nr. 008/a
Procedūros atlikimo data
Vieningos formos
nėra, ASPĮ turi
pasitvirtinusios savas
formas. Turime
parengtą formos,
kuri yra traumos
klasterio priedas
(rekomendacinis),
projektą

LRV 2004-09-02
nutarimo Nr. 1118
,,Dėl Nelaimingų
atsitikimų darbe
tyrimo ir apskaitos
nuostatų
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Pakenkimas sveikatai priskiriamas
/nepriskiriamas prie sunkių (pagal
SAM 2014-04-10 įsakymą Nr. V-455)

Gydymo ir
prevencijos
rekomendacijos
Dienos stacionaro
paslaugos

Rekomendacijų pavadinimas

Diagnozės pavadinimas ir kodas pagal
TLK-10-AM
Procedūros pavadinimas
Procedūros atlikimo data
Nedarbingumo pažymėjimo (NP) data

Ilgalaikio sveikatos
būklės stebėjimo
paslauga

Medicininės apžiūros ir objektyvūs
duomenys
Atlikti tyrimai
Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo
priežastys
Šeimos medicinos paslaugas teikiančio
gydytojo vardas, pavardė, asmens
sveikatos priežiūros įstaigos
pavadinimas
Gydytojo specialisto, teikiančio
pacientų ilgalaikio sveikatos būklės
stebėjimo paslaugą, profesinė
kvalifikacija; vardas, pavardė; asmens

patvirtinimo“, 3
priedas ir SAM
2014-04-10
įsakymas Nr. V-455
,,Dėl Sunkių
pakenkimų sveikatai
klasifikacinių
požymių sąrašo
patvirtinimo“
Rekomendacijos, kurios neapima
vaistų skyrimo (pvz., dieta, fiziniai
pratimai ir kt.)
Forma Nr. 003-2/L

Nurodoma procedūros atlikimo
pradžia ir pabaiga
Nurodoma nuo kada iki kada išduotas
NP

Nurodomas lėtinės ligos pavadinimas
(-ai) ir kodas (-ai) pagal TLK-10-AM

SAM 2014-02-28
įsakymas Nr. V-288
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sveikatos priežiūros įstaigos
pavadinimas
Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo
rezultatas
Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo
data
Fizinės medicinos ir
reabilitacijos
procedūros

Fizinės medicinos ir reabilitacijos
procedūros skyrimo priežastis
Paskirtos procedūros data
Procedūros pavadinimas
Procedūros skaičius
Procedūros trukmė
Dozė
Atliktos procedūros data
Atliktos procedūros pavadinimas
Dozė
Atliktos procedūros trukmė

Informacija apie
susirgimą cukriniu
diabetu (CD)

Kreipimosi į ASPĮ data

Diagnozės nustatymo data
CD tipas
Insulino vartojimas
Endokrinologai siūlo: Kiti CD gydymo
būdai

Nurodomos išvados ir rekomendacijos
šeimos gydytojui
Nurodoma, nuo kada pradėtas
stebėjimas ir planuojama kito vizito
data
Nurodomas ligos pavadinimas ir kodas Forma Nr. 044/a
pagal TLK-10-AM
Nurodoma, kada procedūra paskirta
Nurodomas procedūros pavadinimas
Nurodomas procedūros skaičius
Nurodoma procedūros trukmė
Nurodoma dozė
Nurodoma, kada procedūra atlikta
Nurodomas atliktos procedūros
pavadinimas
Nurodoma dozė
Nurodoma atliktos procedūros trukmė
Forma Nr. 089-2/a

Nurodoma, kada atsirado CD
simptomai
Nurodoma data, kada pacientas
kreipėsi į ASPĮ (metai / mėnuo /
diena)
(metai / mėnuo/ data)
Nurodomas CD tipas
Nurodoma, ar vartoja insuliną (taip /
ne)
Nurodoma, kuo gydomas
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Informacija apie nėštumą

Informacija apie glikemiją

Asmens, sergančio
TBC, ambulatorinę
sveikatos istorija
Informacija apie
pirmą kartą nustatytą
onkologinės ligos
diagnozę

Nurodoma informacija, ar diagnozės
nustatymo metu pacientė buvo nėščia
(taip / ne)
Nurodoma: didžiausia / nevalgius /
(+75gliukozės) po 2 val. pavalgius
glikemija (mmol/l)
Forma Nr. 081/a

Onkologinės ligos diagnozė
Onkologinės ligos diagnozės nustatymo
data
Naviko morfologija ir diferenciacijos
laipsnis
Naviko išplitimo vertinimas

Naviko stadija
Onkologinės ligos diagnozės
išaiškinimo aplinkybės
Onkologinės ligos diagnozės
patvirtinimo būdas
Numatomas onkologinės ligos pirminis
gydymas
Pirmojo naviko diagnozė, jei
diagnozuotas daugybinis navikas
Pirmojo naviko diagnozės nustatymo
data
Pranešimo užpildymo data
Paciento mirties data (jei pacientas
miręs)
Duomenys, reikalingi 1. Laikotarpis nuo pirmojo
asmens sveikatos
apsilankymo pas gydytoją specialistą
priežiūros įstaigoms
dienos iki diagnozės nustatymo

Nurodoma onkologinės ligos diagnozė
ir kodas pagal TLK-10-AM
Metai / mėnuo/ diena
Nurodoma naviko morfologija ir
diferenciacijos laipsnis
Nurodoma klinikinė T N M ir
patologinė T N M
Nurodoma naviko stadija

Nurodomas vienas ar daugiau
Nurodomas vienas ar daugiau

Pagal Onkologinių ligų diagnostikos ir
gydymo paslaugų prieinamumo ir
kokybės rodikliai ir jų stebėsenos

Forma Nr. 090/a
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gauti informaciją
apie savo pasiektus
onkologinių ligų
diagnostikos ir
gydymo paslaugų
prieinamumo ir
kokybės rodiklius

dienos (paciento, kuriam pirmą kartą
įtariama onkologinė liga, laukimo
laikas nuo pirmojo apsilankymo pas
gydytoją specialistą dienos iki
diagnozės nustatymo (onkologinės
ligos diagnozės patvirtinimas
objektyviais duomenimis
(histologiškai ir kt.) dienos
(pateikiami duomenys apie
trumpiausią, ilgiausią ir vidutinį
laukimo laiką per mėnesį).
2. Laikotarpis nuo onkologinės ligos
diagnozės nustatymo iki gydymo
pradžios (paciento, kuriam pirmą kartą
įtariama onkologinė liga, laukimo
laikas nuo onkologinės ligos diagnozės
nustatymo dienos iki gydymo pradžios
(gydytojų specialistų komandos
paciento diagnostikos ir gydymo plano
aptarimo data) (pateikiami duomenys
apie trumpiausią, ilgiausią ir vidutinį
laukimo laiką per mėnesį).
3. Planinės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugos
suteikimo terminas (laukimo laikas nuo
užsiregistravimo SOPT SPĮ
ambulatorinei onkologijos
chemoterapijos, onkologijos
radioterapijos, hematologijos asmens
sveikatos priežiūros paslaugai gauti iki
paslaugos gavimo dienos).
4. Planinės stacionarinės, dienos
stacionaro, dienos chirurgijos asmens
sveikatos priežiūros paslaugos

tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2017 m. vasario 17 d.
įsakymu Nr. V-156 „Dėl Onkologinių
ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų
prieinamumo ir kokybės rodikliai ir jų
stebėsenos tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
*Onkologinės ligos – ligos, kurios
pagal Tarptautinės statistinės ligų ir
sveikatos sutrikimų klasifikacijos
dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą
„Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos
modifikacija, TLK-10-AM)
koduojamos kodais C00–C96, D00–
D09 ir D45–D47 (pagrindinė
diagnozė).
** Onkologinę pagalbą teikianti
Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos sveikatos priežiūros įstaiga
(toliau – OPT SPĮ) – sveikatos
priežiūros įstaiga, kurioje
onkologinėmis ligomis sergantiems
pacientams atliekamos Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (toliau –
PSDF) biudžeto lėšomis apmokamos
didžiosios ir (ar) mažosios chirurginės
operacijos.
*** Specializuotą onkologinę pagalbą
teikianti Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos sveikatos priežiūros
įstaiga (toliau – SOPT SPĮ) –
sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje
onkologinėmis ligomis sergantiems
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suteikimo terminas (laukimo laikas
nuo užsiregistravimo OPT SPĮ ir
SOPT SPĮ stacionarinei, dienos
stacionaro, dienos chirurgijos asmens
sveikatos priežiūros paslaugai gauti
iki paslaugos gavimo dienos).
5. Brangiojo tyrimo atlikimo terminas
(Laukimo laikas nuo užsiregistravimo
SOPT SPĮ brangiajam tyrimui
(kompiuterinės tomografijos ir (ar)
magnetinio rezonanso tomografijos ir
(ar) pozitronų emisijos tomografijai
atlikti iki tyrimo atlikimo dienos).
6. Laikotarpis nuo paciento paguldymo
stacionariniam gydymui iki planinės
chirurginės operacijos dienos
(laikotarpis nuo onkologinėmis ligomis
sergančių pacientų hospitalizavimo OPT
SPĮ ir SOPT SPĮ stacionariniam
gydymui iki planinės chirurginės
operacijos dienos).
7. Pacientui, kuriam pirmą kartą
patvirtinta onkologinės ligos diagnozė,
diagnostikos ir gydymo taktiką parenka
ir planą sudaro daugiadalykė gydytojų
specialistų komanda (konkrečiam
pacientui, kuriam pirmą kartą
patvirtinta onkologinės ligos diagnozė,
onkologinės ligos diagnostikos ir
gydymo taktiką parenka ir planą sudaro
daugiadalykė gydytojų specialistų
komanda).
8. Pacientui, kuriam pirmą kartą
patvirtinta onkologinės ligos diagnozė,

pacientams atliekamos PSDF biudžeto
lėšomis apmokamos didžiosios ir (ar)
mažosios chirurginės operacijos ir
teikiamos stacionarinės onkologijos
chemoterapijos ir (ar) onkologijos
radioterapijos paslaugos
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prireikus, sudarytos sąlygos gauti
specialisto, konsultuojančio dėl
paliatyvios pagalbos paslaugų,
konsultaciją (konkrečiam pacientui,
kuriam pirmą kartą patvirtinta
onkologinės ligos diagnozė, prireikus
suteikiamos specialisto,
konsultuojančio dėl paliatyvios
pagalbos, paslaugos).
9. Radikalių ir neradikalių chirurginių
operacijų santykis (onkologinėmis
ligomis sergantiems pacientams OPT
SPĮ ir SOPT SPĮ atliktų radikalių
(gydytojo patologo koduojamų kodu
R0) ir neradikalių (gydytojo patologo
koduojamų kodu R1) operacijų
santykis).
10. Didžiųjų operacijų skaičius
(onkologinėmis ligomis sergantiems
pacientams OPT SPĮ ir SOPT SPĮ
atliekamų didžiųjų operacijų skaičius
per metus).
11. Pooperacinis mirštamumas
(onkologinėmis ligomis sirgusių
pacientų, mirusių (bet kurioje sveikatos
priežiūros įstaigoje) per 30 dienų nuo
planinės chirurginės operacijos OPT
SPĮ ir SOPT SPĮ, dalis (proc.).
12. Vėžio registro pilnumas (asmens
sveikatos priežiūros įstaigose,
privalančiose teikti duomenis Vėžio
registrui, pacientų, kuriems pirmą kartą
nustatyta onkologinės ligos diagnozė ir
Nacionaliniam vėžio institutui pateiktų
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Duomenų rinkinys
onkologinių ligų
prevencinių
programų
koordinavimui

Pranešimų apie pirmą kartą nustatytą
onkologinę ligą (f 090/a), dalis (proc.).
1. Gimdos kaklelio vėžio patikros
programa.
Asmens kodas, vardas, pavardė, lytis,
gimimo data, adresas, telefono numeris,
elektroninis paštas, šeimos gydytojas,
ASPĮ, prisirašymo data, išsirašymo
data, draustumas, nedalyvavimo
programoje priežastys
(kontraindikacijos), nedalyvavimas
programoje iki tam tikro laikotarpio,
informavimo/kvietimo dalyvauti
programoje paslaugos data, atvyko savo
iniciatyva be informavimo, gimdos
kaklelio tepinėlio paėmimo data, tyrimo
rezultatų įvertinimo paslaugos data,
OCT protokolo vertinimo data, OCT
rezultatas, reaktyvūs pakitimai,
informuota apie OCT rezultatus, klientė
nukreipiama pas specialistą, specialistų
paskirtų tyrimų rezultatai, gydymo
rezultatai.
2. Krūties vėžio patikros programa.
Asmens kodas, vardas, pavardė, lytis,
gimimo data, adresas, telefono numeris,
elektroninis paštas, šeimos gydytojas,
ASPĮ, prisirašymo data, išsirašymo
data, draustumas, nedalyvavimo
programoje priežastys
(kontraindikacijos), nedalyvavimas
programoje iki tam tikro laikotarpio,
informavimo/kvietimo dalyvauti

PRIORITETAS
Duomenų
rinkinys
ESPBI
IS
reikalingas ir tiesiogiai susijęs su ES
lėšomis finansuotino projekto, skirto
onkologinių ligų prevencinių programų
vykdymui gerinti, įgyvendinimu.
Projektas apims šias Nacionalinės
vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–
2025 metų programos įgyvendinimo
2017–2019 metais priemonių plane,
patvirtintame Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m.
gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419 „Dėl
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir
kontrolės 2014–2025 metų programos
įgyvendinimo
2017–2019 metais
priemonių
plano
patvirtinimo“,
nurodytas veiklas:
1. „3.8. Parengti atrankinės patikros dėl
gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio ir
storosios žarnos vėžio programų
vykdymo, kokybės užtikrinimo ir
kokybės
kontrolės
reikalavimus,
pagrįstus
Europos mokslininkų
parengtomis gairėmis, atsižvelgiant į
Lietuvos sveikatos sistemą“;
2. „3.10. Mokyti pirminio ir antrinio
lygio asmens sveikatos priežiūros
specialistus kokybiškai teikti paslaugas
pagal
atrankinės
patikros
dėl
onkologinių ligų programas“;
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programoje paslaugos data, atvyko savo
iniciatyva be informavimo, tyrimo
rezultatų įvertinimo paslaugos data,
mamografijos tyrimo rezultatas,
informuota apie tyrimo rezultatus,
klientė nukreipiama pas specialistą,
specialistų paskirtų tyrimų rezultatai,
gydymo rezultatai.
3. Storosios žarnos vėžio programa.
Asmens kodas, vardas, pavardė, lytis,
gimimo data, adresas, telefono numeris,
elektroninis paštas, šeimos gydytojas,
ASPĮ, prisirašymo data, išsirašymo
data, draustumas, nedalyvavimo
programoje priežastys
(kontraindikacijos), nedalyvavimas
programoje iki tam tikro laikotarpio,
informavimo/kvietimo dalyvauti
programoje paslaugos data, atvyko savo
iniciatyva be informavimo, tyrimo
rezultatų įvertinimo paslaugos data,
tyrimo rezultatas, informuotas (-a) apie
tyrimo rezultatus, klientas (-ė)
nukreipiama pas specialistą, siuntimo
kolonoskopijai data, specialistų
paskirtų tyrimų rezultatai, gydymo
rezultatai.
4. Taip pat turėtų būti automatizuoti visų
įgyvendinamų profilaktinių programų
šie procesai:
1) Pacientų, kuriems teisės aktų
nustatyta tvarka gali būti taikomos
prevencinės priemonės ir kurie galėtų
būti kviečiami dalyvauti programoje,

3. „2.3. Vykdyti viešinimo apie šalyje
vykdomų atrankinės patikros dėl
onkologinių ligų programų naudą
projektus, siekiant sveiko senėjimo ir
tikslinių teritorijų gyventojų geresnio
žinojimo, akcentuojant gyventojų
atsakomybę už savo sveikatą“;
4. „3.2. Investuoti į koordinavimo
centrų darbui reikalingą infrastruktūrą
(patalpų rekonstrukcija / remontas,
baldų, kompiuterinės technikos ir kt.
įsigijimas)“.
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Medicininė pažyma
dėl neatvykimo į
darbą, darbo biržą ar
ugdymo instituciją

Medicininis
pažymėjimas

sąrašo (pagal amžių, lytį, periodiškumą,
geografinę lokalizaciją,
kontraindikacijas, atliktus diagnostinius
tyrimus, diagnozes ir t.t.) automatinis
filtravimas.
2) Automatinis šeimos gydytojo
informavimas apie pacientui suteiktas
paslaugas, nustatytas diagnozes,
suteiktas rekomendacijas dalyvaujant
profilaktinėse programose.
Institucijos, į kurią negalėjo atvykti,
pavadinimas
Neatvykimo priežastis

Neatvykimo laikotarpis
Mediko išvada
Kitos žinios

Darbingumo lygis,
specialieji poreikiai

Šiuo metu vartojami
vaistiniai preparatai

Pavadinimas (apibūdinimas)
Darbingumo lygis, specialiųjų poreikių
kodas
Nustatymo data
Veikliosios medžiagos
Prekinis pavadinimas

Veikliosios medžiagos kiekis

Forma Nr. 094/a
Nurodoma priežastis (dėl ligos,
epideminės situacijos, protezavimo,
profesinės ligos, nelaimingo
atsitikimo, kito atvejo),
sergančio šeimos nario slaugymo
Nurodoma data nuo iki
Nurodoma (sveikas arba kokiomis
ligomis serga, kokia nustatyta būsena)
Nurodomi tyrimai, skiepijimai,
rekomendacijos

Forma Nr. 046/a

Siūlytina sukurti
sąsajas ESPBI IS su
NDNT informacine
sistema
Nurodomas veikliosios medžiagos
pavadinimas, prekinis pavadinimas, jei
yra biologinis vaistas arba jei tai
pagrįsta sveikatos priežiūros
specialisto (EB direktyva 2012/52/ES
Veikliosios medžiagos kiekis,
išreikštas kiekybiškai dozės vienetui,
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Vaisto dozės forma
Vienkartė dozė
Vartojimo dažnumas

Vartojimo trukmė
Gydymo paskyrimo data
Socialinė istorija Socialinės istorijos
stebėjimas

Socialinės istorijos stebėjimas, susijęs
su rūkymu, alkoholio vartojimu, dieta

Nėštumo istorija

Numatoma gimdymo
data

Atskaitos laikotarpio diapazonas
Numatoma gimdymo data

Medicininės
apžiūros
objektyvūs
duomenys
Diagnostiniai
tyrimai

Gyvybiškai svarbūs
požymiai

Arterinis kraujo spaudimas (AKS)

tūrio vienetui arba svorio vienetui,
atsižvelgiant į vaisto dozės formą
(pvz. 500 mg tabletėje)
(pvz. tabletės, sirupas ir kt.)
Vartojimo dažnis per valandą / per
dieną / per savaitę / per mėnesį. Pvz.,
kas 24 val.
Pvz., 14 dienų
Data, kada pacientas turi pradėti
vartoti vaistą
Su sveikata susijusių gyvenimo būdo
veiksnių stebėsena (pvz., cigarečių
rūkimas, alkoholio suvartojimas)
Pvz. nuo 1974 m. iki 2004 m.
Numatoma gimdymo data, metai,
mėnuo, diena

Nurodomas AKS (sistolinis /
diastolinis)

Data, kada AKS buvo išmatuotas
Kraujo grupė

Kraujo grupės nustatymo rezultatas
Data

Kraujo grupės nustatymo data. Gali
būti nurodomi tik metai, jei tiksliai
nežinomas mėnuo, diena.

Taip pat siūlytina
sukurti ESPBI IS
sąsajas su pilotine
Nėščiųjų, gimdyvių
ir naujagimių
informacine sistema

