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Ön söz
ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) milli standartlaşdırma təşkilatlarının (ISO üzv
təşkilatlarının) ümumdünya federasiyasıdır. Beynəlxalq Standartlar ISO texniki komitəsi tərəfindən
hazırlanır. Texniki komitənin fəaliyyətlərində maraqlı olan hər bir üzv təşkilat həmin komitədə təmsil
olunmaq hüququna malikdir. Beynəlxalq təşkilatlar, hökumət və qeyri-hökumət qurumları ISO ilə
birlikdə bu fəaliyyətlərdə iştirak edirlər.
ISO elektrotexniki standartlaşdırma məsələlərində Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (BEK) ilə sıx
əməkdaşlıq edir.
Bu sənədin işlənib hazırlanması və sonrakı istifadəsi üçün prosedurlar ISO/IEC Direktivlərinin 1-ci
Hissəsində təsvir olunur. Xüsusən də, ayrı-ayrı ISO sənədləri üçün tələb olunan fərqli təsdiqləmə
meyarları qeyd edilməlidir. Bu sənəd ISO/IEC Direktivlərinin 2-ci Hissəsində yer alan redaktə
qaydalarına əsasən hazırlanmışdır (bax: www.ISO.org/directives).
Bir məsələyə diqqət yetirilməlidir ki, bu sənədin bəzi elementləri patent hüquqları ilə tənzimlənə bilər.
ISO hər hansı və ya bütün patent hüquqlarının müəyyən edilməsi üçün cavabdehlik daşımır. Sənədin
hazırlanması prosesində müəyyən edilən hər hansı patent hüquqlarına dair məlumatlar Giriş bölməsində
və/və ya ISO patent bəyannamələrinin siyahısında yer alır (bax: www.ISO.org/patents).
Bu sənəddə yer alan hər hansı ticari ad istifadəçiləri məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır və təsdiqləmə
sayılmır.
Uyğunluğun dəyərləndirilməsi ilə əlaqədar konkret ISO terminlərinin və ifadələrinin mənasını öyrənmək,
eləcə də, Ticarətə qarşı Texniki Baryerlərə dair ÜTT (Ümumdünya Ticarət Təşkilatı) prinsiplərinə ISO
tərəfindən əməl edilməsi barəsində məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı URL ünvanına baxın: Ön söz Əlavə məlumat.
Bu sənəd üçün cavabdeh komitə ISO/TC 215, Səhiyyə İnformatikasıdır.
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0

Giriş

0.1

Ümumi

Bu Beynəlxalq Standartın məqsədi davamlı tibbi qayğıya nail olmaq üçün ümumi anlayışları müəyyən
etməkdən ibarətdir. Davamlı tibbi qayğı səhiyyədə keyfiyyət və təhlükəsizliyin mühüm aspektidir və
semantik qarşılıqlı əlaqə davamlı tibbi qayğı üçün əsas şərtdir. Bunlar üçün tələb olunan anlayışlar
səhiyyə xidmətlərinin məzmununu və kontekstini əks etdirməlidir.
Səhiyyə prosesləri və kliniki proseslər vasitəsilə həyata keçirilən fəaliyyətlərdə səhiyyə xidmətləri təmin
edilir. Bu proseslər tibbi qayğının subyekti ilə səhiyyə mütəxəssisləri arasındakı qarşılıqlı əlaqəni əks
etdirirlər. Kliniki proses tibbi qayğı subyekti perspektivindən davamlılığı təmin edir. Davamlı tibbi qayğı
anlayışlarının tamamlanması üçün idarəetmə, resursların idarə olunması və inzibati idarəetmə üçün
müvafiq əsasların olması da lazımdır.
Bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş davamlı tibbi qayğı üzrə anlayışlar sistemi kliniki proses
diqqət mərkəzində tutulmaqla, kliniki perspektivə əsaslanır. Həmçinin, bu anlayışlar sistemində səhiyyə
xidmətlərinin bütün növləri, xüsusən də, pasiyentə yönəlmiş davamlı tibbi qayğı ilə əlaqədar həmin
sistemin komponentlərini təşkil edən anlayışlar və onları təsvir edən terminlər müəyyən edilir. Bu
Beynəlxalq Standart milli, mədəni və peşə baryerlərinə qarşı ümumi konseptual çərçivə yaradacaq.
0.2 Bu Beynəlxalq Standartın məqsədləri
Bu Beynəlxalq Standartın ümumi məqsədi səhiyyə xidmətlərinin məzmunu və konteksti üçün hərtərəfli
konseptual əsas yaratmaqdan ibarətdir. Bu standart səhiyyə təşkilatlarının bütün səviyyələrində
qarşılıqlı əlaqə üçün, eləcə də, səhiyyədə informasiya sistemlərinin inkişaf etdirilməsi üçün əsas rolunu
oynayacaq.
Anlayışlar səhiyyədə davamlı tibbi qayğını dəstəkləmək məqsədi güdür və burada kliniki proses əsas
diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu isə, səhiyyə məlumatlarının izləmə və biliklərin idarə olunması üçün
ikinci dəfə istifadə edilməsinə imkan verir. Səhiyyədə əsas məsələ tibbi qayğının subyektləri ilə səhiyyə
işçiləri arasındakı qarşılıqlı münasibətdən ibarətdir. Bu qarşılıqlı münasibət səhiyyədə və kliniki
proseslərdə meydana gəlir və bu Beynəlxalq Standartın proses yanaşmasını əsaslandırır. Həm kliniki
məzmunu, həm də kliniki konteksti əks etdirə bilmək üçün, bu Beynəlxalq Standart kliniki perspektivə
əsaslanır və burada davamlı tibbi qayğıya nail olmaq məqsədilə kliniki proses əsas diqqət mərkəzində
saxlanılır.
Davamlı tibbi qayğını dəstəkləmək üçün bu standartda həmçinin anlayışlar, eləcə də, səhiyyənin kliniki,
idarəetmə və resurs aspektləri üçün anlayışların əlaqələri hərtərəfli şəkildə müəyyən edilir.
Təcrübədə bu Beynəlxalq Standart səhiyyə məlumatları tələb edilən zaman istifadə olunmaq üçün
nəzərdə tutulur. Bu, aşağıdakıların işlənib hazırlanmasında tələblərin bütün səviyyələrini əhatə edir:
• beynəlxalq, milli və ya yerli səviyyələrdə qarşılıqlı əlaqələrin əsası,
• informasiya sistemləri,
• kliniki proseslərin qeyd olunan növləri üçün strukturlaşdırılmış informasiya.
0.3 Sağlamlıq anlayışı haqqında
Bu Beynəlxalq Standart Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən 1948-ci ildə bəyan edilmiş
sağlamlıq anlayışına əsaslanır: “... sadəcə xəstəliyin və ya nasazlığın olmaması deyil, bütünlükdə fiziki,
əqli və sosial vəziyyət”. 1986-cı ildə ÜST həmin tərifə iki düzəliş etdi: “yaşamaq məqsədi deyil, gündəlik
həyat üçün resurs” və “sağlamlıq sosial və şəxsi resursları, eləcə də fiziki imkanları ifadə edən müsbət
anlayışdır”.
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ÜST-nin Funksionallıq, Əlillik və Sağlamlıq üzrə Beynəlxalq Təsnifatında (BT) sağlamlıq anlayışı daha
konkret təfsir olunur. BT-nin nəzəri modelində sağlamlığın komponentləri aşağıdakı kimi müəyyən
edilir;
Bədənin funksiyası, bədənin strukturu, fəaliyyət və iştirak, şəxsi və mühit faktorları. Bu Beynəlxalq
Standart sağlamlıq bəyannaməsinə əsasən sağlamlığın BT modelini tətbiq edir.
Bu Beynəlxalq Standartda “sağlamlıq” sözü standart çərçivəsində hər hansı anlayışı göstərən ayrıca
termin deyil. “Sağlamlıq” sözü sadəcə bir neçə termində prefiks kimi istifadə olunur.
Bu prefiksin mənası ondan ibarətdir ki, terminlə ifadə olunan anlayış çox vaxt səhiyyə/kliniki proses ilə
əlaqədar tibbi qayğı subyektinin sağlamlıq vəziyyətinə və ya tibbi vəziyyətinə aid edilir.
0.4 Səhiyyə və sosial yardım
Həm səhiyyə, həm də sosial qayğı ÜST tərəfindən müəyyən edilmiş mənada, sağlamlığa təsir göstərmək,
sağlamlığı bərpa etmək və sağlamlığı qoruyub saxlamaq vəzifəsi daşıyır. BT modelində qeyd olunan
sağlamlığın beş komponentindən hər hansı birinə təsir göstərmək potensialına malik olan bütün
fəaliyyətlər bu yardımın tərkib hissəsi ola bilər. Səhiyyə fəaliyyətləri sosial qayğı fəaliyyətləri ilə üst-üstə
düşür. Bu Beynəlxalq Standart sosial qayğı daxil olmadan (əksər mədəniyyətlərdə) səhiyyəni əhatə edir.
Tibbi qayğı subyektinin rolu səhiyyə və bu sektordan seçilən terminlər baxımından müəyyən edilir,
ancaq anlayışların bir çoxu sosial qayğı sektoruna aiddir və bu Beynəlxalq Standart səhiyyənin müxtəlif
sahələrinin əməkdakdaşlığı ilə sosial qayğıya da şamil edilməlidir.
0.5 Beynəlxalq Standartın nəzərdə tutulan istifadəçiləri
Səhiyyədə qarşılıqlı münasibətlərdə maraqlı olan bütün tərəflər səhiyyə informasiya standartının
nəzərdə tutulan istifadəçiləridir. Buraya səhiyyə işçiləri və heyətləri, tibbi qayğının subyektləri, səhiyyə
üzrə rəhbər şəxslər, səhiyyə üzrə maliyyə təşkilatları, eləcə də, səhiyyə xidmətlərinin bütün təminatçıları
və icma qayğı komandaları daxildir.
Bu anlayışlar sistemi bütün səhiyyə məlumatlarına, həmçinin səhiyyə informasiya sistemlərinin işlənib
hazırlanmasına və istifadəsinə şamil olunur. Sistem təşkilati qərarların əsası kimi biznes analizi üçün,
eləcə də, informasiya sistemlərinin istifadəsi ilə əlaqəli olmayan proseslərdə istifadə oluna bilər.
0.6 Anlayışlar sisteminin arxitekturası
Davamlı tibbi qayğını əhatə etmək üçün prosesin bütün bu əsas aspektlərindən anlayışlar tələb olunur:
• Səhiyyə / kliniki proseslər
• İdarəetmə
• Dəstək
Bu anlayışlar sistemi səhiyyənin kliniki perspektivinə, yəni səhiyyə/kliniki proseslərə əsaslanır.
Səhiyyədə bütün digər iş sahələri səhiyyə/kliniki proseslərə aiddir və bunlarla qarşılıqlı əlaqədədir. Belə
ki, səhiyyənin idarəetmə aspektləri proseslərin idarə olunması sahələrində müəyyən edilir və eynilə,
resurs dəstəyi sahələri də müvafiq olaraq, dəstək proseslərinin nəticələri kimi müəyyənləşdirilir.
Səhiyyə/kliniki proses daxilində bu arxitektura Şəkil 1-də təsvir olunur.
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Şəkil 1 — Anlayışların arxitekturası
0.7 Anlayışların təsviri və nümayiş olunması
Bu Beynəlxalq Standartda anlayışlar bir neçə hissəyə bölünür. Müəssisə/informasiya sahələri arasında
əlaqələr bu Beynəlxalq Standartın strukturlaşdırılması üçün istifadə olunur. Hər bir anlayış sistemli
şəkildə müəyyən edilir və təsvir olunur və onlar arasında əlaqələr VMD modellərində göstərilir.
Təsvirlər eyni şablon üzrə cədvəl formasında tərtib edilir və 5-12-ci bəndlərdə təqdim edilən bütün
anlayışlar üçün informasiya sistemli şəkildə təmin olunur. Bəzi kateqoriyalar verilmiş anlayış üçün
uyğun olmadığından, bilərəkdən boş saxlanılır.
Ehtiyac olan zaman nümunələr verilir, ancaq və ümumiyyətlə, üstün səviyyəyə aid anlayışlar üçün
nümunələr həmin anlayışdan asılı olan anlayışlar üçün nəzərdə tutulur.
Oxucu anlayışlar arasındakı əlaqəni daha asan başa düşsün deyə, VMD işarələrinə əsaslanan diaqramlar
daxil edilmişdir. 5-12-ci bəndlərdə təqdim edilən hər bir anlayış üçün ümumi yarımbəndin qismən
görüntüsü və geniş diaqram verilir ki, bunlar da onun müvafiq aspektə aid olan digər anlayışlarla birbaşa
əlaqəsini göstərir.
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5-12-ci bəndlərin əvvəlində təqib ediləcək anlayışların qismən görüntüsünü verən və müvafiq bənddə
bəhs edilən mövzuya aid olan diaqramlar yer alır. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün:
• ağ rəngdə geniş çərçivədə verilən anlayışlar eyni bənddə və ya yarımbənddə müəyyən olunur,
• digər bəndlərdə və ya yarımbəndlərdə müəyyən olunan anlayışlar boz rəngdə geniş çərçivədə verilir,
• bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilməyən anlayışlar boz rəngdə qırıq-qırıq xətlə çəkilmiş çərçivədə
verilir,
• ağ rəngdə göstərilən anlayışlar üçün bütün əlaqələr əhatə olunur,
• anlayışlar arasında boz rəngdə göstərilən əlaqələr əhatə olunmur,
• mücərrəd olan və bu səbəbdən də ancaq öz sahəsində dəstəklənən anlayışlar üçün başlıqlarda kursiv
yazısından istifadə olunur.
Bu Beynəlxalq Standartda anlayış modellərinin istifadə olunmasının məqsədi anlayışlar arasında
əlaqələri vurğulamaqdan ibarətdir. Atributlar anlayışların modelləşdirilməsi sahəsinə aid deyil.
Atributlar icra prosesində əlavə edilə bilər və bu zaman Beynəlxalq Standarta uyğun olaraq qalacaqlar.
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BEYNƏLXALQ STANDART

ISO 13940:2015(E)

Səhiyyəyə dair informasiya sistemi — Davamlı tibbi
qayğının dəstəklənməsi üçün anlayışlar sistemi
1 Əhatə
Bu Beynəlxalq standartda səhiyyə xidmətlərinin təmin edilməsinin müxtəlif aspektləri üçün anlayışlar
sistemi müəyyən olunur.
Səhiyyədə əsas məsələ tibbi qayğının subyektləri ilə səhiyyə işçiləri arasındakı qarşılıqlı münasibətdən
ibarətdir.
Bu qarşılıqlı münasibət səhiyyə/kliniki proseslərdə meydana gəlir və bu Beynəlxalq Standartın proses
yanaşmasını əsaslandırır. Həm kliniki məzmunu, həm də kliniki konteksti əks etdirə bilmək üçün, bu
Beynəlxalq Standart ümumi səhiyyə/kliniki proses modelinə, eləcə də anlayışların izahına və səhiyyənin
kliniki, idarəetmə və resurs aspektləri üçün anlayış modellərinə əsaslanır.
Təcrübədə bu Beynəlxalq Standart strukturlu səhiyyə məlumatları tələb edilən zaman lazım olan
anlayışları əhatə edir. Anlayışlar ancaq konseptual səviyyəyə aiddir. Bu Beynəlxalq Standart
aşağıdakıların işlənib hazırlanmasında spesifikasiyaların bütün səviyyələrini əhatə edir:
• beynəlxalq, milli və ya yerli səviyyələrdə semantik qarşılıqlı əlaqənin ümumi əsası kimi, informasiya
mövqeyində məntiqi istinad modelləri,
• informasiya sistemləri
• kliniki proseslərin müəyyən edilmiş növləri üçün informasiya.
Konkret səhiyyə/kliniki/informasiya proseslərinin hansı şəkildə icra olunması bu Beynəlxalq
Standartda əhatə edilmir.
Tibbi araşdırma prosesləri və səhiyyə tədris prosesləri bu Beynəlxalq Standartda əhatə edilmir.

2 Normativ sənədlərə istinadlar
Bu nəşrdə aşağıdakı sənədlərə tam və ya qismən istinad edilir və bunlar istisna edilə bilməz. Tarixi qeyd
edilmiş istinadlar üçün ancaq redaktə edilmiş məlumat tətbiq edilir, tarixi qeyd edilməmiş istinadlar
üçün isə, istinad edilən sənədin ancaq ən son versiyası (düzəlişlər daxil olmaqla) tətbiq edilir.
ISO 9000, Keyfiyyətin İdarə Olunması Sistemləri — Əsaslar və lüğət

3 Termin və anlayışlar
Bu sənədin məqsədləri üçün, ISO 9000 standartında yer alan termin və anlayışlar, eləcə də aşağıdakılar
istifadə olunur.

3.1 Səhiyyə
3.1.1
Səhiyyə
Hər hansı bir şəxsin sağlamlığı ilə əlaqədar tibbi qayğı fəaliyyətləri, xidmətlər, idarəetmə və ya
ləvazimatlar
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Bu, tibbi qayğının subyektləri üçün sadəcə prosedurların yerinə yetirilməsi demək deyil.
Buraya pasiyentlərə, sağlamlıq vəziyyətinə və səhiyyə sistemi daxilində münasibətlərə dair məlumatların idarə
olunması və s. daxildir və kliniki məlumatların idarə olunmasını da əhatə edə bilər.

[MƏNBƏ: ISO/TR 18307:2001, 3.70, dəyişdirilib]
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3.1.2
davamlı tibbi qayğı
zaman müddətində səhiyyə prosesinin iştirakçıları arasında informasiyanın (3.9.5) mübadiləsi,
inteqrasiyası, əlaqələndirilməsi və paylaşılması vasitəsilə təmin edilən effektiv, səmərəli və etik tibbi
yardım
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: “Səhiyyə prosesinin iştirakçıları” anlayışı 5.2.1. bəndində müəyyən edilmişdir.

3.2 Anlayışlar və terminlər
3.2.1
Anlayış
Keyfiyyətlərin kombinasiyası vasitəsilə yaradılan bilik vahidi
[MƏNBƏ: ISO 1087‑1:2000, 3.2.1]
3.2.2
Anlayışlar sistemi
KÖHNƏLMİŞ: anlayış sistemi
Anlayışlar paketi (3.2.1) onların arasındakı əlaqələrə görə strukturlaşdırılır
[MƏNBƏ: ISO 1087‑1:2000, 3.2.11
]
3.2.3
köhnəlmiş termin
səlahiyyətli orqan tərəfindən ləğv edilmiş termin
[MƏNBƏ: ISO 1087‑1:2000, 3.4.17]

3.3 İştirakçılar
3.3.1.
təşkilat
bir şəxsin (3.3.4) və ya şəxslərin müəyyən bir məqsəd naminə hərəkət etməsi üçün vahid səlahiyyətlər
sistemi
[MƏNBƏ: ISO/IEC 6523‑1:1998, 3.1]
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Təşkilatların qruplaşmaları və ya bölmələri informasiya mübadiləsi məqsədləri üçün
təşkilat sayıla bilər.
Tərifə dair 2 saylı Qeyd: Bu Beynəlxalq Standartda bu tərif hüquqi statusundan asılı olmayaraq, istənilən növ
təşkilata şamil edilir.

3.3.2
təşkilati struktur
təşkilatın müxtəlif hissələri arasında əlaqələr (3.3.1)
3.3.3
tərəf
müəyyən bir icmanın və ya qrupun fəaliyyətləri ilə əlaqədar rol (3.3.5) icra edən şəxs və ya qrup
[MƏNBƏ: ISO 8459:2009, 2.33]
3.3.4
şəxs
fərd sayılan insan
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3.3.5
rol
funksiya və ya vəzifə
[MƏNBƏ: ISO/HL7 21731:2006]
3.3.6
Şəxs rolu
şəxs (3.3.4) rolu (3.3.5)
3.3.7
təşkilat rolu
təşkilat (3.3.1) rolu (3.3.5)

3.4 Resurslar
3.4.1
resurs
prosesin (3.6.1) icrası zamanı istifadə olunan və ya sərf edilən vəsait

Tərifə dair 1 saylı Qeyd: buraya maliyyələşdirmə, personal, obyektlər, əsas avadanlıqlar, alətlər və enerji, su,
yanacaq və rabitə infrastrukturu kimi komponentlər daxildir.
Tərifə dair 2 saylı Qeyd: Resurslara təkrar istifadə oluna bilən, bərpa olunan və ya sərf edilən resurslar daxildir.
NÜMUNƏ Vaxt, personal, insanın bacarıq və bilikləri, avadanlıqlar, xidmətlər, ləvazimatlar, obyektlər, texnologiya,
göstəricilər, pul

[MƏNBƏ: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.38, dəyişdirilib]
3.4.2
Tibbi cihaz
Aşağıdakı məqsədlərdən hər hansı biri və insanlar üçün təklikdə və ya kombinə edilmiş formada istifadə
olunan alət, cihaz, qurğu, mexanizm, implant, ekstrakorporal reagent və ya kalibrator, proqram təminatı,
material və ya bu kimi başqa bir vəsait:
— xəstəliyin diaqnozu, profilaktikası, monitorinqi, müalicəsi və ya yüngülləşdirilməsi,
— xəsarətin diaqnozu, monitorinqi, müalicəsi, yüngülləşdirilməsi və ya aradan qaldırılması,
— anatomiyanın və ya fizioloji prosesin araşdırılması, əvəzlənməsi, modifikasiyası və ya yardım
göstərilməsi,
— həyati funksiyaların qorunub saxlanılması və ya yardım göstərilməsi,
— mayalanmaya nəzarət,
— tibbi cihazların dezinfeksiyası,
— insan bədənindən alınan və insan bədənində və ya insan bədəninə farmakoloji, immunoloji və ya
metabolik üsulla lazımi təsiri göstərməyən nümunələrin ekstrakorporal yolla tədqiq edilməsi ilə tibbi
məqsədlər üçün informasiyanın (3.9.5) təqdim olunması

Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Bu tərif Qlobal Uyğunlaşdırma üzrə Operativ İşçi Qrup (QUOİQ) tərəfindən müəyyən
edilmişdir
Tərifə dair 2 saylı Qeyd: Bəzi yuridiksiyalarda tibbi cihaz sayılan, ancaq uyğunlaşdırılmış yanaşması olmayan
məhsullar aşağıdakılardır:
— əlil insanlar üçün vasitələr,
— heyvanlarda xəstəlik və xəsarətlərin müalicəsi /diaqnostikası üçün cihazlar,
— dezinfeksiya maddələri,
— yuxarıdakı tərifin tələblərinə cavab verən, ancaq fərqli qaydada tənzimlənən, heyvan və insan toxumalarını
özündə birləşdirən cihazlar.
Tərifə dair 3 saylı Qeyd: əsas tibbi cihazın öz funksiyasını yerinə yetirə bilməsi məqsədilə həmin cihazla istifadə
olunmaq üçün istehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulan aksesuarlar bu Beynəlxalq Standartla tənzimlənir.

[MƏNBƏ: ISO 14971:2007, 2.9]
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3.4.3
Dərman məhsulu
Xəstəliyin qarşısının alınması və ya müalicə olunması məqsədilə, tibbi diaqnoz qoyulması, yaxud da
fizioloji funksiyaların bərpa olunması və ya dəyişdirilməsi üçün insan orqanizminə daxil edilən hər hansı
maddə və ya maddələrin kombinasiyası
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: dərman məhsulu bir və ya bir neçə istehsal olunmuş maddədən və ya əczaçılıq
məhsullarından ibarət ola bilər.
Tərifə dair 2 saylı Qeyd: Bəzi yuridiksiyalarda dərman məhsulu həmçinin, tibbi diaqnozun qoyulması
üçün hər hansı maddə və ya maddələrin kombinasiyası kimi müəyyən edilə bilər.
Tərifə dair 3 saylı Qeyd: Bu Beynəlxalq Standartın müddəaları bazara çıxarılan və insanlar tərəfindən
istifadə olunan tibbi məhsullara, həmçinin bazarlanmasına Dərmanların Tənzimlənməsi Agentliyi
tərəfindən icazə verilmiş sənaye istehsalı olan tibbi məhsullara şamil edilir, ancaq burada yer alan
müddəalar reseptə əsasən hazırlanan tibbi məhsullara, məsələn, konkret bir pasiyent üçün əczaçılıq
müəssisəsində hazırlanan tibbi məhsullara; rəsmi formula əsasən, məsələn, farmakopeya təlimatlarına
əsasən əczaçılıq müəssisəsində hazırlanan və həmin müəssisə tərəfindən pasiyentə verilən tibbi
məhsullara; tədqiqat və sınaq üçün nəzərdə tutulan tibbi məhsullara; səlahiyyətli istehsalçı tərəfindən
emal olunmaq üçün nəzərdə tutulan aralıq məhsullarına şamil edilmir.
[MƏNBƏ: ISO 11615:2012, 3.1.49]
3.4 İdarəetmə
3.5.1
Səhiyyədə keyfiyyət
səhiyyənin (3.1.1) müəyyən edilmiş keyfiyyət parametrlərinə dair tələblərə nə dərəcədə cavab verməsi
Tərifə dair 1 saylı

Qeyd: ISO 9000:2015, 3.6.2 standartında keyfiyyət aşağıdakı kimi müəyyən edilir: ‘obyektin xüsusiyyətlərinin
tələblərə nə dərəcədə cavab verməsi’.

3.5.2
Keyfiyyətin idarə olunması
Keyfiyyət ilə əlaqədar idarəetmə
Tərifə dair 1 saylı

Qeyd: Keyfiyyətin idarə olunması keyfiyyət siyasətinin və keyfiyyət vəzifələrinin müəyyən olunmasını, eləcə də,
keyfiyyətin planlaşdırılması, keyfiyyətə təminat, keyfiyyət nəzarəti və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması vasitəsilə bu
keyfiyyət vəzifələrinə nail olmaq üçün prosesləri əhatə edir.

[MƏNBƏ: ISO 9000:2015, 3.3.4]
3.5.3
Keyfiyyətə təminat
keyfiyyətin idarə olunması prosesinin (3.5.2) bu hissəsi keyfiyyət tələblərinin yerinə yetiriləcəyinə dair

əminlik yaratmaqdan ibarətdir
[MƏNBƏ: ISO 9000:2015, 3.3.6]
3.5.4
Keyfiyyət nəzarəti
keyfiyyətin idarə olunması prosesinin (3.5.2) bu hissəsi keyfiyyət tələblərinin yerinə yetirilməsindən bəhs

edir
[MƏNBƏ: ISO 9000:2015, 3.3.7]
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3.5.5
risk
hadisənin və onun nəticələrinin yaranma ehtimalı
[MƏNBƏ: ISO Təlimatı 73:2009, 1.1]
3.5.6
Arzuolunmaz hadisə
Normal prosesin (3.6.1) tərkib hissəsi olmayan, ancaq ona təsir göstərə biləcək hadisə

Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Arzuolunmaz hadisə gözlənilən və ya gözlənilməyən ola bilər.
Tərifə dair 2 saylı Qeyd: Prosesdəki fəaliyyətlər bilərəkdən həyata keçirilir və məqsədi var. İdeal situasiyada
məqsədlər hər zaman reallaşır. Əgər başqa bir prosesdə yer alan fəaliyyət analiz olunan prosesə təsir göstərirsə, o
zaman bu fəaliyyətin təsiri arzuolunmaz hesab edilir. Bu halda prosesin gedişatı fərqli ola bilər. Bu kənaraçıxma
arzu olunan nəticə ilə müqayisədə, mənfi və ya müsbət ola bilər.
NÜMUNƏ Cərrahi ağırlaşma (insan bədəninin və toxumaların gözlənilməz reaksiyası), elektrik təchizatında
problem, tibbi məhsulun çirklənməsi, avadanlığın sıradan çıxması, pasient terapiya gözləyərkən özü-özünə
sağalma.
3.6 Proseslərin idarə olunması
3.6.1 Proses
Nəzərdə tutulan nəticənin əldə edilməsi üçün mənbə məlumatlardan istifadə edən, biri-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli olan
və ya bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən fəaliyyətlərin toplusu
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Prosesin «nəzərdə tutulan nəticəsi»nin nəticə, məhsul və ya xidmət adlandırılması istinad
edilən kontekstdən asılıdır.
Tərifə dair 2 saylı Qeyd: Prosesin mənbə məlumatları bir qayda olaraq, digər proseslərin nəticələri olur, prosesin
nəticələri isə, bir qayda olaraq digər proseslər üçün giriş məlumatları rolunu oynayır.
Tərifə dair 3 saylı Qeyd: Biri-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli olan və ya bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən iki və ya daha artıq
silsilə proseslər də proses adlandırıla bilər.
Tərifə dair 4 saylı Qeyd: Təşkilatda proseslər bir qayda olaraq, səmərəliliyi artırmaq üçün nəzarət altında
planlaşdırılır və həyata keçirilir.
Tərifə dair 5 saylı Qeyd: Nəticəsinin uyğunluğu asanlıqla və ya iqtisadi baxımdan dəyərləndirilə bilməyən proses
çox vaxt “xüsusi proses” adlandırılır.
Tərifə dair 6 saylı Qeyd: Bu, ISO/İEC Direktivlərinin 1-ci Hissəsinin Ümumi ISO Əlavəsinin SL Qoşmasında yer alan
ISO idarəetmə sistemi standartlarının ümumi şərtlərindən və əsas anlayışlarından biridir. Orijinal tərif (anlayış)
proses və nəticə arasındakı sirkulyarlığın qarşısını almaq üçün dəyişdirilmiş və Tərifə dair 5 saylı Qeyd əlavə
edilmişdir.
[MƏNBƏ: ISO 9000:2015, 3.4.1]
3.6.2
proses modeli
prosesin təqdimatı (3.6.1)
3.6.3
məhsul
təşkilat və müştəri arasında heç bir əməliyyat olmadan meydana gələn nəticə
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Məhsulun istehsalı təminatçı və müştəri arasında heç bir əməliyyat olmadan başa gəlir,
ancaq bu xidmət elementi müştəriyə təslim edilir.
Tərifə dair 2 saylı Qeyd: Məhsulun dominant elementi onun maddi xarakter daşımasıdır.
Tərifə dair 3 saylı Qeyd: Avadanlıq maddi xarakter daşıyır və onun miqdarı sayıla bilən göstəricidir (məs. təkərlər).
Emal olunmuş materiallar maddidir və onların miqdarı davamlı keyfiyyətdir (məs. yanacaq və alkoqolsuz içkilər).
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Avadanlıqlar və emal edilən materiallar çox vaxt mallar (əmtəə) adlandırılırlar. Proqram təminatı təslim edilmə
vasitəsindən asılı olmayaraq, informasiyadan ibarətdir (məs. kompüter proqramı, mobil telefon proqramı,
istismar təlimatları, lüğətin məzmunu, musiqi kompozisiyasına dair müəllif hüquqları, təslim lisenziyası).
[MƏNBƏ: ISO 9000:2015, 3.7.6]
3.6.4
xidmət
təşkilatın nəticəsi (3.3.1) təşkilat və müştəri arasında ən az bir fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə ərsəyə gələn
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Xidmətin dominant elementi onun qeyri-maddi xarakter daşımasıdır.
Tərifə dair 2 saylı
Qeyd: Xidmətin yerinə yetirilməsi məqsədilə çox vaxt müştəri tələblərinin müəyyən edilməsi və xidmətin təslim
edilməsi üçün müştəri ilə təmas şəraitində fəaliyyətlər həyata keçirilir və banklar, mühasibatlıq və ya ictimai
təşkilatlar, məs. məktəblər və ya xəstəxanalar ilə davamlı münasibətlər qurulur.
Tərifə dair 3 saylı
Qeyd: Xidmətin təmin edilməsi aşağıdakılarla müşaiyət oluna bilər:
— Müştəri tərəfindən təqdim edilən maddi məhsul (3.6.3) üzərində yerinə yetirilən fəaliyyət (məs. avtomobil
təmiri);
— Müştəri tərəfindən təqdim edilən qeyri-maddi məhsul (3.9.5) üzərində yerinə yetirilən fəaliyyət (məs. vergi
bəyannaməsinin hazırlanması üçün tələb olunan gəlir hesabatı);
— Qeyri-maddi məhsulun təslim edilməsi (məs. biliklərin ötürülməsi kontekstində informasiyanın təqdim
edilməsi (3.9.5);
— Müştəri üçün mühit şəraitinin yaradılması (məs. mehmanxana və restoranlarda);
Tərifə dair 4 saylı Qeyd: Xidmət bir qayda olaraq, müştəri tərəfindən təcrübədən keçirilir.
[MƏNBƏ: ISO 9000:2015, 3.7.7]
3.6.5
nəticə
prosesin nəticəsi
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Təşkilatın nəticəsinin (3.3.1) məhsul (3.6.3) və ya xidmət (3.6.4) olması həmin nəticənin
üstün keyfiyyətlərindən asılıdır, məs. qalereyada satış üçün nümayiş olunan rəsm əsəri məhsuldur, rəsm əsərinin
təqdim edilməsi isə, xidmətdir. Pərakəndə satış dükanında alınan hamburger məhsuldur, restoranda sifariş edilən
hamburgerin müştəriyə təqdim edilməsi isə, xidmətin bir hissəsidir.
[MƏNBƏ: ISO 9000:2015, 3.7.5]
3.7
Vaxt
3.7.1
Təyinat
Kiminləsə konkret bir vaxtda və yerdə görüşmək üçün müəyyən edilən təyinat
3.8 Cavabdehlik
3.8.1
öhdəlik
fəaliyyətin bir və ya bir neçə iştirakçısı tərəfindən müəyyən bir qaydaya əməl edilməsi və ya müqavilənin icra
olunması üçün öhdəliyin yaranması ilə nəticələnən fəaliyyət
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Öhdləlik fəaliyyətində iştirak edən müəssisənin obyekti (obyektləri) tərəflər, yaxud da
tərəfin və ya tərəflərin adından hərəkət edən agentlər ola bilərlər. Əgər agent öhdəlik fəaliyyətində iştirak edirsə, o
zaman Prinsipal öhdəlik daşıyır.
[ MƏNBƏ: ISO 12967-1:2009, 3.6.2]
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3.9 İnformasiyanın idarə olunması
3.9.1
göstəricilər
Ünsiyyət, şərh və ya emal məqsədləri üçün informasiyanın təkrar interpretasiya olunan formada təqdim edilməsi
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Göstəricilər insanlar tərəfindən və ya avtomatik qaydada emal edilə bilər.
[MƏNBƏ: ISO/IEC 2382:2015, 2121272, modifikasiya olunub]
3.9.2
Məlumat mənbəyi
İdentifikasiya oluna bilən məlumat saxlama vasitəsi (3.9.1)
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: ISO 10303-22:1998 standartında məlumat mənbəyi anlayışı belə izah olunur.

3.9.3
Səhiyyə göstəriciləri
Səhiyyə fəaliyyətləri zamanı əldə edilən göstəricilər (3.9.1)

Tərifə dair 1 saylı Qeyd: səhiyyə fəaliyyəti anlayışı 7.2 bəndində müəyyən edilir.

3.9.4
Səhiyyə məlumatları
Hər hansı bir şəxsin (3.3.4) sağlamlığına (3.1.1) dair məlumat (3.9.5)
3.9.5
Informasiya (məlumat)
Müəyyən kontekstdə konkret məna daşıyan obyektlərə dair biliklər
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Faktlar, hadisələr, əşyalar, proseslər və ideyalar, o cümlədən, anlayışlar obyektlərə dair
nümunələrdir.
Tərifə dair 2 saylı Qeyd: İnformasiya məna daşıyır. Göstəricinin mənası müəyyən edildikdən sonra informasiya
sayıla bilər.

[MƏNBƏ: ISO/IEC 2382:2015, 2123204, dəyişdirilib]
3.9.6
Informasiya modeli
Spesifik tələbə cavab vermək üçün faktlardan, anlayışlardan və ya təlimatlardan ibarət formal model
[MƏNBƏ: ISO 10303‑1:1994, 3.2.21]
3.9.7
Elektron sağlamlıq sənədi
Tibbi qayğı subyektinin sağlamlığına dair kompüterdə emal olunan formatda məlumat mənbəyi (3.9.5)
Tərifə dair 1 saylı Qeyd: Tibbi qayğı subyekti 5.2.1 bəndində müəyyən edilir.
[MƏNBƏ: ISO 13606‑2:2008, 4.7, dəyişdirilib]
3.9.8
İnformasiya daşıyıcısı
Göstəricilərin saxlanıldığı material (məs. maqnit diski)
[MƏNBƏ: ISO/IEC 14776‑151:2010, 3.1.117, dəyişdirilib]
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4 Simvol və qısaltmalar
Bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş terminlər üçün aşağıdakı qısaltmalar istifadə olunur.
KSQ - Kliniki-statistik qrup
ESS - Elektron sağlamlıq sənədi
BT - Funksionallıq, Əlillik və Sağlamlıq üzrə Beynəlxalq Təsnifat
AH - Ailə həkimi
ÜST – Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
VMD – Vahid Modelləşdirmə Dili

5 Səhiyyə sisteminin iştirakçıları ilə əlaqədar anlayışlar
5.1 Ümumi

Davamlı tibbi qayğı prosesinin iştirakçıları ilə əlaqədar anlayışlar arasında əlaqələri göstərən model 2 və
3 saylı Şəkillərdə təsvir olunur. Diaqram göstəriciləri ilə əlaqədar məlumat əldə etmək üçün, Giriş
bölməsinin 0.7 bəndinə baxın.
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əldə etmək istəyir, əldə edir və ya əldə edib

Səhiyyə

Şamil olunur

Səhiyyə
məsələsi

Icra edir
Səhiyyə fəaliyyətinin
elementi

Tibbi qayğı subyekti
tərəfindən gecikdirmə

Irəli gəlir

Müəyyən edir və ya göstərir

Iştirak edir

İcra edir

Özünəqayğı
fəaliyyəti

verilir
Təyin edir Səhiyyə
səlahiyyəti

Müəyyən edir

Səhiyyə zənciri
Tibbi qayğı planı

Şamil olunur
İcra olunur

Səhiyyə
fəaliyyəti

Tətbiq edir

İcra olunur

bildirir

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciət

Səhiyyə prosesi

malikdir
Tibbi vəziyyət

Müşahidə
edib

Müşahidə olunan
vəziyyət
Potensial sağlamlıq
vəziyyəti

Malikdir vəya malik
olub

Tibbi qayğı
xidmətinin
subyekti

Təsvir
edir
cavabdehdir

Müştərək
məlumat mənbəyi

Səhiyyə
prosesinin
iştirakçısı

Göndərir
qəbul edir

Səhiyyə məlumatlarl
üçün müraciət

Sağlamlıq
ehtiyacı

İştirak edir

əlaqə

Şamil olunur

Tibbi sənəd

malikdir
bildirir

qəbul edir
Göndərir

Epikriz

Şəxsi
sağlamlıq
sənədi

Tərtib edir

verilir

Səhiyyə məsələsinə
dair şəhadətnamə

bildirilir
Təmin edir

malikdir

Razılıq vermək
səlahiyyəti

Səhiyyə vəsaitləri

Qərar qəbul edir
Səhiyyə
təminatçısı
Avtomatlaşdırıl
mış səhiiyə

Kliniki təlimat

Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəfin fəaliyyətri

Könüllü razılıq

Təqdim edir

Dəstək
verir

Bildirir
bildirir

imtina

cavabdehdir
Təqdim edir

İcra edir

Səhiyyə
işçiləri

malikdir
Tibbi qayğı
subyektinin
nümayəndəsi

Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəf

bildirilir

Təşkilat
Səhiyyəyə dəstək
təşkilatı

Təmin
edir
Tibbi qayğı göstərən
başqa şəxs

Təşkilati model

Şəxs

Qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir
bildirir

Təşkilat rolu
Rol

Şəxs rolu

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciətin
səbəbi

Tibbi qayğı
subyektinin istəyi

Yaxın
qohumlar

Şəkil 2 — Səhiyyə prosesinin iştirakçıları ilə əlaqədar anlayışların VMD diaqramı (i)
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İcazə verilən
tibbi qayğı
müddəti

Qəbul edir və ya imtina edir

Tibbi qayğı müddəti üçün
səalhiyyətə malikdir

Tibbi qayğı
xidməti üçün
müraciət

Qəbul edir

malikdir

Səhiyyə mütəxəssisi
üçün səlahiyyət

cavabdehdir

İcra edir

İdarə edir
Tibbi qayğı
müddəti üçün
icazə

Təyin edilə bilər

Müəyyən olunur

Müəyyən edir

Təmin edir

Səhiyyə
Səhiyyə öhdəliyi

bildirir

Səhiyyə ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Peşəkar qaydada
dəyərləndirilmiş
vəziyyət
Proqnostik vəziyyət

Müəyyən edib
İşçi diaqnoz

Səhiyyə
təminatçısının
fəaliyyəti
Səhiyyə
fəaliyyətləri üzrə
direktoriya
Tibbi qayğı epizodu

Ilkin əlaqə

İcra edir

Təcrid edib

Təyin edilib

malikdir

Səhiyyə
təminatçısı

Idarə edir

Səhiyyə
mütəxəssisi

Təyin edilib

Təşkil edir

Resursların
gecikdirilməsi

Səhiyyə resurslarınən
idarə olunması

Idarə edir

İstisna edilən vəziyyət

Təyin edilmiş
özünəqayğı

Üçüncü tərəfin
fəaliyyəti
Səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Təqdim edir

cavabdehdir
İcra edir

Göndəriş

Təqdim edir

sorğu

Təsdiq edib
Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Göndəriləcək səhiyyə
məlumatı

Təmin edir
cavabdehdir

Təşkilati rol

Rəsmi
sağlamlıq
sənədi

Səhiyyə
sahəsində iş
Səhiyyə keyfiyyətinin
idarə olunması

Icra edir

əsas tibbi qayğı planı

Qəbul edir

Tibbi qayğı
təşkilatı

Təyin edir

Şəxs
rolu

Səhiyyə işçiləri

Səhiyyə
resursu

əlaqə

İştirak edir

Şəkil 3 — Səhiyyə prosesinin iştirakçıları ilə əlaqədar anlayışların VMD diaqramı (ii)

5.2 Səhiyyə prosesinin iştirakçısı
Termin: Səhiyyə prosesinin iştirakçısı
Köhnəlmiş termin: Səhiyyə prosesinin tərəfi
Tərifi: səhiyyə prosesində iştirak edən təşkilat və ya şəxs
QEYD 1 Səhiyyə prosesinin iştirakçısı birbaşa (məsələn, faktiki tibbi qayğı göstərilməsi) və ya dolayı (məs. təşkilati
səviyyədə) şəkildə iştirak edə bilər.
QEYD 2 Bu tərifə əsasən, səhiyyə xidmətinin maliyyələşdirilməsi, ödənişlərin həyata keçirilməsi və ya
kompensasiya üçün cavabdeh olan insanlar və ya təşkilatlar, eləcə də, səhiyyə xidmətlərinin təqdim edilməsi üçün
cavabdehlik daşıyan təşkilatlar səhiyyə prosesinin iştirakçılarıdır.
QEYD 3 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün səhiyyə prosesinin tərəfi terminindən istifadə edilmişdir.

Cədvəl 1-də -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 4-də
göstərilir.
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Cədvəl 1 — Səhiyyə prosesinin iştirakçısı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə
Səhiyyə təminatçısı
Tibbi qayğının subyekti
səhiyyə işçiləri
Səhiyyə prosesində üçüncü tərəf

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

İştirak edir

1

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Müəyyənləşdirir
qeyd edir
Müəyyən edir

0..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

1..*

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

Səhiyyə prosesində

0..*

səhiyyə məsələsi

0..*

səhiyyə zənciri

Qərar qəbul edir

0..*

Kliniki təlimata əsasən

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Tətbiq edir

0..*

Tibbi qayğı planını

1

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Cavabdehlik daşıyır

0..*

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Bildirir

0..*

Müştərək məlumat mənbəyi
üçün
Tibbi qayğı tələbatını

1

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

göndərir

0..*

1

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Qəbul edir

0..*

1

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

göndərir

0..*

Sağlamlıq məlumatları üçün
müraciəti
Sağlamlıq məlumatları üçün
müraciəti
epikrizi

1

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Qəbul edir

0..*

epikrizi

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

İcra edir

0..*

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Cavabdehlik daşıyır

0..*

0..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Təmin edir

0..*

Səhiyyə
fəaliyyətinin
elementini
Avtomatlaşdırılmış səhiyyə
üçün
Səhiyyə vəsaitlərini

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Müşahidə etmişdir

0..*

Vəziyyəti

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Təsvir edir

0..*

Potensial sağlamlıq vəziyyəti

1

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Təyin edir

0..*

Səhiyyə səlahiyyəti

0..*

Səhiyyə səlahiyyəti

Təyin olunur

1

səhiyyə prosesinin
iştirakçısına
səhiyyə prosesinin
iştirakçısıdır
səhiyyə prosesinin
iştirakçısıdır
səhiyyə prosesinin iştirakçısı
tərəfindən

və

0..1 Şəxs

0..*

0..1 Təşkilat

0..*

0..*

Səhiyyə məsələsinə dair şəhadətnamə

Verilir
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1..*

Iştirak edir

Təşkilat

Səhiyyə

Şəxs
Səhiyyə məsələsi

Müəyyən edir və ya qeyd edir

Icra edir

Səhiyyə fəaliyyətinin
elementi

Müşahidə edib
cavabdehdir

Müşahidə
olunan vəziyyıət
Potensial sağlamlıq
vəziyyıəti

Təsvir edir

cavabdehdir

Müştərək məlumat
mıənbəyi
Müəyyən edir

Göndərir

Səhiyyə
prosesinin
iştirakçısı

Səhiyyə zənciri

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciət

Avtomatlaşdırılmış
səhiyyə

bildirir

Qəbul edir

Səhiyyə məlumatları
üçün müraciət

Qəbul edir

epikriz

Təyin edir
Göndərir

Səhiyyə icazəsi
əldə edir

Təqdim edilir
Qərar qəbul edir

Kliniki təlimat
Təmin edir
Tətbiq edir

Səhiyyə məsələsi ilə
əlaqədar şəhadətnamə
Səhiyyə vəsaitləri

Tibbi qayğı planı

Tibbi qayğı
subyekti

Səhiyyə
təminatçısı

Səhiyyə işçiləri

Səhiyyə
prosesində
üçüncü tərəf

Şəkil 4 — Səhiyyə prosesinin iştirakçısı (VMD təqdimatı)
5.2.1 Tibbi qayğının subyekti
Termin: tibbi qayğının subyekti
Sinonimlər: səhiyyə xidmətinin subyekti, pasiyent, müştəri, xidmət istifadəçisi
Tərifi: şəxs rolunda olan səhiyyə prosesinin iştirakçısı; səhiyyə xidməti əldə etmək istəyən, əldə edən və ya
əldə etmiş olan şəxs
QEYD Səhiyyə xidməti göstərilən və ya göstərilmiş döl tibbi qayğının subyekti hesab edilə bilər.
NÜMUNƏLƏR: Müalicə olunan pasiyent, fizioterapevtin müştərisi, müayinə üçün müəyyən edilmiş hədəf insan
qrupunun hər bir üzvü, tibbi təlim alan şəkərli diabet xəstələrindən ibarət qrupun hər bir üzvü, tibbi məsləhət
istəyən şəxs.

Cədvəl 2-də -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 5-də
verilir.
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Cədvəl 2 — Tibbi qayğının subyekti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə prosesinin iştirakçısı
Şəxs rolu
Assosiasiyanın mənbəyi

1
1
1
0..1
1
1
0..1
0..1
0..1
0..1
1
0..*
0..*
1..*
1..*
1..*
1..*
1..*
0..*
0..*

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

tibbi qayğının subyekti
tibbi qayğının subyekti

Əldə etmək istəyir, əldə edir və ya əldə edib 1..*
1

tibbi qayğının subyekti

0..*

tibbi qayğının subyekti
tibbi qayğının subyekti
tibbi qayğının subyekti
tibbi qayğının subyekti
tibbi qayğının subyekti
tibbi qayğının subyekti
tibbi qayğının subyekti
tibbi qayğının subyekti
tibbi qayğı subyektinin təmsilçisi
tibbi qayğının subyekti tərəfindən
gecikdirmə
Səhiyyə prosesi
səhiyyə fəaliyyəti
səhiyyə məsələsi
Səhiyyə səlahiyyəti
Sağlamlıq sənədi
Səhiyyə prosesində üçüncü tərəf
Tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin
səbəbi

Malikdir
Həyata keçirir
Malikdir
Malikdir
Bildirir
təqdim edir
Bildirir
İştirak edir
Qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir

0..*
0..*
0..*
0..1
0..*
0..*
0..*
0..*
1

Səhiyyə xidmətini
Sağlamlıq vəziyyəti
Sağlamlıqla əlaqədar ehtiyacı var və ya
olub
Şəxsi sağlamlıq sənədinə
özünəqayğı
Yaxın qohumlar
Razılıq vermək səlahiyyətinə
İstəyini
Könüllü razılığını
İmtina etdiyini
Əlaqələrdə
tibbi qayğı subyektinin adından

yaradılır

1

tibbi qayğının subyekti tərəfindən

İcra olunur
İcra olunur
Əlaqədardır
əlaqədardır
əlaqədardır
dəstəkləyir

1
1
1
1
1
1..*

tibbi qayğının subyekti tərəfindən
tibbi qayğının subyekti üçün
tibbi qayğının subyekti ilə
tibbi qayğının subyekti ilə
tibbi qayğının subyekti ilə
tibbi qayğının subyektini

bildirilir

0..1

tibbi qayğının subyekti tərəfindən
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Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Şəxs rolu
malikdir
Yaxın qohumlar

malikdir
Qəbul etmək istəyir, qəbul edir və ya edib

Tibbi vəziyyət

Səhiyyə
Malikdirvə ya malik olub

bildirir

Sağlamlıq ehtiyacı

Şamil olunur

Səhiyyə məsələsi

Yardım edir

İcra edilir

Səhiyyə prosesi

Şamil edilir

Tibbi qayğı
subyekti

İcra edilir

Səhiyyə fəaliyyəti

Icra edir
Özünəqayğı
fəaliyyəti
malikdir

Razılıq vermək
üçün səlahiyyət

Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəf

Sağlamlıq sənədi

Təmin edir
Şəxsi sağlamlıq sənədi

Baş verir

bildirilir

Tibbi qayğı subyekti
tərəfindən gecikdirmə

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciətin səbəsi

Şamil edilir

Könüllü razılıq

Səhiyyə səlahiyyəti

bildirir
bildirir

Imtina

Tibbi qayğı subyektinin
nümayəndəsi

Tibbi qayğı subyektinin
istəyi

Iştirak edir
əlaqə

Qərar qəbul etmək hüququna malikdir

Şəkil 5 — Tibbi qayğının subyekti (VMD təqdimatı)
5.2.2 Yaxın qohumlar
Termin: yaxın qohumlar
Tərifi: tibbi qayğının subyektinin yaşamaqda olan ən yaxın qohumu olan və ya yaxın münasibətdə olduğu
şəxs rolu
QEYD 1 Yaxın qohum rolunda olan şəxs tibbi qayğının subyekti razılıq vermək iqtidarında olmayan zaman tibbi
qayğı subyektinin təmsilçisi kimi səhiyyə prosesində iştirak edə bilər. Bu kimi hallarda yaxın qohum rolunda olan
şəxs səhiyyə prosesində üçüncü şəxs rolunu icra edə bilər.
QEYD 2 Bir şəxs bir neçə tibbi qayğı subyekti üçün yaxın qohum rolunu icra edə bilər.

Cədvəl 3-də -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 6-da
verilir.
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Cədvəl 3 — Yaxın qohum anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Şəxs rolu
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

malikdir

0..1 yaxın qohuma

tibbi qayğının subyekti

Şəxs rolu

Tibbi qayğı
subyekti

malikdir

Yaxın
qohumlar

Şəkil 6 — yaxın qohum (VMD təqdimatı)
5.2.3 Səhiyyə təminatçısı
Termin: səhiyyə təminatçısı
Sinonimlər: tibbi qayğı göstərən, səhiyyə xidməti göstərən səhiyyə xidməti təminatçısı
Tərifi: bir və ya bir neçə tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət verilə bilən səhiyyə prosesinin iştirakçısı
QEYD 1 Səhiyyə təminatçısı olan səhiyyə təşkilatının işçi personalı həm tibb mütəxəssislərindən, həm də
səhiyyə xidmətinin təmin edilməsində iştirak edən digər şəxslərdən ibarət ola bilər.
QEYD 2 Bu Beynəlxalq Standartda səhiyyə müəssisələri üçün ancaq iki konkretləşdirmə nəzərdə tutulur.
Bu, o demək deyil ki, digər konkretləşdirmələr inkar edilir. Səhiyyə prosesinin digər iştirakçılarının da
səhiyyə təminatçısı anlayışına aid edildiyi yuridiksiyalarda zəruri ixtisaslar əlavə edilə bilər.
QEYD 3 Bu tərifə əsasən, ancaq səhiyyə xidmətlərinin maliyyələşdirilməsi, ödənişi və ya kompensasiya
olunması üçün cavabdehlik daşıyan təşkilatlar səhiyyə təminatçısı sayılmır; Bu Beynəlxalq Standartın
məqsədləri üçün onlar səhiyyə prosesində üçüncü tərəf hesab edilirlər.
Cədvəl 4-də -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 7-də
verilir.
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Cədvəl 4 — Səhiyyə təminatçısı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

səhiyyə təşkilatı
səhiyyə mütəxəssisi

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

səhiyyə təminatçısı

1

səhiyyə təminatçısı

Təmin edir
tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyətə
malikdir

1

səhiyyə təminatçısı

Cavabdehdir

1..*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı
səhiyyə təminatçısı

İcra edir
Qəbul edir
Qəbul edir və ya imtina edir
Cavabdehdir
İdarə edir
Təyin edilə bilər
Təşkil edir
Bildirir
Malikdir
cavabdehdir
İcra edir

1..* Səhiyyə xidmətini
Səlahiyyət verilmiş səhiyyə xidməti
1..*
müddəti üçün
Səlahiyyət verilmiş səhiyyə xidməti
1..*
müddəti üçün
1..* səhiyyə təminatçısı fəaliyyətlərini
1..* tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
1..* tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
0..* rəsmi sağlamlıq sənədi
0..* tibbi qayğı epizodu
1..* tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət
0..* İlkin əlaqəni
1..* Səhiyyə xidməti öhdəliyini
1
səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriyaya
0..* Resursların gecikməsi üçün
0..* Səhiyyə resurslarının idarə olunmasını

Səhiyyə

Təmin edir

tibbi qayğı xidməti
üçün müraciət

Qəbul edir və ya
imtina edir

səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

tibbi qayğı müddəti üçün
səlahiyyətə malikdir

cavabdehdir
Icra edir

əldə edə bilər
tibbi qayğı müddəti
üçün səlahiyyət
tibbi qayğı epizodu

Rəsmi sağlamlıq
sənədi

malikdir
İdarə edir

Səhiyyə
təminatçısı

bildirir

Səhiyyə təminatçısının
fəaliyyəti
Səhiyyə fəaliyyətləri
üzrə direktoriya
Səhiyyə öhdəliyi

cavabdehdir
Təşkil edir

Resursların
gecikdirilməsi

Səlahiyyət verilmiş
tibbi qayğı
xidmətnin müddəti

Ilkin əlaqə

cavabdehdir
İcra edir
Səhiyyə resurslarının
idarə olunması

Səhiyyə
təşkilatı

Səhiyyə
mütəxəssisi

Şəkil 7 — səhiyyə təminatçısı (VMD təqdimatı)
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5.2.3.1 Səhiyyə təşkilatı
Termin: səhiyyə təşkilatı
sinonimlər: tibbi qayğı təşkilatı, səhiyyə xidmətini təmin edən təşkilat
Tərifi: təşkilati rola malik səhiyyə təminatçısı
QEYD 1 Təşkilatın qrupları və ya struktur bölmələri, məs. departamentlər və ya alt departamentlər də təşkilat
hesab edilə bilər. Təşkilatın daxili strukturu onun təşkilati modeli vasitəsilə təsvir olunur.
Buna görə də, təşkilat özlüyündə ayrıca bir təşkilat, yaxud da departamentləri və ya alt departamentləri olan
superstruktur sayıla bilər. Səhiyyə təşkilatı səhiyyə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində birbaşa iştirak edən zaman
bu kimi bir təşkilat rolunu oynayır.
QEYD 2 Effektiv olaraq, səhiyyə təşkilatı müəssisədə işə götürülmüş, müqavilə əsasında cəlb edilmiş və ya
müvəqqəti qeyri-rəsmi münasibətlərdə olan səhiyyə işçiləri tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlərə əsaslanır.
Müəyyən bir kliniki proses üçün ayrı-ayrı departamentlərdən olan iştirakçıların birlikdə işlədikləri səhiyyə
komandası da səhiyyə təşkilatının bir növüdür.
QEYD 3 Təkbaşına fəaliyyət göstərən səhiyyə mütəxəssisi səhiyyə təşkilatının yeganə üzvü sayılır.
QEYD 4 Təşkilatlar bir sıra müxtəlif rollara malik olurlar. Təşkilatın səhiyyə işçiləri səhiyyə xidmətinin təmin
edilməsində birbaşa iştirak edirlərsə, bu, səhiyyə təşkilatı adlanır.
NÜMUNƏLƏR: Tibbi qayğı komandası, tibbi qrup praktikası, xəstəxana, xəstəxana şöbəsi, stasionar bölmə,
müstəqil çalışan AH

Cədvəl 5-də -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 8-də
verilir.
Cədvəl 5 — Səhiyyə təşkilatı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə təminatçısı
təşkilati rol
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

1..* səhiyyə işçiləri
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

səhiyyə təşkilatı

Təyin edir

0..* səhiyyə işçilərini

1..*

səhiyyə təşkilatı

Qəbul edir

0..* Əsas tibbi qayğı planını

1

səhiyyə təşkilatı

İcra edir

1..*
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Səhiyyə keyfiyyətinin
idarə olunmasını

Səhiyyə təminatçısı

Təşkilati rol

qəbul
edir

əsas tibbi qayğı
planı

Səhiyyə təşkilatı
Icra edir

Səhiyyə keyfiyyətinin
idarə olunması

Səhiyyə
işçiləri

Təyin
edir

Səhiyyə sahəsində iş

Şəkil 8 — Səhiyyə təşkilatı (VMD təqdimatı)
5.2.3.2 Səhiyyə sahəsində iş
Termin: Səhiyyə sahəsində iş
Sinonim: tibbi qayğı sahəsində iş
Tərifi: səhiyyə işçiləri və səhiyyə təşkilatı arasında imzalanan və həmin səhiyyə işçilərinin vəzifə və
cavabdehliklərini təsvir edən müqavilə öhdəliyi
Cədvəl 6-da -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 9-da
verilir.
Cədvəl 6 — Səhiyyə sahəsində iş anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiya

1

Əlaqələndirmə

Səhiyyə sahəsində iş

1

səhiyyə işçiləri

1

səhiyyə təşkilatı

Səhiyyə sahəsində
iş

Səhiyyə
təşkilatı

Səhiyyə
işçiləri
Təyin edir

Şəkil 9 — Səhiyyə sahəsində iş (VMD təqdimatı)
5.2.3.3 səhiyyə işçiləri
Termin: səhiyyə işçiləri
Sinonimlər: tibbi qayğı peronalı, səhiyyə xidmətlərinin fərdi təminatçısı
Tərifi: səhiyyə təşkilatında şəxs rolunda olan səhiyyə prosesinin iştirakçısı
NÜMUNƏLƏR: AH, tibbi məsləhətçi, terapevt, diş həkimi, tibb bacısı, sosial işçi, rentgenoloq, tibb bacısının
köməkçisi, uşaq dayəsi, orta tibb personalı bölməsinin rəhbəri, departament rəhbəri, sosial işçi, tibbi məsləhətçi və
s.Cədvəl 7-də -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 10-

da verilir.
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Cədvəl 7 — səhiyyə işçiləri anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

səhiyyə mütəxəssisi

şəxs rolu
səhiyyə resursu
Hansı anlayışın komponentidir

1

Hansı anlayışın məcmusudur

səhiyyə təşkilatı

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

səhiyyə təşkilatı

təyin edir

0..* səhiyyə işçilərini

1..*

səhiyyə işçiləri

iştirak edir

0..* əlaqələrdə

Şəxs rolu

Səhiyyə
prosesinin
iştirakçısı

Səhiyyə resursu

Iştirak edir
əlaqə

Səhiyyə işçiləri
Təyin edir

Səhiyyə
mütəxəssisi

Səhiyyə təşkilatı

Səhiyyə sahəsində iş

Şəkil 10 — Səhiyyə işçiləri (VMD təqdimatı)
5.2.3.3.1 Səhiyyə mütəxəssisi
Termin: səhiyyə mütəxəssisi
Sinonim: tibbi qayğı mütəxəssisi
Tərifi: konkret bir yuridiksiyada tanınan səhiyyə mütəxəssisi səlahiyyətinə malik olan səhiyyə işçiləri
QEYD: səhiyyə təşkilatındakı rolundan asılı olmayaraq, səhiyyə mütəxəssisi səlahiyyəti ilə səhiyyə xidməti göstərir.
NÜMUNƏLƏR: Ailə həkimi, tibbi məsləhətçi, terapevt, diş həkimi, tibb bacısı, rentgenoloq və s.

Cədvəl 8 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 11-də
verilir.
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Cədvəl 8 — Səhiyyə mütəxəssisi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə təminatçısı
səhiyyə işçiləri
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*

səhiyyə mütəxəssisinin səlahiyyətinə
Göndərişi
Müraciəti
səhiyyə fəaliyyəti müddətini
Şəxsi sağlamlıq sənədlərini
Sağlamlığa dair məlumatı
tibbi qayğı xidməti üçün müraciətnu
Proqnostik vəziyyəti
İşçi diaqnozu
İstisna edilən vəziyyəti

1

səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən

0..*
0..*

səhiyyə mütəxəssisi
malikdir
səhiyyə mütəxəssisi
Təqdim edir
səhiyyə mütəxəssisi
Təqdim edir
səhiyyə mütəxəssisi
İdarə edir
səhiyyə mütəxəssisi
Tərtib edir
səhiyyə mütəxəssisi
Təsdiqləyib
səhiyyə mütəxəssisi
İdarə edir
səhiyyə mütəxəssisi
Müəyyən edir
səhiyyə mütəxəssisi
Təyin edib
səhiyyə mütəxəssisi
Ləğv edib
Peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş
Müəyyən edilir
vəziyyət
Təyin edilmiş özünəqayğı
Təyin edilir
Üçüncü tərəfin təyin edilmiş fəaliyyəti Təyin edilir

1
1

1..*

səhiyyə mütəxəssisi

0..*

səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən
səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən
Sağlamlıq ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsini

1
1
1
1
1..*
1
0..*
1..*
1
1..*
0..*

Yerinə yetirir

Səhiyyə təminatçısı

Təqdim edir

Səhiyyə işçiləri

malikdir

Göndəriş
Təqdim edir

Təyin edilir

Təyin edilmiş özünəqayğı

sorğu
Idarə edir

Təyin edilir

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciət
Peşəkar qaydada
dəyərləndirilmiş vəziyyət

Səhiyyə mütəxəssisinin
səlahiyyəti

Üçüncü tərəfin təyin
edilmiş faəliyyəti
Müəyyən edilir

Səhiyyə
mütəxəssisi

Təmin edir

Rəsmi sağlamlıq sənədi

Müəyyən edir
Təsdiq edib

Proqnostik
vəziyyət
Işçi diaqnoz

Istisna edilən
vəziyyət

Təyin edib

Təcrid edib

Idarə edir

Göndəriləcək sağlamlıq
məlumatı
Səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Icra edir

Sağlamlıq ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Şəkil 11 — Səhiyyə mütəxəssisi (VMD təqdimatı)
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5.2.3.3.2 Səhiyyə mütəxəssisinin səlahiyyəti
Termin: səhiyyə mütəxəssisinin səlahiyyəti
Sinonim: tibbi qayğı mütəxəssisinin səlahiyyəti
Tərifi: bir şəxsin səhiyyədə konkret vəzifələrə malik olması və ya həmin vəzifələri yerinə yetirməsi üçün
qeydiyyatdan keçmiş icazə
QEYD 1 Səlahiyyət adətən həmin şəxsin zəruri kvalifikasiya, müvafiq təhsil və təlim aldığına və ya almaqda olduğuna
dair sübutlarla təsdiqlənir.
QEYD 2 Səhiyyə mütəxəssisinin rəsmi səlahiyyətə malik olması onun rəsmi vəzifələri və hüquqları üçün əsas rolunu
oynayır.
NÜMUNƏLƏR: Diplom, peşəkar qeydiyyat (məs. qeydiyyatdan keçmiş tibb bacısı).

Cədvəl 9 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 12-də
verilir.
Cədvəl 9 — Səhiyyə mütəxəssisinin səlahiyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

1

səhiyyə mütəxəssisi

Səhiyyə

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

malikdir

1..*

1

► malikdir

mütəxəssisi

1..*

səhiyyə mütəxəssisinin səlahiyyətinə

Səhiyyə mütəxəssisinin
səlahiyyətinə

Şəkil 12 — Səhiyyə mütəxəssisinin səlahiyyəti (VMD təqdimatı)
5.2.4 Səhiyyə prosesində üçüncü tərəf
Termin: səhiyyə prosesində üçüncü tərəf
Sinonim: tibbi qayğı prosesində üçüncü tərəf
Tərifi: səhiyyə təminatçısı və ya tibbi qayğının subyekti xaricində səhiyyə prosesinin iştirakçısı
QEYD 1 Bu tərifə əsasən, tibbi qayğının subyektinə yardım edən qohumu (və ya ailə üzvü), eləcə də, sosial yardım,
yaxud da səhiyyə xidmətinin maliyyələşdirilməsi, ödənişi və ya kompensasiya olunması üçün cavabdehlik daşıyan
hər hansı şəxs səhiyyə prosesində üçüncü tərəfidir.
QEYD 2 Səhiyyə prosesində üçüncü tərəf asılı anlayışlardan biri vasitəsilə dəstəklənən mücərrəd ümumi anlayışdır.

Cədvəl 10 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 13-də
verilir.
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Cədvəl 10 — Səhiyyə prosesində üçüncü tərəf anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Tibbi qayğı göstərən başqa bir şəxs
tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi
Səhiyyə prosesinə yardım göstərən təşkilat

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

səhiyyə prosesində üçüncü tərəf

Yardım edir

1..* tibbi qayğının subyektinə

1..*

səhiyyə prosesində üçüncü tərəf

Yerinə yetirir

1..*

səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin
fəaliyyətlərini

Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Yardım edir

Səhiyyə prosesində üçüncü
tərəf

Səhiyyə prosesinə yardım
edən təşkilat

Tibbi qayğı
göstərən başqa bir
tərəf

İcra edir

Tibbi qayğı subyekti

Səhiyyə prosesində üçüncü
tərəfin fəaliyyəti

Tibbi qayğı subyektinin
nümayəndəsi

Şəkil 13 — Səhiyyə prosesində üçüncü tərəf (VMD təqdimatı)
5.2.4.1 Tibbi qayğı göstərən başqa bir şəxs
Termin: Tibbi qayğı göstərən başqa bir şəxs
Sinonim: məlumatlı şəkildə qayğı göstərən şəxs
Tərifi: şəxs rolunda olan səhiyyə prosesinin üçüncü tərəfi
NÜMUNƏLƏR: qohum (ailə üzvü), qohum.

Cədvəl 11 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 14-də
verilir.
Cədvəl 11 — Tibbi qayğı göstərən başqa bir şəxs ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə prosesində üçüncü tərəf
şəxs rolu
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Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəf

Şəxs rolu

Tibbi qayğı
göstərən başqa bir
tərəf

Şəkil 14 — Tibbi qayğı göstərən başqa bir şəxs (VMD təqdimatı)
5.2.4.2 Səhiyyə prosesinə yardım edən təşkilat
Termin: Səhiyyə prosesinə yardım edən təşkilat
Sinonim: tibbi qayğı prosesinə yardım edən təşkilat
Tərifi: təşkilati rola malik olan səhiyyə prosesində üçüncü tərəf
NÜMUNƏLƏR: Könüllü yardım təşkilatı, evdə tibbi yardım xidməti göstərən təşkilat, səhiyyə sığorta fondu,
kənardan tibbi yardım sisteminin operatoru, ailə.

Cədvəl 12 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 15-də
verilir.
Cədvəl 12 — Səhiyyə prosesinə yardım edən təşkilat ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə prosesində üçüncü tərəf
təşkilati rol
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Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəf

Təşkilati rol

Səhiyyə prosesinə yardım edən
təşkilat

Şəkil 15 — Səhiyyə prosesinə yardım edən təşkilat (VMD təqdimatı)
5.2.4.3 Tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi
Termin: tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi
Sinonim: tibbi qayğı subyektinin agenti
Tərifi: şəxs rolu daşıyan, tibbi qayğı subyektinin adından qərarlar qəbul etmək hüququna malik olan
səhiyyə prosesinin üçüncü tərəfi
QEYD ISO/TS 21298 standartında tibbi qayğı subyektinin agenti termininə üstünlük verilir.

Cədvəl 13 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 16-da
verilir.
Cədvəl 13 —Tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

şəxs rolu
səhiyyə prosesində üçüncü tərəf
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi bildirir

0..*

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi

0..1

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi Bildirir

0..*

etirazını

0..*

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi Malikdir

1

Razılıq vermək səlahiyyətinə

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin
səbəbi

0..*

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi
tərəfindən

0..*

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi Tərtib edir

0..*

Şəxsi sağlamlıq sənədini

0..1

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi İfadə edir

0..*

tibbi qayğı subyektinin istəklərini

Qərarlar qəbul edir

Bildirilir

0..*
1

Könüllü razılıq
tibbi qayğı subyektinin adından
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Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəf

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciətin
səbəbi

bildirilir

təmin edir

Şəxsi sağlamlıq
sənədi

bildirir

Tibbi qayğı
subyektinin istəyi

Tibbi qayğı
subyekti

Şəxs rolu

malikdir

Tibbi qayğı
subyektinin
nümayəndəsi

bildirir

bildirir

Razılıq vermək
üçün səlahiyyət

Könüllü razılıq

imtina

Qərar qəbul etmək hüququna malikdir

Şəkil 16 — Tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi (VMD təqdimatı)
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6 Səhiyyə məsələləri ilə əlaqədar anlayışlar
6.1 Ümumi
Səhiyyə məsələləri ilə əlaqədar anlayışlar və bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş digər anlayışlar
arasındakı əlaqələri göstərən model
Şəkil 17 və 18-də verilmişdir. Diaqram göstəricilərinə dair ətraflı məlumat üçün Giriş bölməsində 0.7
bəndinə baxın.
aiddir

əhatə edir

Davamlı tibbi qayğı
fasilitatorunun səlahiyyəti

Müəyyən edir
Səhiyyə zənciri

Göstərir

Göstərir
Tibbi qayğı epizodları
kompleksi

Narahatlıq doğuran
sağlamlıq məsələsi

İlkin tibbi vəziyyət

əlaqələndirir

Kliniki proses

Kliniki prosesə dair
maraq

Müəyyən edir və ya göstərir

Sağlamlıq sənədinin
komponenti

Istifadə olunur

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciət

Inkişafını göstərir

Sağlamlıq
problemlərinin
siyahısı

Səhiyyə prosesinin
iştirakşçısı

Sağlamlıq sənədindən
çıxarış

aiddir

Tibbi vəziyyətin
inkişafı

malikdir

Istifadə olunur

Tədsiq edir

Şamil edilir

Səhiyyə
məsələsi

Bəhs edir

Səhiyyə məsələsi ilə
əlaqədar şəhadətnamə
Tibbi qayğı subyekti

Şəxsi məlumatların
göndərilməsi üçün səlahiyyət

Şamil edilir
Bəhs edir
Bəhs edir

Tibbi qayğı müddəti üçün
icazə

Müraciət səlahiyyəti

əhatə edir
Tibbi qayğı planı

Kliniki təlimat

əhatə edir

əsaslanır

Kliniki proses

Sağlamlıq
məsələsi

Müəyyən edir

əhatə edir

əsaslanır

Səhiyyə fəaliyyəti
müddətinin elementi

Səhiyyə təminaçısının
fəaliyyəti

Tibbi qayğı epizodu

Sağlamlıq vəziyyəti

Şəkil 17 — Səhiyyə məsələləri ilə əlaqədar anlayışlara dair geniş VMD diaqramı (i)
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Potensial aspektlərini əks etdirir

malikdir

Tibbi vəziyyət
Tibbi müalicə

malikdir və ya malik
olub

Tibbi qayğı
subyekti

Müsahidə olunur

əskikdir

Təsir göstərir

Sağlamlıq
ehtiyacı

əhatə edir

şamil olunur

Ehtiyac olan səhiyyə
fəaliyyəti
İlkin tibbi
vəziyyət

Mənbə rolunu oynayır

əsasını təşkil edir

Tibbi qayğı xidməti üçün
müraciətin səbəbi

Səhiyyə
prosesi

Nəticəyə malikdir

Yekun tibbi
vəziyyət

Sağlamlıq vəziyyətinin
inkişafı

Səhiyyə ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Inkişafını göstərir

Nəzərə alınır
aydınlaşdırır

Seçimi tənzimləyir

Kliniki müdaxilənin
gedişatı

əhatə edir

Sağlamlıq vəziyyətinin
müddəti

Sağlamlıq vəziyyəti

Sağlamlıq məsələsi
Sağlamlıq
problemi

Təsvir edir

Müşahidə edilmişdir

Səhiyyə prosesinin
iştirakşısı

Müşahidə etmişdir

Uyğun deyil

Potensial sağlamlıq vəziyyəti

Müşahidə olunan
vəziyyət

əsaslanır
Uyğundur

Aşkar edir
Peşəkar qaydada
dəyərləndirilmiş vəziyyət

Ehtimal olunan
vəziyyət

Riskli vəziyyət

Tibbi araşdırma

Nəticədə meydana
gələn vəziyyət

Müşahidə olunur
Mənbə rolunu oynayır

İşçi diaqnoz
Müəyyən edilir
Hədəf vəziyyət

İstisna olunan
vəziyyət

Müəyyən etmişdir
Təcrid etmişdir

Səhiyyə
mütəxəssisi

əsaslanır
Proqnostik
vəziyyət

Müəyyən edir
Mənbə rolunu oynayır

ifadə edir

Kliniki prosesin nəticəsinin
qiymətləndirilməsi

Səhiyyə
məqsədi

Səhiyyə vəzifəsi

ifadə edir

əhatə edir

Şəkil 18 — Səhiyyə məsələləri ilə əlaqədar anlayışlara dair geniş VMD diaqramı (ii)

6.2 Səhiyyə məsələsi
Termin: səhiyyə məsələsi
Sinonim: tibbi qayğı məsələsi
Tərifi: Səhiyyə prosesinin iştirakçıları tərəfindən müəyyən edildiyi kimi, tibbi qayğı subyektinin
sağlamlığı, yaxud da tibbi qayğı subyektinə göstərilən səhiyyə xidməti ilə əlaqədar məsələ
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QEYD 1 Səhiyyə məsələsi tibbi qayğı subyektinin sağlamlığı, yaxud da tibbi qayğı subyektinə göstərilən
səhiyyə xidməti ilə əlaqədar bütün məsələləri əhatə edən çox geniş və çevik anlayışdır. Bu, o deməkdir ki,
tibbi vəziyyət səhiyyə fəaliyyətləri, sağlamlıq problemləri, səhiyyə fəaliyyətlərinin nəticəsi və s. səhiyyə məsələləri
hesab edilə bilər. Buna görə də, səhiyyə məsələsi bir neçə təyinata və assosiasiyaya malik ola bilər.
QEYD 2 Bu tərifə əsasən, səhiyyə məsələsi dedikdə, xəstəlik və ya başqa bir sağlamlıq vəziyyəti başa düşülə bilər.
Bundan başqa, səhiyyə məsələsi anlayışı tibbi qayğının subyekti və ya səhiyyə prosesinin başqa bir iştirakçısı
tərəfindən müəyyən bir prosedur (terapevtik və ya profilaktik) üçün müraciət edilməsini də əhatə edə bilər.
QEYD 3 Kliniki terminologiyada təsvir olunan və/və ya müəyyən edilən anlayışlar səhiyyə məsələsinin növlərini
ifadə edə bilər.
QEYD 4 Bu anlayışa dair mövcud Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş konkretləşdirmələr xaricində, başqaları
da yaradıla bilər.
NÜMUNƏLƏR: Arıqlama, immunizasiya, infarkt, narkotik maddə aludəçiliyi, məktəbdə meningit, suya ftor
vurulması, tibbi arayış, xəsarət, dermatit, rentgen müayinəsi, artroskopiya, oral yolla antibiotik qəbulu, əməliyyat
sonrası infeksiya.

Cədvəl 14 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 19-da
verilir.
Cədvəl 14 — Səhiyyə məsələsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Səhiyyə məsələsi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

səhiyyə məsələsi

aiddir

1

tibbi qayğının subyektinə

0..1

səhiyyə məsələsi

İstifadə olunur

0..*

Sağlamlıq sənədiin komponenti üçün

0..1

səhiyyə məsələsi

İstifadə olunur

0..*

Sağlamlıq sənədidən çıxarış üçün

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Müəyyən edir və ya bildirir

0..*

səhiyyə məsələsini

1
0..*

Müraciət üçün icazənin

mövzusu

1..*

səhiyyə məsələsidir

0..*

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət

mövzusu

1..*

səhiyyə məsələsidir

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciət

aiddir

1..*

səhiyyə məsələsinə

0..*

Şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün aiddir
səlahiyyət

1..*

səhiyyə məsələsinə

0..*
0..*

səhiyyə zənciri

0..*
1..*

səhiyyə məsələsi ilə
səhiyyə məsələsini

Səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar arayış

əlaqəlidir
Təsdiq edir
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Bəhs edir

əlaqələndirir

Səhiyyə zənciri

Şəxsi məlumatların
göndərilməsi üçün icazə

əhatə edir

Tibbi qayğı
subyekti
səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Bəhs edir

Müəyyənləşdirir və ya göstərir

Təqdim edilir

səhiyyə
məsələsi

Bəhs edir

Sağlamlıq sənədinin
komponenti

Təqdim edilir

Tələb üçün icazə

Tibbi qayğı
xidməti üçün
müraciət

Tibbi qayğı xidmətinin müddəti
üçün icazə

Sağlamlıq sənədindən çıxarış

Təsdiqləyir

əhatə edir

Sağlamlıq məsələsi ilə
əlaqədar şəhadətnamə

Sağlamlıq
məsələsi

Şəkil 19 — Səhiyyə məsələsi (VMD təqdimatı)

6.3 Sağlamlıq məsələsi
Termin: sağlamlıq məsələsi
Tərifi: səhiyyə prosesinin iştirakçıları tərəfindən müəyyən edilən tibbi qayğı subyektinin sağlamlığı ilə
əlaqədar məsələ
QEYD Bu tərifə əsasən, sağlamlıq məsələsi dedikdə, sağlamlıq problemi, xəstəlik və ya başqa bir tibbi vəziyyət
nəzərdə tutulur.
NÜMUNƏLƏR: Arıqlama, infarkt, narkotik maddə aludəçiliyi, xəsarət, dermatit.

Cədvəl 15 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 20-də
verilir.
Cədvəl 15 — Sağlamlıq məsələsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə məsələsi

Tibbi vəziyyət

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

sağlamlıq məsələsi

Müəyyən edir

0..*

kliniki proses

Əhatə edir

səhiyyə fəaliyyəti müddətinin
elementini
1..* sağlamlıq məsələsini

0..*

tibbi qayğı planı

Əhatə edir

1..* sağlamlıq məsələsini

0..*

tibbi qayğı epizodu

Aiddir

1

0..*

səhiyyə təminatçısınin fəaliyyəti

Əhatə edir

1..* sağlamlıq məsələsini

0..*

Kliniki təlimat

aiddir

1..* sağlamlıq məsələsinə

1
0..*
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sağlamlıq məsələsinə

Səhiyyə
məsələsi

Kliniki proses

əhatə edir

Səhiyyə təminatçısının
fəaliyyəti

əhatə edir

Tibbi qayğı planı

əsaslanır

əsaslanır

Kliniki təlimat
Tibbi qayğı epizodu

Sağlamlıq
məsələsi
Müəyyən edir

əhatə edir

Səhiyyə fəaliyyəti müddətinin
elementi

Sağlamlıq
vəziyyəti

Şəkil 20 — Sağlamlıq məsələsi (VMD təqdimatı)

6.4 Tibbi vəziyyət
Termin: Tibbi vəziyyəti
Tərifi: konkret vaxtda sağlamlıq vəziyyətinin müşahidə olunan və ya müşahidə oluna biləcək potensial
aspektləri
QEYD 1 Səhiyyə perspektivindən, tibbi vəziyyət çox vaxt mənfi və ya zərərli bir vəziyyəti (xəstəlik, xəsarət, pozuntu
və s.) bildirmək üçün istifadə olunur, çünki, bu, müəyyən səhiyyə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsini tələb edə bilər.
QEYD 2 Sağlamlıq vəziyyəti obyektdir ki, bu da tibbi vəziyyəti kimi başa düşülür. Sağlamlıq vəziyyəti müşahidəçi
tərəfindən müəyyən edilməsə belə, mövcud olur. Məs. tibbi qayğının subyektində əlamətlərin təzahür etməsindən
əvvəl xərçəng xəstəliyinin olması.
QEYD 3 Kliniki prosesdə tibbi qayğının subyektinin sağlamlıq vəziyyəti proses üçün mənbə və nəticə ola bilər.
İnkişaf edən sağlamlıq vəziyyəti bir neçə mərhələdən ibarət olmaqla, konkret müddətə malikdir. Ayrı-ayrı
mərhələlərdə tibbi vəziyyət dəyişə bilər: ilkin vəziyyət, müşahidə edilən vəziyyət, nəzərə alınan vəziyyət, peşəkar
qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyət, nəticədə meydana gələn vəziyyət (prosesin nəticəsi).
QEYD 4 Diaqnoz tibbi vəziyyətin müəyyən formalarının müəyyənləşdirilməsi və təsvir edilməsi üsuludur.
QEYD 5 Tibbi vəziyyət keçmiş, mövcud və ya gələcək potensial sağlamlıq vəziyyətinə aid ola bilər.
QEYD 6 Tibbi vəziyyət sağlamlıq məsələsidir və buna görə də, sağlamlıq vəziyyəti aspektlərinin təzahürüdür.
NÜMUNƏLƏR: sağlamlıq problemi, diaqnoz: kəskin miokard infarktı (peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyət);
simptom: baş ağrısı (müşahidə edilən vəziyyət).

Cədvəl 16-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 21-də
verilir.
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Cədvəl 16 — Tibbi vəziyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

sağlamlıq məsələsi

müşahidə edilən vəziyyət
potensial tibbi vəziyyət
sağlamlıq problemi

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..* Tibbi vəziyyət

müəyyən edir

0..* kliniki müdaxilənin gedişatını

0..* tibbi vəziyyətin inkişafı

göstərir

1..* tibbi vəziyyətin inkişafını

0..* kliniki gedişat

Əhatə edir

1..* tibbi vəziyyəti

Tibbi vəziyyət

Sağlamlıq vəziyyəti

Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Müşahidə olunur

əsaslanır

Müşahidə edib

Müşahidə edilən
vəziyyət
aşkarlayır

uyğundur

İşçi diqnoz

Uyğun deyil

Tibbi araşdırma

Tibbi vəziyyətin
müddəti

Ehtimal olunan
vəziyyət

İstisna edilən
vəziyyət
Müşahidə olunub

Peşəkar qaydada
dəyərləndirilən vəziyyət

Nəticədə meydana
gələn vəziyyət

Şəkil 21 — Tibbi vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.1 Müşahidə edilən vəziyyət
Termin: müşahidə edilən vəziyyət
Sinonim: müşahidə edilən sağlamlıq vəziyyəti
Tərifi: səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən müşahidə edilən sağlamlıq vəziyyəti
QEYD 1 Səhiyyə mütəxəssisləri və tibbi qayğının subyektləri səhiyyə prosesinin iştirakçılarının nümunəsidir ki, bunlar
da sağlamlıq vəziyyəti müşahidə olunan aspektini müəyyən edirlər.
QEYD 2 Müşahidə edilən vəziyyət sağlamlıq məsələsidir və buna görə də, sağlamlıq vəziyyəti aspektini(aspektlərini)
ifadə edir.
NÜMUNƏLƏR: qan təzyiqi, qarın nahiyəsində şişkinlik, taxikardiya, bədənin çəkisi, rentgendə ağ ciyər
infiltrasiyası, hemoqlobin göstəricisi, solğun dəri.

Cədvəl 17-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 22-də
verilir.
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Cədvəl 17 — Müşahidə edilən vəziyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi vəziyyət

peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyət
Meydana gələn vəziyyət

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

sağlamlıq vəziyyəti

Müşahidə edilir

0..*

müşahidə edilən vəziyyət kimi

1

müşahidə edilən vəziyyət

Müşahidə edilib

1

sağlamlıq vəziyyəti müddətində

0..*

Nəzərə alınan vəziyyət

Əsaslanır

1..*

müşahidə edilən vəziyyətə

0..*

tibbi araşdırma

Müəyyən edir

0..*

müşahidə edilən vəziyyəti

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Müşahidə edib

0..*

müşahidə edilən vəziyyəti

0..*

İşçi diaqnoz

uyğundur

1..*

0..*

İstisna edilən vəziyyət

Uyğun deyil

1..*

1

müşahidə edilən vəziyyət
ilə
müşahidə edilən vəziyyət
ilə

Tibbi vəziyyət

Sağlamlıq vəziyyəti

Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Müşahidə olunur

Müşahidə edib

əsaslanır

Müşahidə edilən
vəziyyət

aşkarlayır

Uyğun deyil

Tibbi araşdırma

Sağlamlıq vəziyyətinin
müddəti

uyğundur

Ehtimal olunan
vəziyyət

İşçi diaqnoz

İstisna edilən
vəziyyət

Müşahidə olunub

Peşəkar qaydada
dəyərləndirilən vəziyyət

Nəticədə meydana
gələn vəziyyət

Şəkil 22 — Müşahidə edilən vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.1.1 Peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyət
Termin: peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyət
Sinonim: peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş sağlamlıq vəziyyəti
Tərifi: sağlamlıq vəziyyətinin mənşəyi, gedişatı, ağırlıq dərəcəsi və ya təsiri ilə əlaqədar səhiyyə mütəxəssisi
tərəfindən qiymətləndirilmiş müşahidə edilən vəziyyət
Cədvəl 18 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 23-də
verilir.
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Cədvəl 18 — Peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

müşahidə edilən vəziyyət

işçi diaqnoz

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

Proqnostik vəziyyət

Əsaslanır

1..*

peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş
vəziyyətə

0..*

peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş
vəziyyət

Müəyyən edilir

1

səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən

Müşahidə edilən
vəziyyət

Proqnostik
vəziyyət

əsaslanır

Müəyyən edilir

Peşəkar qaydada
dəyərləndirilən vəziyyət

Səhiyyə
mütəxəssisi

Işçi diqnoz

Şəkil 23 — Peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.1.2 Nəticədə meydana gələn vəziyyət
Termin: Nəticədə meydana gələn vəziyyət
Tərifi: sağlamlıq vəziyyətinin nəticəsini göstərən müşahidə edilən vəziyyət
QEYD Nəticədə meydana gələn vəziyyət səhiyyə prosesində səhiyyə fəaliyyətinin elementiinin, tibbi araşdırmanın
və/və ya müalicənin həyata keçirilməsindən sonra sağlamlıq vəziyyətinin nəticəsini, eləcə də, tam kliniki prosesdən
sonra nəticəni göstərir.
NÜMUNƏLƏR: Səhiyyə prosesinin nəticəsi, səhiyyə fəaliyyətinin nəticəsi.

Cədvəl 19 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; Bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 24-də
verilir.
Cədvəl 19 — Nəticədə meydana gələn vəziyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

müşahidə edilən vəziyyət
Assosiasiyanın mənbəyi

1
0..*

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

Sağlamlıq vəziyyətinin nəticəsi

Müşahidə edilir

0..*

Nəticədə meydana gələn vəziyyət

mənbədir

0..*
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nəticədə meydana gələn vəziyyət
kimi
kliniki prosesin nəticəsinin
dəyərləndirilməsi üçün

Müşahidə edilən
vəziyyət

Yekun sağlamlıq
vəziyyəti

Müşahidə olunur

Mənbə rolunu

Nəticədə meydana gələn
vəziyyət

oynayır

Kliniki prosesin nəticəsinin
qiymətləndirilməsi

Şəkil 24 — Nəticədə meydana gələn vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.2 Potensial sağlamlıq vəziyyəti
Termin: potensial sağlamlıq vəziyyəti
Tərifi: səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən təsvir edilən mümkün gələcək və ya mövcud sağlamlıq
vəziyyəti
QEYD 1 Potensial sağlamlıq vəziyyəti dedikdə, hələ müşahidə olunmayan, ancaq müşahidə oluna biləcək mövcud və
ya gələcək sağlamlıq vəziyyəti aspektləri nəzərdə tutulur.
QEYD 2 Potensial sağlamlıq vəziyyəti ancaq onun aspektlərindən birinin istifadə olunması ilə müəyyən edilə bilər.

Cədvəl 20 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 25-də
verilir.
Cədvəl 20 — Potensial sağlamlıq vəziyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi vəziyyət

proqnostik vəziyyət
hədəf vəziyyət
riskli vəziyyət
ehtimal edilən vəziyyət

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

təsvir edir

0..* potensial sağlamlıq vəziyyətini

0..*

potensial sağlamlıq vəziyyəti

potensial aspektləri ifadə edir

1

sağlamlıq vəziyyəti
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Tibbi vəziyyət

Təsvir edir

Potensial sağlamlıq vəziyyəti
Potensial aspektlərini ifadə edir

Riskli vəziyyət

Ehtimal olunan
vəziyyət

Proqnostik
vəziyyət

Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Sağlamlıq
vəziyyəti

Hədəf
vəziyyət

Şəkil 25 — Potensial tibbi vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.2.1 Ehtimal edilən vəziyyət
Termin: ehtimal edilən vəziyyət
Sinonim: nəzərdə tutulan sağlamlıq vəziyyəti
Tərifi: Müşahidə edilən vəziyyətə əsasən səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən nəzərə alınan potensial
sağlamlıq vəziyyəti
QEYD 1 Tibbi qayğı xidməti üçün müraciətdə tibbi vəziyyət və ya tibbi qayğının subyekti tərəfindən müşahidə edilən
simptom göstərilir. Həmçinin, simptomun səbəbləri soruşulur. Həmin sualda soruşulan potensial sağlamlıq
vəziyyəti (simptomun arxasında dayanan sağlamlıq vəziyyəti) ehtimal edilən vəziyyət adlandırılır.
QEYD 2 Kliniki vəziyyətə əsasən göndəriş (yönləndirmə) bir və ya bir neçə müşahidə edilən vəziyyətə və/və ya
peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyətə əsaslanır, ancaq göndərişdə həmçinin tibbi araşdırma sualı da yer alır.
Burada potensial vəziyyət kimi ifadə olunan sual ehtimal edilən vəziyyət dir.
QEYD 3 Müşahidə edilən vəziyyət dəyişənə və ya aradan qalxana qədər ehtimal edilən vəziyyət olduğu kimi qalır.
Tibbi araşdırma və/və ya tibbi müalicə yeni müşahidələrin yaranmasına səbəb olur ki, bunlar da nəzərdə tutulan
(şübhə doğuran) vəziyyəti təsdiqləyir və ya təsdiqləmir. Ehtimal edilən vəziyyət təsdiqləndikdə, müşahidə edilən
vəziyyətə və/və ya peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyətə çevrilir ki, bu da həmçinin işçi diaqnoz adlandırılır.
Əgər ehtimal edilən vəziyyət i müvafiq səhiyyə fəaliyyətləri ilə təsdiqləmək mümkün deyilsə, o, istisna olunan
vəziyyətə çevrilir.
QEYD 4 İşçi diaqnoz çox vaxt kliniki vəziyyətdə planlaşdırılmış tibbi araşdırmanın nəticəsi kimi qəbul edilir. Bu
mərhələdə işçi diaqnoz çox vaxt diaqnoz adlandırılır. İstisna edilən vəziyyət isə, işçi diaqnozun inkarıdır.
NÜMUNƏLƏR: Diaqnostik fərziyyə, diferensial diaqnoza namizəd olan şəxs və s.

Cədvəl 21 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 26-da
verilir.
Cədvəl 21 — Ehtimal edilən sağlamlıq vəziyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

potensial sağlamlıq vəziyyəti

işçi diaqnoz
istisna edilən vəziyyət

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* ehtimal edilən vəziyyət

əsaslanır

1..* müşahidə edilən vəziyyətə
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Potensial sağlamlıq vəziyyəti

əsaslanır
Ehtimal edilən vəziyyəti

Işçi diaqnoz

Müşahidə edilən
vəziyyət

Istisna edilən vəziyyət

Şəkil 26 — Ehtimal edilən vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.2.1.1 İşçi diaqnoz
Termin: işçi diaqnoz
Sinonim: işçi fərziyyə
Tərifi: bir və ya bir neçə səhiyyə mütəxəssisinin fikrinə görə müşahidə edilən vəziyyətə ən uyğun gələn
ehtimal edilən vəziyyət
QEYD 1 İşçi diaqnoz bir və ya bir neçə səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən ən real sağlamlıq vəziyyəti hesab edilən
ehtimal edilən vəziyyət üçün istifadə olunur və növbəti müşahidələrdən sonra təyin edilir.
Bu dəyərləndirmə müşahidə edilən vəziyyətə əsaslanır.
QEYD 2 Ayrı-ayrı səhiyyə mütəxəssisləri müşahidə edilən vəziyyəti fərqli şəkildə şərh edə və dəyərləndirə bilərlər,
buna görə də, onlar fərqli qənaətə varırlar və fərqli işçi diaqnoz təyin edirlər.

Cədvəl 22 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 27-də
verilir.
Cədvəl 22 — İşçi diaqnoz anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyət
ehtimal edilən vəziyyət
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..* səhiyyə mütəxəssisi

Müəyyən etmişdir

0..* işçi diaqnozu

0..* işçi diaqnoz

Uyğun gəlir

1..* müşahidə edilən vəziyyətə

Ehtimal edilən
vəziyyət

Səhiyyə
mütəxəssisi

Müəyyən edib

Peşəkar qaydada
dəyərləndirilmiş vəziyyət

uyğundur
İşçi diaqnoz

Müşahidə edilən
vəziyyət

Şəkil 27 — İşçi diaqnoz (VMD təqdimatı)
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6.4.2.1.2 İstisna edilən vəziyyət
Termin: istisna edilən vəziyyət
Sinonimlər: artıq aradan qalxmış vəziyyət, təsdiqlənməmiş vəziyyət, ləğv edilmiş vəziyyət, ləğv edilmiş
ehtimal edilən vəziyyət
Tərifi: bir və ya bir neçə səhiyyə mütəxəssisinin fikrinə görə müşahidə edilən vəziyyətlə uyğun gəlməyən
ehtimal edilən vəziyyət
Cədvəl 23 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 28-də
verilir.
Cədvəl 23 — İstisna edilən vəziyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

ehtimal edilən vəziyyət
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

səhiyyə mütəxəssisi

Ləğv edib

0..*

istisna edilən vəziyyəti

0..*

istisna edilən vəziyyət

Uyğun deyil

1..*

müşahidə edilən vəziyyətlə

Ehtimal edilən vəziyyət

Səhiyyə
mütəxəssisi

Təcrid edib

İstisna edilən vəziyyət

Uyğun deyil

Müşahidə olunan
vəziyyət

Şəkil 28 — İstisna edilən vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.2.2 Hədəf vəziyyət
Termin: hədəf vəziyyət
Sinonimlər: hədəf sağlamlıq vəziyyəti, nəzərdə tutulan nəticə
Tərifi: sağlamlıq vəzifələrini və/və ya səhiyyə məqsədlərini ifadə edən potensial sağlamlıq vəziyyəti
QEYD Səhiyyə fəaliyyətləri üçün ehtiyacların dəyərləndirilməsi sağlamlıq vəzifələrinin və/və ya səhiyyə
məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsini də əhatə edir. Bu, tibbi qayğı planının yaradılması və ya yenilənməsi üçün
müvafiq fəaliyyətlərə dair qərarların qəbul edilməsinə yardım edir.
NÜMUNƏ 1 Təcili yardım otağına gələn qolu sınmış işçi üçün hədəf vəziyyət onun tez bir vaxtda işə çıxa bilməsidir.
NÜMUNƏ 2 Yenicə diabet diaqnozu qoyulmuş yeniyetmə oğlan üçün hədəf vəziyyət HbA1c səviyyəsini 48
mmol/mol-dan aşağı həddə saxlamaqdır (HbA1c – son 3 ay ərzində qanda şəkərin (qlükozanın) orta səviyyəsini
göstərən laboratoriya sınağıdır; bu, diabetə nə dərəcədə yaxşı nəzarət edildiyini göstərir).

Cədvəl 24 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 29-da
verilir.
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Cədvəl 24 — Hədəf vəziyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

potensial sağlamlıq vəziyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*
1..*

hədəf vəziyyət
hədəf vəziyyət

İfadə edir
Mənbə rolunu oynayır

0..*
0..*

Sağlamlıq vəzifəsini

0..*

hədəf vəziyyət

İfadə edir

0..*

Səhiyyə məqsədini

kliniki
vəziyyətin
dəyərləndirilməsi üçün

nəticəsinin

Potensial sağlamlıq vəziyyəti

əks etdirir
Mənbə rolunu
oynayır

Kliniki prosesin nəticəsinin
qiymətləndirilməsi

Hədəf vəziyyət

əks etdirir

Səhiyyə vəzifəfəsi

Səhiyyə məqsədini

Şəkil 29 — Hədəf vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.2.3 Proqnostik vəziyyət
Termin: proqnostik vəziyyət
Sinonim: proqnostik sağlamlıq vəziyyəti
Tərifi: səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən dəyərləndirilmiş gözlənilən sağlamlıq vəziyyətini ifadə edən
potensial tibbi vəziyyət
Cədvəl 25 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 30.da verilir.
Cədvəl 25 — Proqnostik vəziyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

potensial sağlamlıq vəziyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

proqnostik vəziyyət

əsaslanır

1..*

peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyətə

1..*

səhiyyə mütəxəssisi

Müəyyən edir

0..*

proqnostik vəziyyəti
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Potensial sağlamlıq
vəziyyəti

Proqnostik vəziyyət

Səhiyyə
mütəxəssisi

Peşəkar qaydada
dəyərləndirilmiş vəziyyəti

Şəkil 30 — Proqnostik vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.2.4 Riskli vəziyyət
Termin: riskli vəziyyət
Sinonim: riskli sağlamlıq vəziyyəti
Tərifi: gələcəkdə arzuolunmaz sağlamlıq vəziyyətinə səbəb ola biləcək potensial tibbi vəziyyəti
QEYD: Risk müəyyən bir hadisənin və onun nəticələrinin meydana gəlmə ehtimalı kimi başa düşüldüyü halda, riskli
vəziyyət ancaq nəticə ilə əlaqəlidir.

Cədvəl 26 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 31-də
verilir.
Cədvəl 26 — Riskli vəziyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

potensial sağlamlıq vəziyyəti

Potensial sağlamlıq
vəziyyəti

Riskli vəziyyət

Şəkil 31 — Riskli vəziyyət (VMD təqdimatı)
6.4.2.5 Sağlamlıq problemi
Termin: sağlamlıq problemi
Tərifi: səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən problemli hesab edilən sağlamlıq vəziyyəti
QEYD: Sağlamlıq problemləri ayrı-ayrı müşahidələr, yaxud da bir neçə müşahidə nəticəsində müəyyən edilir. Çox vaxt
sağlamlıq problemi sayılan mürəkkəb sağlamlıq vəziyyətinin müəyyən edilməsi üçün tək-tək müşahidələrin
aparılması tələb olunur.
NÜMUNƏLƏR: Diabet, iflic, irsi olaraq döş xərçəngi.

Cədvəl 27 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 32-də
verilir.
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Cədvəl 27 — Sağlamlıq problemi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Sağlamlıq vəziyyəti

Riskli vəziyyət

Sağlamlıq problemi

Şəkil 32 — Sağlamlıq problemi (VMD təqdimatı)
6.5 Sağlamlıq vəziyyəti
Termin: sağlamlıq vəziyyəti
Tərifi: Tibbi qayğının subyektinin fiziki və əqli funksiyaları, bədən quruluşu, şəxsi faktorları, fəaliyyəti,
iştirakı və ətraf mühit aspektləri onun ümumi sağlamlığı kimi
QEYD 1 Sağlamlıq vəziyyətinin müşahidəsi tibbi vəziyyətdir. Sağlamlıq vəziyyəti birdən çox müşahidə
tələb edə və nəticədə, birdən çox tibbi vəziyyət müəyyən edilə bilər. Bunun arxasında dayanan sağlamlıq
vəziyyəti isə, müşahidəçi tərəfindən aşkarlanmasa belə, mövcud olur, məsələn, tibbi qayğının subyektində
simptomların üzə çıxmasına qədər xərçəng xəstəliyinin olması.
QEYD 2 ÜST BT-da (Funksionallıq, Əlillik və Sağlamlıq üzrə Beynəlxalq Təsnifat) sağlamlıq anlayışı
təsvir olunur. BT-da sağlamlığın beş komponenti müəyyən edilir; bədənin funksiyası, bədənin quruluşu,
fəaliyyət, iştirak və ətraf mühit faktorları.
Cədvəl 28 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 33-də
verilir.
Cədvəl 28 — Sağlamlıq vəziyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

İlkin sağlamlıq vəziyyəti
Yekun sağlamlıq vəziyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

malikdir

1 sağlamlıq vəziyyəti

tibbi qayğının subyekti

0..*

müşahidə edilən
vəziyyət kimi

sağlamlıq vəziyyəti

araşdırılır

0..*

potensial sağlamlıq vəziyyəti

Potensial aspektlərini əks etdirir

0..*

tibbi müalicə

Təsir edir

1

sağlamlıq vəziyyətində

0..*

sağlamlıq ehtiyacı

əskikdir

1

sağlamlıq vəziyyətində

0..*

tibbi araşdırma

müəyyənləşdirir

1

sağlamlıq vəziyyətini

1

1

sağlamlıq vəziyyətinin
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Tibbi qayğı
subyekti

malikdir

Potensial aspektlərini əks etdirir

Təsir edir

Tibbi müalicə

Müşahidə olunur

Sağlamlıq
vəziyyəti

aydınlaşdırır

Tibbi
araşdırma

Potensial sağlamlıq
vəziyyəti

Müşahidə edilən
vəziyyət

əskikdir

Sağlamlıq
ehtiyacı
Yekun sağlamlıq
vəziyyəti

İlkin sağlamlıq
vəziyyəti

Şəkil 33 — Sağlamlıq vəziyyəti (VMD təqdimatı)
6.5.1 İlkin sağlamlıq vəziyyəti
Termin: ilkin sağlamlıq vəziyyəti
Tərifi: səhiyyə prosesinin başlanğıcında sağlamlıq vəziyyəti
QEYD: Bir səhiyyə prosesinin yekun sağlamlıq vəziyyəti başqa bir səhiyyə prosesinin ilkin sağlamlıq vəziyyəti ola
bilər.

Cədvəl 29 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 34-də
verilir.
Cədvəl 29 — İlkin sağlamlıq vəziyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Sağlamlıq vəziyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1

tibbi vəziyyətin inkişafı

əlaqəlidir

1

ilkin sağlamlıq vəziyyəti ilə

0..1

ilkin sağlamlıq vəziyyəti

Mənbə rolunu oynayır

1

Səhiyyə prosesi üçün

Sağlamlıq
vəziyyəti

Sağlamlıq vəziyyətinin
inkişafı

Şamil olunur

İlkin sağlamlıq
vəziyyəti

Mənbə rolunu
oynaylr

Səhiyyə prosesi

Şəkil 34 — İlkin sağlamlıq vəziyyəti (VMD təqdimatı)
6.5.2 Yekun sağlamlıq vəziyyəti
Termin: yekun sağlamlıq vəziyyəti
Sinonim: nəticə
Tərifi: səhiyyə prosesi bitdikdə sağlamlıq vəziyyəti
Cədvəl 30 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 35-də
verilir.
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Cədvəl 30 —Yekun sağlamlıq vəziyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Sağlamlıq vəziyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

səhiyyə prosesi

nəticələnir

0..1

yekun sağlamlıq vəziyyəti ilə

1

yekun sağlamlıq vəziyyəti

müşahidə edilir

0..*

Yekun nəticə kimi

Sağlamlıq
vəziyyəti

Səhiyyə
prosesi

Nəticələnir

Yekun sağlamlıq
vəziyyəti

Müşahidə olunur

Nəticədə meydana
gələn vəziyyət

Şəkil 35 — Yekun sağlamlıq vəziyyəti (VMD təqdimatı)
6.5.3 Sağlamlıq ehtiyacı
Termin: sağlamlıq ehtiyacı
Tərifi: Arzu olunan gələcək sağlamlıq vəziyyəti ilə müqayisədə mövcud sağlamlıq vəziyyətində hər hansı
çatışmazlığın olması
QEYD 1 Sağlamlıq ehtiyacı tibbi qayğı subyektinin sağlamlıq vəziyyətində olan çatışmazlıqdır.
QEYD 2 Mövcud sağlamlıq vəziyyəti müşahidə edilən vəziyyət kimi müəyyən olunur.
QEYD 3 Arzu olunan gələcək sağlamlıq vəziyyəti hədəf vəziyyət kimi ifadə edilən sağlamlıq vəzifəsi ola bilər.
QEYD 4 Sağlamlıq ehtiyacları tibbi qayğının subyekti və ya səhiyyə prosesinin hər hansı digər bir iştirakçısı
tərəfindən müəyyən edilə və bildirilə bilər.
QEYD 5 Sağlamlıq ehtiyacları səhiyyə fəaliyyətləri üçün əsas və sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi üçün
mənbə rolunu oynayır.

Cədvəl 31 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 36-da
verilir.
Cədvəl 31 — Sağlamlıq ehtiyacı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

tibbi qayğının subyekti

Malikdir və ya malik olub

0..* sağlamlıq ehtiyacına

0..*

sağlamlıq ehtiyacı

əsasdır

0..* Tibbi qayğı xidmətinin tələb edilməsi üçün

sağlamlıq ehtiyacı

Nəzərə alınır

0..*

sağlamlıq
dəyərləndirilməsi zamanı

sağlamlıq ehtiyacı

çatışmazlıqdır

1

sağlamlıq vəziyyətində

Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti

Əhatə edir

1..* sağlamlıq ehtiyaclarını

Səhiyyə vəzifəsi

Əhatə edir

1..* sağlamlıq ehtiyaclarını

1
0..*
1..*
0..*

ehtiyaclarının
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Tibbi qayğı
subyekti

əskikdir

Malikdir və ya malik olub

əhatə edir

Sağlamlıq
ehtiyacı

Səhiyyə vəzifəsi

Ehtiyac olan
səhiyyə fəaliyyəti

Nəzərə alınır

Sağlamlıq
vəziyyəti
Sağlamlıq
ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

əsas təşkil edir

əhatə edir

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciətin səbəbi

Şəkil 36 — Sağlamlıq ehtiyacı (VMD təqdimatı)

6.6 Səhiyyə zənciri
Termin: səhiyyə zənciri
Tərifi: Səhiyyə prosesinin bir və ya bir neçə iştirakçısı tərəfindən müəyyən edilən səhiyyə məsələləri
arasındakı əlaqə
QEYD 1 Səhiyyə zəncirində səhiyyə prosesinin iştirakçılarını, xüsusən də, səhiyyə müəssisələrini əhatə edən
müxtəlif səhiyyə məsələləri müqayisə olunur.
QEYD 2 Səhiyyə zəncirində səhiyyə məsələlərinə aid olan səhiyyə prosesləri və səhiyyə fəaliyyətlərinin
müddətinə aid elementlər əlaqələndirilir.
QEYD 3 Səhiyyə zənciri komanda (məs. Koordinasiya komitəsi) tərəfindən müəyyən edilər bilər.
QEYD 4 Səhiyyə zənciri hər bir səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən öz perspektivinin əlavə edilməsi ilə, addımaddım yaradıla bilər.
QEYD 7 Səhiyyə prosesinin müəyyən edilmiş iştirakçısının cavabdehliyi altında bir neçə səhiyyə məsələsini
əlaqələndirən səhiyyə zəncirində tibbi qayğı epizodları kompleksi, məs. tibbi qayğı epizodları ilə əlaqədar
səhiyyə prosesinin iştirakçılarının qismən və ya geniş sintezi təsvir oluna bilər.
QEYD 8 Səhiyyə zənciri və bütün iştirak edən səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən qəbul edilmiş epizod
anlayışı kollektiv qərara əsasən (tibbi müdaxilədən əvvəl, tibbi müdaxilə zamanı və ya sonra) müəyyən
edilə bilər.
QEYD 9 Bəzən iki sağlamlıq məsələsi eyni bir səhiyyə zəncirinə aid edilə bilər. Bunun əksinə, başlanğıcda
eyni bir səhiyyə zəncirinə aid olan iki sağlamlıq məsələsi daha sonra ayrıla bilər.
QEYD 10 Səhiyyə zənciri istənilən sayda səhiyyə məsələsini birləşdirdiyi üçün, həmçinin digər sağlamlıq
məsələlərini əlaqələndirən səhiyyə zəncirlərini də birləşdirə bilər. Beləliklə, səhiyyə zənciri sağlamlıq
məsələlərinin və/və ya səhiyyə zəncirlərinin məcmusu sayıla bilər.
NÜMUNƏLƏR:
Tibbi qayğı subyektinin ailə həkiminə uzun illər məlum olan, bir neçə dəfə fizioterapevt tərəfindən skolioz
kimi müalicə edilmiş və hazırda spesifik ortopedik müdaxilə üçün nəzərdə tutulan bel ağrısı.
Fizioterapevt tərəfindən kiçik depressiya kimi və revmatoloq tərəfindən osteoartrit kimi müalicə
edildikdən sonra, ailə həkimi tərəfindən sosial problem kimi müəyyən edilmiş hal.
Ailə həkimi, tibb bacısı, endokrinoloq və damar cərrahı tərəfindən müalicə edilmiş 2-ci növ diabet.
Səhiyyə prosesinə daxil olan sağlamlıq vəziyyətləri.
Cədvəl 32 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 37-də
verilir.
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Cədvəl 32 — Səhiyyə zənciri anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

kliniki vəziyyətə dair maraq
tibbi vəziyyətin inkişafı
sağlamlıq problemlərinin siyahısı
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

səhiyyə zənciri

Qeyd edir

0..1

Tibbi tədbirlər kompleksinin epizodlarını

1

səhiyyə zənciri

Qeyd edir

0..1

Səhiyyə problemini

0..1

səhiyyə zənciri

Əlaqələndirir

0..*

səhiyyə məsələsini

0..*

səhiyyə zənciri

Əlaqələndirir

0..*

səhiyyə zəncirini

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Müəyyən edir

0..*

səhiyyə zəncirini

0..*

davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun
Bəhs edir
səlahiyyəti

0..*

səhiyyə zənciri

0..*

tibbi qayğı planı

0..*

səhiyyə zəncirini

Səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Əhatə edir

Müəyyən edir

Davamlı tibbi qayğı
fasilitatorunun səlahiyyəti

Bəhs edir

Tibbi qayğı planı

əhatə edir

Göstərir

əlaqələndirir

Səhiyyə zənciri

Göstərir

Tibbi qayğı paketi
epizodları

Səhiyyə məsələsi

Narahatləq soğuran
sağlamlıq məsələsi

əlaqələndirir

Sağlamlıq
vəziyyətinin inkişafı

Kliniki prosesə
dair maraq

Sağlamlıq
problemlərinin
siyahısı

Şəkil 37 — Səhiyyə zənciri (VMD təqdimatı)
6.6.1 Kliniki prosesə dair maraq
Termin: kliniki prosesə dair maraq
Tərifi: Müəyyən bir kliniki proseslə əlaqədar bütün səhiyyə məsələlərini özündə birləşdirən səhiyyə zənciri
QEYD: kliniki prosesə dair maraq aşağıdakıları təmin edir:
• kliniki proseslə əlaqədar səhiyyə məsələlərinə dair səhiyyə prosesinin ehtiyacı olan və davamlı tibbi qayğı xidmətini
təmin edən bütün iştirakçılarına məlumat vermək
• səhiyyə müəssisələrində və təşkilatlarında tibbi qayğının subyektinin təqib edilməsi və bununla da, artıq
sənədləşmənin qarşısının alınması üçün kliniki prosesin sənədləşdirilməsi
• konkret bir kliniki prosesə dair sağlamlıq problemini müəyyən etmək və informasiyadan təkrar istifadə etmək
üçün həmin kliniki vəziyyətlə əlaqədar bütün məlumatları təqib etmək
• Kliniki prosesin bütün mərhələlərində sağlamlıq vəziyyətində dəyişikliklərin baş verməsi ilə səhiyyə fəaliyyətlərinin dəyərini müəyyən
etmək

1 Kliniki prosesin bütün mərhələlərində sağlamlıq vəziyyətində dəyişikliklərin baş verməsi ilə səhiyyə
fəaliyyətlərinin dəyərini müəyyən etmək
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• tibbi qayğı subyektinin ehtiyacları ilə əlaqədar, konkret bir kliniki vəziyyətə dair məlumatları nizamlamaq üçün,
sağlamlıq problemini müəyyən etmək

Cədvəl 33 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 38-də
verilir.
Cədvəl 33 — Kliniki prosesə dair maraq anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə zənciri
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

malikdir

0..1 kliniki prosesə dair maraq

kliniki vəziyyət

Səhiyyə zənciri

malikdir

Kliniki prosesə

Kliniki prosesə dair maraq

Şəkil 38 — Kliniki prosesə dair maraq (VMD təqdimatı)
6.6.2 Sağlamlıq problemlərinin siyahısı
Termin: sağlamlıq problemlərinin siyahısı
Sinonim: səhiyyə problemlərinin siyahısı
Tərifi: sağlamlıq problemlərini bir-biri ilə əlaqələndirən səhiyyə zənciri
Cədvəl 34 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 39.da verilir.

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Sağlamlıq zənciri

Səhiyyə zənciri

Sağlamlıq problemlərinin
siyahısı

Şəkil 39 — Sağlamlıq problemlərinin siyahısı (VMD təqdimatı)
6.6.3 Tibbi vəziyyətin inkişafı
Termin: tibbi vəziyyətin inkişafı
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Tərifi: Səhiyyə prosesinin müddətində tibbi vəziyyətin inkişafını göstərən və ilkin sağlamlıq vəziyyəti ifadə
edən sağlamlıq vəziyyəti ilə başlayan səhiyyə zənciri
Cədvəl 35 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 40-da
verilir.
Cədvəl 35 — Tibbi vəziyyətin inkişafı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə zənciri
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1 tibbi vəziyyətin inkişafı

aiddir

1

0..*

İnkişafını göstərir

1..* sağlamlıq vəziyyətinin

tibbi vəziyyətin inkişafı

ilkin sağlamlıq vəziyyəti

Səhiyyə zənciri

aiddir

Tibbi vəziyyətin inkişafı

Inkişafını göstərir

Ilkin sağlamlıq vəziyyəti

Tibbi vəziyyət

Şəkil 40 — Tibbi vəziyyətin inkişafı (VMD təqdimatı)

© ISO 2015 – Bütün hüquqları qorunur

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi / Qəhrəman Haqverdiyev üçün lisenziyalaşdırılmışdır (gahokt@gmail.com)
ISO sifarişi: OP-384447 / Yüklənilib 2019-08-05
Yalnız bir istifadəçi üçün lisenziya, surətinin köçürülməsi və paylaşılması qadağandır

7 Fəaliyyətlərlə əlaqədar anlayışlar
7.1 Ümumi

Fəaliyyət ilə əlaqədar anlayışlarla bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş digər anlayışlar arasındakı
münasibəti göstərən model Şəkils 41-də və 42-də verilmişdir. Diaqramın göstəricilərinə dair məlumat
əldə etmək üçün, Giriş bölməsinin 0.7 bəndinə baxın.
Təminatını və istifadəsini yönləndirir və
nəzarət edir

Səhiyyə
Maliyyələşdirilir

Səhiyyə resurslarının idarə
olunması

Səhiyyə prosesi

Səhiyyə
vəsaitləri

Tələb edir

Resurs
Arzuolunmaz
vəziyyətlərin idarə
edilməsi

Tibbi qayğı
planı

Səhiyyə fəaliyyətləri
kompleksi

Səhiyyə
resursu

Tələb edir

Maliyyələşdirir

Tibbi məhsul
Təmin edilmısinə şamil olunur

Səhiyyə öhdəliyi

Tibbi xidmət
məntəqəsi

Sağlamlıq
sənədi

Təmin edir

Dəyərləndirilir

Səhiyyə
məqsədi

Səhiyyə
prosesinin
iştirakçısı

Səhiyyə
fəaliyyəti

Hədəfə alır

Cavabdehdir

Təqdim
edir

Avtomatik
tibbi cihaz

Idarə edir

Səhiyyə fəaliyyətlərinin
idarə olunması

Səhiyyə
işçiləri

Tibbi cihaz

Qeydə alınır

Həyata keçirilir

Avtomatlaşdırı
lmış səhiyyə

Nəzərdən keçirilir
Aspektlərini qiymətləndirir

Tibbi qiymətləndirmə

Sona çatır
Icra olunur

Icra edilir

Səhiyyə fəaliyyətlərinin
müddəti

Tibbi qayğı xidmətinin
subyekti

Icra edir

Nəticələnir
formalaşdırır

Göndəriləcək sağlamlıq
məlumatları

Özünəqayğı fəaliyyəti

Tibbi qayğı
müddəti üçün
icazə

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatı

yaradır

Səhiyyə fəaliyyətinin
elementi

Icazə verir

Özünəqayğı
fəaliyyətinin müddəti

Baş verir

Tibbi qayğı
xidməti üçün
müraciət

Təyin edilmiş
özünəqayğı

Tələb edir

Müəyyən edilir

Səhiyyə təminatçısının
fəaliyyəti

Sağlamlıq
məsəsləsi

əhatə edir

Müəyyən edilir

Icra edir

Səhiyyə fəaliyyətləri üzrə
direktoriya

malikdir

Səhiyyə mütəxəssisi
Üçüncü tərəfin təyin
edilmiş fəaliyyəti

Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəfin fəaliyyəti

əhatə edir

Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəf

yaradır

Icra edir

Səhiyyə
təminatçısı

Tələb edir

Icra edir

Səhiyyə fəaliyyəti üçün icazə

Tələb edir

Şəkil 41 — Fəaliyyət ilə əlaqədar anlayışlara dair geniş VMD diaqramı (i)
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Səhiyyə fəaliyyəti

Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Icra edir
Səhiyyə fəaliyyətinin elementi

Səhiyyə mütəxəssisi

Icra edir
Tibbi ünsiyyət

aşkarlaylr

Tibbi qayğı subyektinin
istəyi

Tibbi dəyərləndirmə

Səhiyyə araşdırması

Nəzərə alınır
Müşahidə edilən
vəziyyət
Nəzərə alınır

Sağlamlıq ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Tibbi müalicə
Aydınlaşdırır

Sağlamlıq ehtiyacı
Təsir edir
Sağlamlıq vəziyyəti
Müəyyən edir

Səhiyyə sənədləşməsi

Sağlamlıq sənədi

Təmin edir

Aspektlərini qiymətləndirir

əvvəl meydana gəlir

Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti

Nəticələnir

Səhiyyə planlaşdırması

Tibbi qiymətləndirmə

əsaslanır
Səhiyyə prosesi

Qiymətləndirir

Səhiyyə fəaliyyətlərinin statusunu
dəyişir

Səhiyyə prosesinin
qiymətləndirilməsi

Kliniki təlimat

Tibbi qayğı planı

Nəticəsini qiymətləndirir
Kliniki proses
Idarə edir

Səhiyyə fəaliyyətlərinin idarə
olunması
Mənbə rolunu oynayır
Kliniki prosesin nəticəsinin
qiymətləndirilməsi

Hədəf vəziyyəyt

Mənbə rolunu oynayır

Meydana gələn
vəziyyət

Şəkil 42 — Fəaliyyət ilə əlaqədar anlayışlara dair geniş VMD diaqramı (ii)

7.2 Səhiyyə fəaliyyəti
Termin: səhiyyə fəaliyyəti
Tərifi: sağlamlıq vəziyyti birbaşa və ya dolayı şəkildə yaxşılaşdırmaq və ya qoruyub saxlamaq üçün
nəzərdə tutulan fəaliyyət
QEYD 1 Bu anlayışın hər bir komponenti səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən icra olunan səhiyyə fəaliyyətlərini
ifadə edir.
QEYD 2 Səhiyyə fəaliyyətində səhiyyə fəaliyyətinin ayrı-ayrı elementləri (məs. tibbi araşdırma və ya tibbi müalicə)
həyata keçirilə bilər.
QEYD 3 Səhiyyə fəaliyyətlərinin nəticəsi olan məlumatların (məs. təsdiqlənmiş müşahidələr) qeydə alınması zamanı
aşağıdakı anlayışlarla tanış olmaq lazımdır: səhiyyə təminatçısınin fəaliyyəti, özünəqayğı fəaliyyəti, səhiyyə
prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyəti və avtomatlaşdırılmış səhiyyə.
NÜMUNƏ: İxtisaslı tibb bacısı tərəfindən qan təzyiqinin ölçülməsi, o cümlədən, sənədləşdirmə və dəyərləndirmə ilə
əlaqədar səhiyyə fəaliyyətinin elementləri.

Cədvəl 36 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 43-də
verilir.
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Cədvəl 36 — Səhiyyə fəaliyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə təminatçısınin fəaliyyəti
səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyəti
özünəqayğı fəaliyyəti
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..*
0..1

tibbi qayğı planı
səhiyyə prosesi

0..*
1..*

0..*

Kompleks səhiyyə fəaliyyətləri

0..1

səhiyyə fəaliyyəti

0..1

arzuolunmaz vəziyyətin idarə edilməsi

səhiyyə fəaliyyəti
səhiyyə fəaliyyətinin elementi

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*
1..*
1..*
0..*
1..*
1..*
1..*
0..1
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*

İcra olunur
Hədəfə alır
Qeydə alınır
dəyərləndirilir
İcra olunur
Tələb edir
Tələb edir
əlaqəlidir
İdarə edir
Tətbiq olunur
Nəzərdən keçirilir
Bitir
dəyərləndirir

1
1..*
0..*
1..*
1
1..*
0..*
1..*
1..*
1
0..*
0..1
1..*

səhiyyə fəaliyyəti
səhiyyə fəaliyyəti
səhiyyə fəaliyyəti
Sağlamlıq sənədi
səhiyyə fəaliyyəti
səhiyyə fəaliyyəti
səhiyyə fəaliyyəti
Səhiyyə öhdəliyi
səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması
avtomatlaşdırılmış səhiyyə
avtomatlaşdırılmış səhiyyə
avtomatlaşdırılmış səhiyyə
tibbi dəyərləndirmə
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tibbi qayğının subyekti üçün
səhiyyə məqsədini
Sağlamlıq sənədidə
səhiyyə fəaliyyəti zamanı
səhiyyə fəaliyyətinin müddətində
səhiyyə resursunu
səhiyyə resursunun idarə olunmasını
səhiyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə
səhiyyə fəaliyyətini
səhiyyə fəaliyyətində
səhiyyə fəaliyyətində
səhiyyə fəaliyyətinjə
səhiyyə fəaliyyətinin aspektlərini

Səhiyyə prosesi

Tibbi qayğı planı

Səhiyyə fəaliyyətləri
kompleksi

Arzuolunmaz vəziyyətin
idarə edilməsi
Icra olunur

Tibbi qayğı subyekti

İdarə edir

Səhiyyə fəaliyyətinin
idarə edilməsi

Tələb edir

Səhiyyə resursu

Təminatı ilə əlaqədardır

Səhiyyə öhdəliyi

Tələb edir
Səhiyyə resursu

Hədəfə alır
Səhiyyə məqsədi

Səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Aspektlərini dəyərləndirir

Səhiyyə
fəaliyyəti

Icra olunur

Tibbi qiymətləndirmə

Həyata keçirilir
Qeydə alınır
Nəzərdən keçirilir

Sağlamlıq sənədi
əldə edilir

Avtomatlaşdırılmış səhiyyə

Sona çatır

Səhiyyə təminatçısının
fəaliyyəti

Özünəqayğı fəaliyyəti

Səhiyyə 0fəaliyyətinin
elementi

Səhiyyə prosesində üçüncü
tərəfin fəaliyyəti

Şəkil 43 — Səhiyyə fəaliyyəti (VMD təqdimatı)
7.2.1 Səhiyyə təminatçısının fəaliyyəti
Termin: səhiyyə təminatçısınin fəaliyyəti
Tərifi: səhiyyə təminatçısı tərəfindən həyata keçirilən səhiyyə fəaliyyəti
QEYD 1 Səhiyyə təminatçısının fəaliyyəti eyni bir səhiyyə fəaliyyəti müddətinin bir neçə elementi üçün həyata keçirilə
bilər.
QEYD 2 Əgər səhiyyə təminatçısı səhiyyə təşkilatıdırsa, o zaman səhiyyə fəaliyyətləri həmin səhiyyə təşkilatının
səhiyyə işçiləri tərəfindən həyata keçirilir.

Cədvəl 37 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 44-də
verilir.
Cədvəl 37 — Səhiyyə təminatçısının fəaliyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

səhiyyə təminatçısınin fəaliyyəti

Əhatə edir

1..*

Səhiyyə məsələsini

0..*

səhiyyə təminatçısınin fəaliyyəti

Yaradır

0..*

Göndəriləcək səhiyyə məlumatlarını

1..*

səhiyyə təminatçısı

Həyata keçirir

1..*

səhiyyə təminatçısınin fəaliyyətini

1..*

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət

İcazə verir

0..*

səhiyyə təminatçısınin fəaliyyətinə
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0..1

Tibbi qayğı xidməti üçün tələb

Tələb edir

1..* səhiyyə təminatçısınin fəaliyyətini

0..*

səhiyyə təminatçısınin fəaliyyəti

Tələb edir

1..* səhiyyə fəaliyyəti üçün səlahiyyət

1

səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriya

Əhatə edir

1..* səhiyyə təminatçısınin fəaliyyətini

Səhiyyə fəaliyyəti

əhatə edir

Səhiyyə təminatçısı

Sağlamlıq məsələsi

Icra edir

Icazə verir
Tibbi qayğı müddəti
üçün səlahiyyət
Tibbi qayğı müddəti
üçün müraciət

Səhiyyə
təminatçısının
fəaliyyəti

yaradır

Göndəriləcək sağlamlıq
məlumatı

Tələb edir

Təqdim edir

Səhiyyə fəaliyyətləri üzrə
səlahiyyət

əhatə edir

Səhiyyə fəaliyyətləri üzrə
direktoriya

Şəkil 44 — Səhiyyə təminatçısının fəaliyyəti (VMD təqdimatı)
7.2.2 Səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriya
Termin: səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriya
Tərifi: səhiyyə təminatçısı tərəfindən təklif olunan səhiyyə fəaliyyətlərinin direktoriyası
QEYD 1 Səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriya səhiyyə xidməti təqdim edilən zaman mövcud olan səhiyyə fəaliyyətlərini
deyil, səhiyyə təminatçısınin səhiyyə işçiləri tərəfindən həyata keçirilən səhiyyə fəaliyyətlərini əhatə edir. Səhiyyə
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün səhiyyə təminatçısı zəruri resurslara malik olmalıdır.
QEYD 2 Səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriya səhiyyə proseslərinin idarə olunması ilə əlaqəlidir.
QEYD 3 Səhiyyə müəssisələrində həmçinin səhiyyə xidmətləri üzrə direktoriya ola bilər. Bu direktoriya səhiyyə
proseslərində səhiyyə fəaliyyətləri vasitəsilə təqdim edilən xidmətləri əhatə edir.

Cədvəl 38 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 45-də
verilir.
Cədvəl 38 — Səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriya anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriya

Əhatə edir

1..* səhiyyə təminatçısınin fəaliyyətini

1

səhiyyə təminatçısı

Malikdir

1

əhatə edir

malikdir

Səhiyyə təminatçısı

səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriyaya

Səhiyyə fəaliyyətləri üzrə direktoriya

Səhiyyə təminatçısının fəaliyyəti

Şəkil 45 — Səhiyyə fəaliyyəti üzrə direktoriya (VMD təqdimatı)
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7.2.3. Özünəqayğı fəaliyyəti
Termin: özünəqayğı fəaliyyəti
köhnəlmiş termin: tibbi özünəqayğı fəaliyyəti
Tərifi: tibbi qayğının subyekti tərəfindən icra olunan səhiyyə fəaliyyəti
QEYD 1 Özünəqayğı fəaliyyətlərinin iki növü mövcuddur: a) təyin edilmiş özünəqayğı - tibbi qayğı planında və rəsmi
sağlamlıq sənədlərində təyin edilmiş özünəqayğı; b) Müəyyən edilməmiş tibbi özünəqayğı fəaliyyətləri.
QEYD 2 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün tibbi özünəqayğı fəaliyyəti terminindən istifadə
olunmuşdur.
NÜMUNƏLƏR: insanın özünə insulin iynəsi vurması, qan təzyiqinə və ya qlikemiyaya nəzarəti etməsi.

Cədvəl 39-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 46-da
verilir
Cədvəl 39 — Özünəqayğı fəaliyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyəti

təyin edilmiş özünəqayğı

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

özünəqayğı fəaliyyəti

yaradır

0..*

1

tibbi qayğının subyekti

İcra edir

0..*

Təsdiqlənməmiş səhiyyə məlumatlarını
özünəqayğı fəaliyyətini

Səhiyyə fəaliyyəti

Tibbi qayğı
subkekti

icra edir

yaradır

Təsdiqlənməmiş səhiyyə
məlumatı

Özünəqayğı fəaliyyəti

Təyin edilmiş
özünəqayğı

Şəkil 46 — Özünəqayğı fəaliyyəti (VMD təqdimatı)
7.2.4 Təyin edilmiş özünəqayğı
Termin: təyin edilmiş özünəqayğı
Tərifi: səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən təyin edilmiş özünəqayğı fəaliyyəti
Cədvəl 40 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 47-də
verilir.
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Cədvəl 40 — Təyin edilmiş özünəqayğı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

özünəqayğı fəaliyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

təyin edilmiş özünəqayğı

Təyin edilir

1

səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən

1..*

təyin edilmiş özünəqayğı

Baş verir

1

özünəqayğı müddətində

Özünəqayğı fəaliyyəti

Təsvir olunur

Səhiyyə mütəxəssisi

Təyin edilmiş özünəqayğı
Baş verir

Özünəqayğı müddəti

Şəkil 47 — Təyin edilmiş özünəqayğı (VMD təqdimatı)
7.2.5 Səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyətləri
Termin: səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyəti
Sinonim: səhiyyə prosesinə yardım fəaliyyəti
Tərifi: Səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin həyata keçirdiyi səhiyyə fəaliyyəti
QEYD 1 Səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyətlərinin 2 növü mövcuddur.
Tibbi qayğı planında və sağlamlıq sənədlərində təyin edilmiş tibbi yardım.
Səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin təyin edilməmiş fəaliyyətləri.
QEYD 2 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün tibbi yardım fəaliyyəti terminindən istifadə olunmuşdur.
NÜMUNƏLƏR: Tibbi qayğının subyektinin qohumu tərəfindən yataq yarasının tibbi müalicəsi, əczaçının məsləhətinə
əsasən tibbi müalicə.

Cədvəl 41 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 48-də
verilir.
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Cədvəl 41 — Səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyəti

Üçüncü tərəfin təyin edilmiş fəaliyyəti

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

Yaradır

0..*

səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin
fəaliyyəti

Təsdiqlənməmiş səhiyyə məlumatlarını

0..*

səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin
fəaliyyəti

Tələb edir

1..*

səhiyyə fəaliyyəti üçün səlahiyyət

1..*

səhiyyə prosesində üçüncü tərəf

İcra edir

1..*

səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyətlərini

Səhiyyə fəaliyyəti

Tələb edir
Icra edir

Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəf

Səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin
fəaliyyətləri

yaradır

Səhiyyə fəaliyyəti üçün
icazə
Təsdiqlənməmiş
sağlamlıq məlumatı

Üçüncü tərəfin təyin edilmiş
fəaliyyəti

Şəkil 48 — Səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyətləri (VMD təqdimatı)
7.2.6 Üçüncü tərəfin təyin edilmiş fəaliyyəti
Termin: üçüncü tərəfin təyin edilmiş fəaliyyəti
Tərifi: səhiyyə prosesində səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən təyin edilən üçüncü tərəfin fəaliyyəti
Cədvəl 42 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 49-da
verilir.
Cədvəl 42 — Üçüncü tərəfin təyin edilmiş fəaliyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* Üçüncü tərəfin təyin edilmiş fəaliyyəti

Təyin edilir

1 səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən

Səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyətləri

Üçüncü tərəfin təyin edilmiş fəaliyyəti

Təyin edilir

Səhiyyə mütəxəssisi

Şəkil 49 — Üçüncü tərəfin təyin edilmiş fəaliyyəti (VMD təqdimatı)
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7.2.7 Səhiyyə fəaliyyətinin elementi
Termin: səhiyyə fəaliyyətinin elementi
Tərifi: səhiyyə fəaliyyətinin bir məqsədi əhatə edən elementi
QEYD: Səhiyyə fəaliyyəti ayrı-ayrı məqsədləri əks etdirən bir neçə elementlərə bölünən mürəkkəb anlayışdır. Həmin
məqsədlər birbaşa (tibbi qayğı subyektinin birbaşa iştirak etdiyi tibbi araşdırma və tibbi müalicə) və ya dolayı (tibbi
qayğı subyektinin birbaşa iştirak etmədiyi tibbi dəyərləndirmə, tibbi qiymətləndirmə, sağlamlıq sənədləşməsi və ya
səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması) ola bilər.

Cədvəl 43 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 50-də
verilir.
Cədvəl 43 — Səhiyyə fəaliyyətinin elementi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi araşdırma
tibbi dəyərləndirmə
tibbi müalicə
tibbi qiymətləndirmə
sağlamlıq sənədləşməsi
Tibbi ünsiyyət
səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması
Hansı anlayışın məcmusudur

Hansı anlayışın komponentidir
səhiyyə fəaliyyəti

1

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

icra edir

0..* səhiyyə fəaliyyətinin elementini

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Icra edir
Səhiyyə fəaliyyəti

Səhiyyə fəaliyyətinin elementi

Tibbi araşdırma

Tibbi qiymətləndirmə

Tibbi dəyərləndirmə

Tibbi müalicə

Sağlamlıq sənədləşməsi

Tibbi ünsiyyət

Səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması

Şəkil 50 — Səhiyyə fəaliyyətinin elementi (VMD təqdimatı)
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Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

7.2.7.1 Tibbi müalicə
Termin: tibbi müalicə
Tərifi: Sağlamlıq vəziyyəti birbaşa yaxşılaşdırılması və ya qorunub saxlanılması üçün nəzərdə tutulan
səhiyyə fəaliyyətinin elementi
QEYD 1 Tibbi qayğı subyektinin sağlamlıq vəziyyətinə əsasən,onun sağlamlıq vəziyyətinin müalicəsi terapevtik
baxımdan, kliniki prosesin tərkib hissəsini təşkil edir.
QEYD 2 Tibbi müalicə dəyərləndirilmiş sağlamlıq ehtiyacının ödənilməsi üçün həyata keçirilir.
QEYD 3 Profilaktika sağlamlıq vəziyyətinə qarşı riskin aradan qaldırılması üçün tibbi müalicənin bir növüdür.
QEYD 4 Tibbi müalicə sağlamlıq vəziyyətinə təsir göstərən bütün növ fəaliyyətləri, o cümlədən, reabilitasiya,
palliativ müalicə, tibbi qayğı subyektinin təlimatlandırılması, qulluq və s. kimi fəaliyyətləri əhatə edir.

Cədvəl 44 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 51-də
verilir.
Cədvəl 44 — Tibbi müalicə anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin elementi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* tibbi müalicə

Təsir göstərir

1 Sağlamlıq vəziyyəti

Səhiyyə fəaliyyətinin
elementi

Təsir edir
Tibbi müalicə

Sağlamlıq
vəziyyəti

Şəkil 51 — Tibbi müalicə (VMD təqdimatı)
7.2.7.2 Tibbi araşdırma
Termin: tibbi araşdırma
Tərifi: tibbi qayğının subyektinin tibbi vəziyyətinə təsir göstərmək üçün nəzərdə tutulan səhiyyə
fəaliyyətinin elementi
QEYD 1 Tibbi araşdırmalar sayəsində sağlamlıq vəziyyətinin aspektlərinə dair məlumatlar artır və ya təkmilləşir.
QEYD 2 Bəzi ilkin tibbi araşdırmalar ikinci dərəcəli təsirə malik olduğu halda, digərləri tədqiqat və terapevtik
xarakter daşıyır (məs. fibroskopiya, müdaxilə məqsədli kardiologiya və s.)

Cədvəl 45-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 52-də
verilir.
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Cədvəl 45 — Tibbi araşdırma anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin elementi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

tibbi araşdırma

müəyyənləşdirir

0..*

tibbi araşdırma

aşkarlayır

Sağlamlıq vəziyyəti
1
0..* Tibbi vəziyyət

Səhiyyə fəaliyyətinin elementi

Aydınlaşdırır

Sağlamlıq vəziyyəti

Tibbi araşdırma
Aşkarlayır
Müşahidə edilən vəziyyət

Şəkil 52 — Tibbi araşdırma (VMD təqdimatı)
7.2.7.3 Səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması
Termin: səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması
Tərifi: tibbi qayğı planında səhiyyə fəaliyyətlərinin statusunun dəyişdiyi səhiyyə fəaliyyətinin elementi
QEYD Səhiyyə fəaliyyətlərinin statusuna dair nümunələr: planlaşdırılmış, qrafik tərtib edilmişdir, resurslar
ayrılmışdır, davam edir, icra olunub/sona çatıb, dəyərləndirilib.

Cədvəl 46 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 53-də
verilir.
Cədvəl 46 — Səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin elementi
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..* səhiyyə planlaşdırması
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması

İdarə edir

1..* səhiyyə fəaliyyətini

0..*

səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması

Səhiyyə fəaliyyətlərinin statusunu dəyişir

1
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tibbi qayğı planında

Səhiyyə fəaliyyətinin
elementi

Səhiyyə fəaliyyətlərinin
statusunu dəyişir

Səhiyyə fəaliyyətinin
idarə olunması

Tibbi qayğı
planı

İdarə edir

Səhiyyə
fəaliyyəti

Səhiyyə
planlaşdırması

Şəkil 53 — Səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması (VMD təqdimatı)
7.2.7.4 Tibbi dəyərləndirmə
Termin: tibbi dəyərləndirmə
Tərifi: Tibbi vəziyyətə və/və ya səhiyyə fəaliyyətlərinə dair rəyin formalaşdığı səhiyyə fəaliyyətinin
elementi
Cədvəl 47 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 54-də
verilir.
Cədvəl 47 — Tibbi dəyərləndirmə anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin elementi

sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi

Səhiyyə fəaliyyətinin elementi

Tibbi dəyərləndirmə

Sağlamlıq ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Şəkil 54 — Tibbi dəyərləndirmə (VMD təqdimatı)
7.2.7.5 Sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi
Termin: sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi
Tərifi: Səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən tibbi qayğı subyektinin sağlamlıq ehtiyacının nəzərdən keçirildiyi və
lazım olan səhiyyə fəaliyyətinin müəyyən edildiyi tibbi dəyərləndirmə
QEYD 1 Sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi səhiyyə planlaşdırmasından sonra həyata keçirilir.
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QEYD 2 Sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi tibbi qayğının subyekti ilə dialoq şəraitində həyata keçirilməlidir.
Sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi cavabdehliyi səhiyyə mütəxəssisinə aiddir.
QEYD 3 Tibbi qayğının subyektləri sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsində səhiyyə mütəxəssisləri ilə əlaqə
qururlar və öz fikirlərini bildirirlər. Onların fikrinə əsasən, tibbi qayğı üçün səhiyyə fəaliyyətlərinə müraciət edilir.

Cədvəl 48 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 55-də
verilir.
Cədvəl 48 — Sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi dəyərləndirmə
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın istiqaməti

həyata keçirilir

0..1

0..*

sağlamlıq
dəyərləndirilməsi

0..*

tibbi qayğı subyektinin istəyi

Nəzərə alınır

1..*

1..*

səhiyyə mütəxəssisi

icra edir

0..*

0..*

sağlamlıq
dəyərləndirilməsi

Müəyyənləşdirir

0..*

Lazım olan səhiyyə fəaliyyətini

Nəzərə alınır

0..*

sağlamlıq
dəyərləndirilməsində

1

ehtiyaclarının

Assosiasiyanın adı

ehtiyaclarının

sağlamlıq ehtiyacı

səhiyyə planlaşdırmasından əvvəl
sağlamlıq
dəyərləndirilməsində
sağlamlıq
dəyərləndirilməsini

ehtiyaclarının
ehtiyaclarının

ehtiyaclarının

Tibbi dəyərləndirilmə

Sağlamlıq
ehtiyacı

Səhiyyə
işçiləri

Nəzərə alınır

İ ecra edir

Müəyyən edir

Sağlamlıq ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Həyata keçirilir

Nəzərə alınır

Ehtiyac olan səhiyyə
fəaliyyəti
Səhiyyə planlaşdırması

Tibbi qayğı subyektinin
istəyi

Şəkil 55 — Sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi (VMD təqdimatı)
7.2.7.6 Səhiyyə planlaşdırması
Termin: səhiyyə planlaşdırması
Sinonim: tibbi qayğının planlaşdırılması
Tərifi: tibbi qayğı planının yaradıldığı və ya dəyişiklik edildiyi səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması
prosesinin elementi
Cədvəl 49 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 56-da
verilir.
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Cədvəl 49 — Səhiyyə planlaşdırması anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Hansı anlayışın komponentidir

1

Hansı anlayışın məcmusudur

səhiyyə fəaliyyətinin idarə olunması

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

səhiyyə planlaşdırması

əsaslanır

0..*

Kliniki təlimatlara

0..*

tibbi qayğı planı

yaradılır

1..*

səhiyyə planlaşdırması nəticəsində

0..*

Sağlamlıq
dəyərləndirilməsi

Həyata keçirilir

0..1

səhiyyə planlaşdırmasından əvvəl

ehtiyaclarının

Səhiyyə fəaliyyətinin
idarə olunması

Tibbi qayğı planı

yaradılır
əsaslanır

Səhiyyə planlaşdırması
Sağlamılıq
ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Kliniki təlimat

Həyata keçirilir

Şəkil 56 — Səhiyyə planlaşdırması (VMD təqdimatı)
7.2.7.7 Tibbi qiymətləndirmə
Termin: tibbi qiymətləndirmə
Tərifi: səhiyyə fəaliyyətinin ən az bir elementinin qiymətləndirildiyi səhiyyə fəaliyyətinin elementi
QEYD 1 Tibbi qiymətləndirmə səhiyyə prosesinin bütün iştirakçıları, o cümlədən tibbi qayğının subyekti tərəfindən
yerinə yetirilə bilər.
QEYD 2 Bax, həmçinin: kliniki prosesin nəticəsinin qiymətləndirilməsi

Cədvəl 50-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 57-də
verilir
Cədvəl 50 — Tibbi qiymətləndirmə anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin elementi

səhiyyə prosesinin qiymətləndirilməsi

kliniki prosesin nəticəsinin qiymətləndirilməsi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* tibbi qiymətləndirmə

Qiymətləndirir

1..* səhiyyə fəaliyyətinin aspektini
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Səhiyyə fəaliyyətinin
elementi

Aspektini qiymətləndirir

Tibbi qiymətləndirmə

Kliniki prosesinin nəticəsinin
qiymətləndirilməsi

Səhiyyə fəaliyyəti

Səhiyyə prosesinin
qiymətləndirilməsi

Şəkil 57 — Tibbi qiymətləndirmə (VMD təqdimatı)
7.2.7.7.1 Səhiyyə prosesinin qiymətləndirilməsi
Termin: səhiyyə prosesinin qiymətləndirilməsi
Tərifi: səhiyyə proseslərinin tələblərə əsasən sistematik şəkildə dəyərləndirildiyi tibbi qiymətləndirmə
QEYD 1 Kliniki proseslərin nəticələri kliniki prosesin nəticələrinin qiymətləndirilməsi prosesində qiymətləndirilir.
QEYD 2 Tələblər qeyd edilmiş, tətbiq edilən və ya məcburi olan ehtiyac və gözləntilərin məcmusundan ibarətdir.
Ehtiyaclar hədəf vəziyyət, resursların istifadə məqsədləri, təlimatlara əməl edilməsi və s. formada ifadə edilə bilər.
Gözləntilər səhiyyə prosesinin hər bir iştirakçısının (yəni, tibbi qayğının subyekti və səhiyyə mütəxəssisləri) gözlədiyi
nəticələr formasında ifadə edilə bilər.

Cədvəl 51 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 58-də
verilir.
Cədvəl 51 — Səhiyyə prosesinin qiymətləndirilməsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi qiymətləndirmə

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* Səhiyyə prosesinin qiymətləndirilməsi

qiymətləndirir

1..* səhiyyə prosesini

Tibbi qiymətləndirmə

qiymətləndirir

Səhiyyə prosesinin qiymətləndirilməsi

Səhiyyə prosesi

Şəkil 58 — Səhiyyə prosesinin qiymətləndirilməsi (VMD təqdimatı)
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7.2.7.7.2 Kliniki prosesin nəticəsinin qiymətləndirilməsi
Termin: kliniki prosesin nəticəsinin qiymətləndirilməsi
Tərifi: kliniki prosesin sağlamlıq vəziyyətinə olan təsirinin hədəf vəziyyətə və/və ya tibbi vəziyyətə əsasən
dəyərləndirildiyi tibbi qiymətləndirmə
QEYD 1 Tibbi qayğının subyekti və səhiyyə mütəxəssisləri kliniki prosesin nəticəsinin qiymətləndirilməsi prosesində
əsas iştirakçılardır.
QEYD 2 Hədəf vəziyyət kliniki proses üçün tələb rolunu oynayır.

Cədvəl 52-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 59-da
verilir.
Cədvəl 52 — Kliniki prosesin nəticəsinin qiymətləndirilməsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi qiymətləndirmə
Assosiasiyanın mənbəyi

0..*

kliniki
prosesin
qiymətləndirilməsi

Assosiasiyanın adı

nəticəsinin

Assosiasiyanın istiqaməti

qiymətləndirir

kliniki prosesin nəticəsini
1

1..*

hədəf vəziyyət

Mənbə rolunu oynayır

0..*

0..*

Nəticədə meydana gələn vəziyyət

Mənbə rolunu oynayır

0..*

kliniki prosesin nəticəsinin qiymətləndirilməsi üçün
kliniki prosesin nəticəsinin qiymətləndirilməsi üçün

Tibbi qiymətləndirmə

Mənbə rolunu oynayır

Hədəf vəziyyət

Mənbə rolunu oynayır

Kliniki prosesinin nəticəsinin
qiymətləndirilməsi

Nəticəsini qiymətləndirir

Kliniki proses

Nəticədə
meydana gələn
vəziyyət

Şəkil 59 — Kliniki prosesin nəticəsinin qiymətləndirilməsi (VMD təqdimatı)
7.2.7.8 Sağlamlıq sənədləşməsi
Termin: sağlamlıq sənədləşməsi
Tərifi: sağlamlıq sənədlərinin yaradıldığı və ya saxlanıldığı səhiyyə fəaliyyətinin elementi
Cədvəl 53 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 60-da
verilir.
Cədvəl 53 — Sağlamlıq sənədləşməsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin elementi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..* sağlamlıq sənədləşməsi

saxlanılır

1..* sağlamlıq sənədi
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Səhiyyə fəaliyyətinin
elementi

Təmin edir
Sağlamlıq sənədləşməsi

Sağlamlıq sənədi

Şəkil 60 — Sağlamlıq sənədləşməsi (VMD təqdimatı)
7.2.7.9 Tibbi ünsiyyət
Termin: tibbi ünsiyyət
Tərifi: Səhiyyə prosesinin ən az iki iştirakçısının ünsiyyətdə olduğu səhiyyə fəaliyyətinin elementi
Cədvəl 54 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 61-də
verilir.
Cədvəl 54 — Tibbi ünsiyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin elementi

Səhiyyə fəaliyyətinin elementi

Tibbi ünsiyyət

Şəkil 61 — Tibbi ünsiyyət (VMD təqdimatı)
7.2.8 Avtomatlaşdırılmış səhiyyə
Termin: avtomatlaşdırılmış səhiyyə
Tərifi: Səhiyyə prosesinin cavabdeh iştirakçısının təşəbbüsü ilə, avtomatik tibbi cihaz vasitəsilə səhiyyə
xidmətinin təmin edilməsi metodu
QEYD: Avtomatlaşdırılmış səhiyyə səhiyyə fəaliyyəti deyil, çünki avtomatik tibbi cihaz cavabdehlik daşıya bilməz.
Avtomatlaşdırılmış səhiyyə fəaliyyəti səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən həyata keçirilir və yoxlanılır. Səhiyyə
prosesinin iştirakçısı avtomatik tibbi cihazın təhlükəsiz istifadəsi üçün cavabdehlik daşıyır.
NÜMUNƏ: Uzunmüddətli elektrokardioqrafiya proqramında («Holter monitorinqi») kardiodefibrilyator cihazı
tərəfindən yerinə yetirilən fəaliyyətlər.

Cədvəl 55 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 62-də
verilir.
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Cədvəl 55 — Avtomatlaşdırılmış səhiyyə anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

avtomatlaşdırılmış səhiyyə

Həyata keçirilir

1

səhiyyə fəaliyyəti zamanı

0..*

avtomatlaşdırılmış səhiyyə

Nəzərdən keçirilir

0..*

səhiyyə fəaliyyətində

0..*

avtomatlaşdırılmış səhiyyə

Sona çatır

0..1

səhiyyə fəaliyyətində

0..*

avtomatlaşdırılmış səhiyyə

nəticələnir

0..*

1..*

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

cavabdehdir

0..*

avtomatlaşdırılmış səhiyyə üçün

avtomatik tibbi cihaz

Təmin edir

0..*

avtomatlaşdırılmış səhiyyə xidmətini

1

Avtomatik tibbi
cihaz

Təqdim edir

Təsdiqlənməmiş
sağlamlıq məlumatı

Nəticələnir

təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatı ilə

Həyata keçirilir

Avtomatlaşdırıl
mış səhiyyə

Nəzərdən keçirilir

Səhiyyə fəaliyyəti

Sona çatır

cavabdehdir

Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Şəkil 62 — Avtomatlaşdırılmış səhiyyə (VMD təqdimatı)
7.2.9 Səhiyyə resursu
Termin: səhiyyə resursu
Tərifi: Səhiyyə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan resurs
QEYD: Səhiyyə prosesi inkişaf etdikcə, səhiyyə resurslarının istifadəsi ayrı-ayrı mərhələlərdən keçir. Məsələn:
‘mövcuddur’, ‘sifariş olunub’, ‘təqdim edilib’, “istifadə olunur’, ‘istehlak edilir’, və s.
NÜMUNƏLƏR: Növbətçi səhiyyə mütəxəssisi, əməliyyat otağı, istifadə üçün hazır alətlər, məsləhət otaqları, palata
çarpayısı, hazırlanmış tibbi məhsullar, elektrokardioqrafiya cihazı, qan nümunəsi, bağışlanmış böyrək və s.

Cədvəl 56 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 63-də
verilir.
Cədvəl 56 — Səhiyyə resursu anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

resurs

səhiyyə işçiləri
Tibbi xidmət məntəqəsi
Tibbi məhsul
tibbi cihaz

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

səhiyyə fəaliyyəti

tələb edir

1..* səhiyyə resursu

1..*

səhiyyə resursunun idarə olunması

Yönləndirir və nəzarət edir

1..*

0..*

səhiyyə vəsaitləri

maliyyələşdirir

0..* səhiyyə resursunu

səhiyyə resursunun
istifadəsini

təchizatını

və
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Resurs

Səhiyyə
vəsaitləri

Maliyyələşdirir

Təminatını və istifadəsini yönləndirir
və nəzarətdə saxlayır

Səhiyyə resursu

Tələb edir

Səhiyyə
fəaliyyəti
Səhiyyə
işçiləri

Tibbi xidmət
məntəqəsi

Tibbi
məhsul

Tibbi cihaz

Səhiyyə resurslarının idarə
olunması

Şəkil 63 — Səhiyyə resursu (VMD təqdimatı)
7.2.9.1 Tibbi xidmət məntəqəsi
Termin: tibbi xidmət məntəqəsi
Tərifi: Səhiyyə fəaliyyətlərinin birbaşa təmin edildiyi yer
QEYD: Burada, tibbi qayğı subyektinin bədənində müalicənin tətbiq edildiyi nahiyə deyil, tibbi qayğı subyektinin
olduğu coğrafi məkan nəzərdə tutulur.
NÜMUNƏLƏR: cərrahiyyə otağı, palata, təcili yardım maşını, yolun kənarı, tibbi qayğı subyektinin evi, məktəb və s.

Cədvəl 57 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 64-də
verilir.
Cədvəl 57 — Tibbi xidmət məntəqəsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə resursu

Səhiyyə resursu

Tibbi xidmət məntəqəsi

Şəkil 64 — Tibbi xidmət məntəqəsi (VMD təqdimatı)
7.2.9.2 Avtomatik tibbi cihaz
Termin: avtomatik tibbi cihaz
Tərifi: avtomatlaşdırılmış səhiyyə fəaliyyətlərini həyata keçirmək imkanına malik tibbi cihaz
QEYD: EN 13940–1:2007 standartında səhiyyə cihazı anlayışı səhiyyə prosesinin iştirakçısı ilə əlaqələndirilir və
proqrama malik ola bilən, səhiyyə fəaliyyətlərinin təminatında istifadə olunan cihaz və ya avadanlıq kimi müəyyən
edilir.
NÜMUNƏLƏR: xüsusi elektrokardioqrafiya cihazı, elektron qan şəkəri monitoru.

Cədvəl 58 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 65-də
verilir.
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Cədvəl 58 — Avtomatik tibbi cihaz anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi cihaz
Assosiasiyanın mənbəyi

1

avtomatik tibbi cihaz

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

Təmin edir

0..*

avtomatlaşdırılmış
xidmətini

səhiyyə

Tibbi cihaz

Təmin edir

Avtomatik tibbi cihaz

Avtomatlaşdırılmış səhiyyə

Şəkil 65 — Avtomatik tibbi cihaz (VMD təqdimatı)
7.2.9.3 Səhiyyə resursunun idarə olunması
Termin: səhiyyə resursunun idarə olunması
Tərifi: Səhiyyə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün tələb edilən səhiyyə resurslarının təminatının və
istifadəsinin yönləndirilməsinə və idarə olunmasına yönəlmiş fəaliyyətlər
Cədvəl 59 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 66-da
verilir.
Cədvəl 59 — Səhiyyə resursunun idarə olunması anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

səhiyyə resursunun idarə olunması

təminatı və istifadənin yönləndirilməsi və idarə
1..*
olunması

1..*

səhiyyə fəaliyyəti

Tələb edir

0..* səhiyyə resursunun idarə olunmasını

1

səhiyyə təminatçısı

icra edir

0..* səhiyyə resursunun idarə olunmasını

səhiyyə resursunun

Tələb edir

Səhiyyə fəaliyyəti

Təminatını və istifadəsini
yönləndirir və nəzarətdə saxlayır
İcra edir

Səhiyyə resurslarının idarə
olunması

Səhiyyə resursu

Səhiyyə təminatçısı

Şəkil 66 — Səhiyyə resursunun idarə olunması (VMD təqdimatı)
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7.2.10 Səhiyyə vəsaitləri
Termin: səhiyyə vəsaitləri
Sinonim: tibbi qayğı üçün vəsaitlər
Tərifi: səhiyyə xidmətinin maliyyələşdirilməsi üçün resurs
QEYD: Tibbi sığorta fondu, hökumət orqanı, milli və ya yerli qurum, rifah proqramı, tibbi qayğının subyekti, yaxud
da səhiyyə xidmətlərinin maliyyələşdirilməsində iştirak edən hər hansı digər bir şəxs və ya təşkilat tərəfindən
maliyyə vəsaitlərinin təmin edilməs.

Cədvəl 60 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 67-də
verilir.
Cədvəl 60 — Səhiyyə vəsaitləri anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

resurs
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*
0..*
0..*

Maliyyələşdirilir
Təmin edir
Maliyyələşdirir

0..* səhiyyə vəsaitləri vastiəsilə
0..* səhiyyə vəsaitlərini
0..* səhiyyə resursunu

Səhiyyə xidməti
səhiyyə prosesinin iştirakçısı
səhiyyə vəsaitləri

Resurs

Səhiyyə fəaliyyətinin
iştirakçısı

Təmin edir
Maliyyələşdirir

Səhiyyə vəsaitləri
Səhiyyə

Səhiyyə resursu

Maliyyələşdirilir
r

Şəkil 67 — Səhiyyə vəsaitləri (VMD təqdimatı)

8 Proses ilə əlaqədar anlayışlar
8.1 Ümumi
Proses ilə əlaqədar anlayışlar və bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş digər anlayışlar arasındakı
əlaqələri göstərən model Şəkil 68-də verilmişdir. Diaqram göstəricilərinə dair ətraflı məlumat üçün Giriş
bölməsində 0.7 bəndinə baxın.
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Mənbə rolunu oynayır

Ilkin sağlamlıq vəziyyəti
yekun
vəziyyəti

Proses

sağlamlıq

Tibbi qayğı subyekti

Icra edilir
Tənzimləyir

Səhiyyə
prosesi

Keyfiyyətinə nəzarət edir
Səhiyyə
keyfiyyətinin
idarə olunması

əsas yaradır

Planlaşdırılır

Tibbi qayğı planı

Sənədləşdirilir
Sağlamlıq sənədi

Tələb
edir

Arzuolunmaz
vəziyyətin idarə
edilməsi

Kliniki prosesin nəticəsinin
dəyərləndirilməsi

tutulmayan
Səhiyyə fəaliyyəti

İcazə verilən tibbi qayğı
müddəti

əhatə edir
Vaxt intervalıdlr

Kliniki
epizodu

Göstərilir

Təsir edir

Arzuolunmaz
vəziyyət

Səhiyyə təşkilatı

Nəzərdə
vəziyyət

Səhiyyə xidməti

Səhiyyə xidməti
üzrə
Nəticəsidir
direktoriya

Dəstəkləyir

səhiyyə

Icra edir

Səhiyyə icazəsi

Qiymətləndirir

Səhiyyə
prosesinin
dəyərləndirilməsi

İnzibati
fəaliyyətləri

Icazə verir

Tibbi
qayğı
müddəti üçün
icazə

Nəticələnir

Nəticəsini dəyərləndirir

Kliniki
proses

Təmin edir

proses

malikdir

əhatə edir

Ilkin əlaqə

Kliniki prosesə dair
maraq

Sağlamlıq məsələsi

Şəkil 68 — Proses ilə əlaqədar anlayışların VMD diaqramı

8.2 Səhiyyə prosesi
Termin: səhiyyə prosesi
Sinonim: tibbi qayğı prosesi
Tərifi: mənbə məlumatları nəticəyə çevirən, bir-birləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və ya bir-birinə təsir
göstərən Səhiyyə fəaliyyətləri
QEYD 1 Səhiyyə prosesinin əsas növü kliniki prosesdir ki, burada sağlamlıq vəziyyəti mənbə və nəticə kimi
müəyyən edilir və bir və ya bir neçə səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar bütün fəaliyyətləri əhatə edir.
QEYD 2 Səhiyyə prosesi konkret olaraq bir səhiyyə təminatçısısinə və ya başqa bir təşkilata şamil olunmur.

Cədvəl 61 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 69-da
verilir.
Cədvəl 61 — Səhiyyə prosesi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Proses

kliniki proses

Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..1

1..*

səhiyyə fəaliyyəti

0..*

səhiyyə prosesi

səhiyyə prosesi

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

səhiyyə prosesi

İcra edilir

1

tibbi qayğının subyekti üçün

0..*

səhiyyə prosesi

planlaşdırılır

0..*

tibbi qayğı planında

0..*

səhiyyə prosesinin qiymətləndirilməsi Qiymətləndirir

1..*

səhiyyə prosesini
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1..*

səhiyyə prosesi

sənədləşdirilir

0..*

Sağlamlıq sənədlərində

1..*

səhiyyə prosesi

Nəticələnir

0..1

yekun sağlamlıq vəziyyəti

1..*

səhiyyə prosesi

Əsas yaradır

0..1

səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması

1..*

Səhiyyə səlahiyyəti

Tənzimləyir

1..*

səhiyyə proseslərini

0..1

ilkin sağlamlıq vəziyyəti

Mənbə rolunu oynayır

1

səhiyyə prosesi üçün

0..1

İnzibati səhiyyə fəaliyyətləri

dəstəkləyir

1..*

səhiyyə prosesini

0..1

səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması

Keyfiyyətinə nəzarət edir

1..*

səhiyyə prosesinin

0..*

arzuolunmaz vəziyyət

Təsir edir

1..*

səhiyyə prosesinə

0..1

səhiyyə xidməti

yaranır

1

səhiyyə prosesindən

proses
Mənbə rolunu
oynayır

Ilkin sağlamlıq
vəziyyəti

Nəticələnir

Tibbi qayğı subyekti

Icra edilir
Planalaşdırılır

Yekun sağlamlıq
vəziyyəti
Tibbi qayğı planı

Tənzimləyir

Səhiyyə səlahiyyəti
Sənədləşdirilir

İnzibati səhiyyə
fəaliyyətləri
Arzuolunmaz vəziyyət

əsas verir

Səhiyyə prosesi

Keyfiyyətinə nəzarət edir

Təsir edir

Qiymətləndirir

Səhiyyə xidməti

Sağlamlıq sənədi

Dəstəkləyir

Səhiyyə keyfiyyətinin
idarə olunması
Səhiyyə prosesinin
qiymətləndirilməsi

yaranır

Kliniki proses

Səhiyyə
fəaliyyəti

Şəkil 69 — Səhiyyə prosesi (VMD təqdimatı)
8.2.1 Kliniki proses
Termin: kliniki proses
Tərifi: Səhiyyə təminatçısının bütün fəaliyyətlərini və müəyyən edilmiş səhiyyə məsələləri ilə əlaqədar
digər səhiyyə fəaliyyətlərini əhatə edən səhiyyə prosesi
QEYD 1 Kliniki proses bir-birləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və ya bir-birinə təsir göstərən və bir və ya bir neçə səhiyyə
məsələsi ilə əlaqədar tibbi qayğının subyekti üçün həyata keçirilən səhiyyə fəaliyyətləridir.
QEYD 2 Kliniki prosesin məqsədi və nəticəsi sağlamlıq vəziyyətidir.
QEYD 3 Kliniki prosesdə tibbi qayğının subyekti və səhiyyə mütəxəssisləri bütün növ səhiyyə fəaliyyətlərində qarşılıqlı
əlaqədə olurlar.
QEYD 4 Kliniki proses bütün növ səhiyyə fəaliyyətlərini, əsasən səhiyyə təminatçısınin fəaliyyətlərini, eləcə də,
səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən müəyyən edilən və ya tövsiyə olunan özünəqayğı fəaliyyətlərini əhatə edir.
QEYD 5 Kliniki proses tibbi qayğının subyekti baxımından davamlı tibbi qayğını dəstəkləmək üçün əsas proses sayıla
bilər.
QEYD 6 Kliniki proseslər səhiyyə proseslərinin əsas, mərkəzi və ən mühüm növüdür.
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QEYD 7 Birinci dərəcəli məqsəd (tibbi qayğının subyektinin ilkin sağlamlıq vəziyyəti və ikinci dərəcəli və ya köməkçi
məqsəd (kliniki prosesin icra olunması üçün təmin edilən resurslar) arasında fərqi ayırd etmək lazımdır.

Cədvəl 62 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 70-də
verilir.

Cədvəl 62 — Kliniki proses anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə prosesi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

kliniki proses

əhatə edir

1..*

sağlamlıq məsələsini

1..*

kliniki proses

Əhatə edir

1..*

icazə verilən tibbi qayğı müddəti

1

kliniki proses epizodu

Vaxt intervalıdır

1

kliniki prosesin

1
0..*

kliniki proses

malikdir
Nəticəsini qiymətləndirir

0..1 kliniki prosesə dair maraq
kliniki prosesin

0..1

kliniki
prosesin
qiymətləndirilməsi

nəticəsinin

ilkin əlaqə

1
yaradır

1

kliniki prosesi

Səhiyyə prosesi

malikdir

formalaşdırır

Kliniki prosesə dair maraq

İlkin əlaqə
Kliniki proses
əhatə edir

Vaxt intervalıdır

Kliniki proses epizodu

İcazə verilən tibbi
qayğı müddəti

Sağlamlıq məsələsi

əhatə edir

Kliniki prosesin nəticəsinin
qiymətləndirilməsi

nəticəsini qiymətləndirir

Şəkil 70 — Kliniki proses (VMD təqdimatı)
8.2.2 Səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması
Termin: səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması
Sinonim: kliniki idarəetmə
Tərifi: Keyfiyyətlə əlaqədar səhiyyə təşkilatının yönləndirilməsi və nəzarət edilməsi üçün əlaqələndirilmiş
fəaliyyətlər
QEYD 1 Kliniki proselər səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması ilə əlaqədar səhiyyə proseslərinin ən mühüm növüdür.
QEYD 2 Səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması fəaliyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: keyfiyyət siyasətinin yaradılması,
keyfiyyət məqsədlərinin müəyyən edilməsi, auditlərin keçirilməsi, keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üçün
qiymətləndirmə və rəy bildirmə. Bütün bunlar keyfiyyətə təminatı yaradır.
NÜMUNƏLƏR: Keyfiyyət meyarları bazalarında tələblərin yerinə yetirilməsinin istiqamətləndirilməsi və nəzarət
edilməsi, səhiyyə mütəxəssislərinin davranışlarında dəyişiklik edilməsi

Cədvəl 63 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 71-də
verilir.
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Cədvəl 63 — Səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1

səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması Keyfiyyətinə nəzarət edir

1..*

səhiyyə prosesinin

1

Səhiyyə təşkilatı

icra edir

1..*

səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunmasını

1..*

səhiyyə prosesi

Rəy bildirir

0..1

səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunmasına
dair

Icra edir
Səhiyyə təşkilatı

Keyfiyyətinə nəzarət edir
Səhiyyə keyfiyyətinin idarə
olunması

Səhiyyə prosesi

əsas verir

Şəkil 71 — Səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması (VMD təqdimatı)
8.2.3 İnzibati səhiyyə fəaliyyətləri
Termin: İnzibati səhiyyə fəaliyyətləri
Tərifi: Səhiyyə prosesləri ilə əlaqədar inzibati fəaliyyətlər
QEYD: İnzibati fəaliyyətlər səhiyyə prosesində dolayı fəaliyytlərdir və dəstək və idarəetməni əhatə edir.
NÜMUNƏLƏR: Büdcə və resursların ayrılması, təşkilati struktur, qeyri-kliniki sənədləşmə,
inzibati fəaliyyətlərin idarə olunması, resursların idarə olunması və s.

Cədvəl 64 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 72-də
verilir.
Cədvəl 64 — İnzibati səhiyyə fəaliyyətləri anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1 İnzibati səhiyyə fəaliyyətləri

Yardım edir

1..* səhiyyə prosesinə

Yardım edir
İnzibati səhiyyə fəaliyyətləri

Səhiyyə prosesi

Şəkil 72 — İnzibati səhiyyə fəaliyyətləri (VMD təqdimatı)
8.2.4 Arzuolunmaz vəziyyət
Termin: arzuolunmaz vəziyyət
Tərifi: səhiyyə proseslərinə mənfi təsir göstərən arzuolunmaz vəziyyət
QEYD 1 Arzuolunmaz vəziyyətlərə əsasən ‘yatrogenezis’ və ya ‘yatrogeniya’ səbəb olur.
QEYD 2 Arzuolunmaz vəziyyət müvafiq səhiyyə fəaliyyətlərində meydana gələ bilər.
QEYD 3 Arzuolunmaz vəziyyət zərərli ola bilər.

NÜMUNƏLƏR:
Xəstəxanada qalarkən infeksiyaya yoluxma.

81
© ISO 2015 – Bütün hüquqları qorunur

Ola bilər ki, təlimata uyğun istifadə edilən dərmanın allergiya yarada biləcəyi müalicədən əvvəl məlum
olmadığı halda, allergik reaksiyaya səbəb olsun.
Səhiyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar hadisə arzuolunmaz vəziyyət sayıla bilər.
Düzgün şəkildə yerinə yetirilən səhiyyə fəaliyyəti zamanı uğursuzluğun baş verməsi də arzuolunmaz
vəziyyət hesab edilə bilər.
Cədvəl 65 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 73-də
verilir.
Cədvəl 65 — Arzuolunmaz vəziyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Ehtimal edilməyən vəziyyət
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

arzuolunmaz vəziyyət

Təsir edir

1..* səhiyyə prosesinə

1

arzuolunmaz vəziyyət

Tələb edir

1

arzuolunmaz vəziyyətin idarə
edilməsini

Nəzərdə tutulmayan vəziyyət

Arzuolunmaz vəziyyətin idarə
edilməsi

Tələb edir

Təsir edir
Arzuolunmaz vəziyyət

Səhiyyə prosesi

Şəkil 73 — Arzuolunmaz vəziyyət (VMD təqdimatı)
8.2.5 Arzuolunmaz vəziyyətin idarə edilməsi
Termin: arzuolunmaz vəziyyətin idarə edilməsi
Tərifi: Arzuolunmaz vəziyyət zamanı həyata keçirilən səhiyyə fəaliyyətləri
QEYD: Adətən, arzuolunmaz vəziyyətin idarə edilməsinin iki məqsədi olur: arzuolunmaz vəziyyətin təsirini müəyyən
etmək və ya nəticələrini minimuma endirmək və arzuolunmaz vəziyyətin gələcəkdə meydana gəlməsinin qarşısını
almaq.

Cədvəl 66 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 74-də
verilir.
Cədvəl 66 — Arzuolunmaz vəziyyətin idarə edilməsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

1..* səhiyyə fəaliyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Tələb edir

1 arzuolunmaz vəziyyətin idarə edilməsini

arzuolunmaz vəziyyət

Arzuolunmaz vəziyyət

Arzuolunmaz vəziyyətin idarə
edilməsi

Səhiyyə fəaliyyəti

Şəkil 74 — Arzuolunmaz vəziyyətin idarə edilməsi (VMD təqdimatı)
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8.2.6 Səhiyyə xidməti
Termin: səhiyyə xidməti
Tərifi: səhiyyə prosesinin nəticəsi olan xidmət
QEYD: Müəyyən edilmiş səhiyyə məsələləri üçün nəzərdə tutulan geniş səhiyyə xidmətləri kliniki proseslərin
nəticəsidir.
NÜMUNƏ: Diaqnostik müayinə və nəticələrə dair hesabat.

Cədvəl 67 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 75-də
verilir.
Cədvəl 67 — Səhiyyə xidməti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1

səhiyyə xidməti

Yaranır

1

səhiyyə prosesindən

1..*

səhiyyə xidməti

Göstərilir

1..*

səhiyyə xidməti üzrə direktoriyada

1

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət

Icazə verir

1..*

səhiyyə xidmətini

yaranır
Tibbi qayğı müddəti
üçün icazə

Icazə verir

Səhiyyə prosesi

Səhiyyə fəaliyyəti
Göstərilir
Səhiyyə xidmətləri üzrə
direktoriya

Şəkil 75 — Səhiyyə xidməti (VMD təqdimatı)
8.2.7 Səhiyyə xidməti üzrə direktoriya
Termin: səhiyyə xidməti üzrə direktoriya
Tərifi: Səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması üzrə bir və ya bir neçə təminatçı tərəfindən təklif edilən
səhiyyə xidmətləri üzrə direktoriya
Cədvəl 68 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 76-da
verilir.
Cədvəl 68 — Səhiyyə xidməti üzrə direktoriya anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

Göstərilir

1..*

səhiyyə xidməti

Səhiyyə xidməti

Göstərilir

səhiyyə xidməti üzrə direktoriyada

Səhiyyə xidmətləri üzrə
direktoriya

Şəkil 76 — Səhiyyə xidməti üzrə direktoriya (VMD təqdimatı)

9 Səhiyyənin planlaşdırması ilə əlaqədar anlayışlar
9.1 Ümumi
Kliniki məlumatların istifadəsi və davamlı tibbi qayğı prosesində qərar dəstəyi ilə əlaqədar anlayışlar və
bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş digər anlayışlar arasındakı əlaqələri göstərən model Şəkil 77də verilmişdir. Diaqram göstəricilərinə dair ətraflı məlumat üçün Giriş bölməsində 0.7 bəndinə baxın.
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Tibbi yanaşma

əhatə edir

əks etdirir

əks etdirir
Hədəf vəziyyət

Səhiyyə məqsədi

Səhiyyə vəzifəsi

Hədəfə alır

Reallaşmasına yardım edir
Hədəfə alır

Hədəfə alır

Qəbul edir

Səhiyyə təşkilatı

əhatə edir

Sağlamlıq ehtiyacı

əhatə edir
əsaslanır

Əsas tibbi qayğı planı

Məlumatlandırır

Seçimini tənzimləyir

Kliniki
müdaxilənin
gedişatı

Şamil olunur

Tibbi vəziyyət
əhatə edir

Icra edir
Protokol
Səhiyyə
prosesinin
iştirakçısı

Qərarlar qəbul edir

Kliniki təlimat
əsaslanır

Tətbiq edir

Sağlamlıq məsələsi
əhatə edir

əsaslanır

Uyğun gəlir

Sağlamlıq sənədi

Nəticədə meydana gəlir

Səhiyyə
planlaşdırması

Səhiyyə zənciri

Qeydə alınır

planlaşdırılır

Səhiyyə prosesi

əhatə edir

Tibbi qayğı planı

planlaşdırılır

Səhiyyə xidməti
üçün vaxt təyini
Səhiyyə fəaliyyətləri
kompleksi

Təksahəli tibbi qayğı
planı

Səhiyyə
fəaliyyəti

Sağlamlıq ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Səhiyyə fəaliyyətinin idarə
olunması

Müəyyən edir

Səhiyyə fəaliyyətlərinin
statusunu dəyişir

Çoxsahəli tibbi qayğı planı

Ehtiyac olan səhiyyə
fəaliyyəti

Şəkil 77 — Səhiyyənin planlaşdırması ilə əlaqədar anlayışların geniş VMD diaqramı

9.2 Tibbi qayğı planı
Termin: tibbi qayğı planı
Sinonim: səhiyyə qayğı planı
Köhnəlmiş termin: tibbi qayğı proqramı
Tərifi: Səhiyyə prosesində bir və ya bir neçə səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyətini,
səhiyyə vəzifələrini və səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması məqsədlərini əhatə edən dinamik, fərdi plan
QEYD 1 Tibbi qayğı planı bir və ya bir neçə səhiyyə sənədlərində qeyd oluna bilər.
QEYD 2 Tibbi qayğı planı müxtəlif tələblərlə əlaqədar olaraq, bölünə bilər. Məsələn, təkprofillii tibbi qayğı planı,
buna misal olaraq: dayə xidməti üzrə tibbi qayğı planı. Burada səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması üzrə ancaq bir
mütəxəssis iştirak edir. Tibbi qayğı planı ilə əlaqədar tələblərə dair başqa bir nümunə: tibbi qayğı planının ancaq bir
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sağlamlıq məsələsini, bir tibbi vəziyyəti, bir əlaqəni, bir kliniki prosesi, səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması üzrə
provayder tərəfindən icra olunacaq səhiyyə fəaliyyətlərini əhatə etməsi və s.
QEYD 3 Tibbi qayğı planları səhiyyə prosesində təkrarən nəzərdən keçirilən planlardlır. Planın hər dəfə nəzərdən
keçirilməsi üçün Səhiyyə ehtiyacları yenidən dəyərləndirilir.
QEYD 4 Tibbi qayğı planında səhiyyə fəaliyyətlərinin müddəti olur. Həmin müddət daxilində səhiyyə fəaliyyətlərinin
statusları aşağıdakı kimi ola bilər:
‘planlaşdırılıb’, ‘icra olunub, ‘ləğv edilib’ və s.; bütün bu statuslar tibbi qayğı planına daxildir.
QEYD 5 EN 13940–1:2007 standartında tibbi qayğı proqramı terminindən istifadə edilmişdir.
NÜMUNƏ: Diabetdə retinopatiya üçün video-retinoskopiya vasitəsilə tibbi qayğı planı. Burada ailə həkimi və
oftalmoloq iştirak edirlər və kamerası olan xüsusi portativ cihazdan (video-retinoskop) istifadə olunur.

Cədvəl 69 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 77-də
verilir.
Cədvəl 69 — Tibbi qayğı planı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Təkprofilli tibbi qayğı planı
Çoxprofilli tibbi qayğı planı
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..*

0..*

tibbi qayğı planı

1..*

səhiyyə fəaliyyəti

0..*

Kompleks səhiyyə fəaliyyətləri

tibbi qayğı planı

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
1..*
1..*
0..*
1..*
0..*
0..*

tibbi qayğı planı
tibbi qayğı planı
tibbi qayğı planı
tibbi qayğı planı
tibbi qayğı planı
tibbi qayğı planı
tibbi qayğı planı
tibbi qayğı planı
səhiyyə prosesinin iştirakçısı
səhiyyə prosesi
Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini

uyğundur
Icra edir
əsaslanır
əhatə edir
əhatə edir
Hədəfə alır
Hədəfə alır
qaynaqlanır
Tətbiq edir
planlaşdırılır
planlaşdırılır

0..*
0..*
0..*
1..*
0..*
1..*
1..*
1..*
0..*
0..*
0..1

Kliniki tləimata
protokolu
Əsas tibbi qayğı planına
sağlamlıq məsələsini
Səhiyyə zəncirini
Səhiyyə vəzifəsini
Səhiyyə məqsədini
səhiyyə planlaşdırmasından
tibbi qayğı planını
tibbi qayğı planında
tibbi qayğı planında

0..*

səhiyyə fəaliyyətinin idarə
olunması

Səhiyyə fəaliyyətlərinin
statuslarını dəyişir

1

tibbi qayğı planında

0..*

tibbi qayğı planı

Qeyd edilir

0..1

Sağlamlıq sənədində
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əsaslanır

Nəticəsində yaranır
Səhiyyə
planlaşdrması

əsas tibbi qayğı planı
əhatə edir

Uyğun gəlir
Kliniki təlimat

Sağlamlıq məsələsi

İcra edir

əhatə edir

Protokol

TİBBİ QAYĞI
PLANI

planlaşdırılır
Səhiyyə prosesləri

Səhiyyə
iştirakçısı

Səhiyyə vəzifəsi

Səhiyyə məqsədi

Qeyd edilir

Tətbiq edir

prosesinin

Hədəfə alır

Hədəfə alır

planlaşdırılır

Səhiyyə xidməti üçün
vaxt təyini

Səhiyyə zənciri

Sağlamlıq sənədi

Səhiyyə
fəaliyyətlərinin
statusunu dəyişir

Səhiyyə
fəaliyyətinin
idarə olunması

Təksahəli
planı

tibbi

qayğı

Çoxsahəli tibbi qayğı
planı

Səhiyyə fəaliyyəti

Səhiyyə fəaliyyətləri
paketi

Şəkil 78 — Tibbi qayğı planı (VMD təqdimatı)
9.2.1 Təkprofilli tibbi qayğı planı
Termin: təkprofilli tibbi qayğı planı
Sinonim: təkprofilli səhiyyə qayğı planı
Köhnəlmiş termin: tibbi qayğı planı
Tərifi: Səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması üzrə eyni peşəkar səlahiyyətə malik səhiyyə mütəxəssisləri
tərəfindən həyata keçirilən səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması fəaliyyətlərindən ibarət tibbi qayğı planı
QEYD: EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün tibbi qayğı planı terminindən istifadə edilmişdir.
NÜMUNƏ: Dayə xidməti üzrə tibbi qayğı planı.

Cədvəl 70 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 79-da
verilir.
Cədvəl 70 — Təkprofilli tibbi qayğı planı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi qayğı planı

Tibbi qayğı planı

Eyni peşə sahəsi üzrə tibbi qayğı planı

Şəkil 79 — Təkprofilli tibbi qayğı planı (VMD təqdimatı)
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9.2.2 Çoxprofilli tibbi qayğı planı
Termin: çoxprofilli tibbi qayğı planı
Sinonimlər: çoxprofilli səhiyyə qayğı planı, çoxşaxəli tibbi qayğı planı
Tərifi: Səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması üzrə fərqli peşəkar səlahiyyətə malik səhiyyə mütəxəssisləri
tərəfindən həyata keçirilən səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması fəaliyyətlərindən ibarət tibbi qayğı planı
Cədvəl 71 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 80-də
verilir.
Cədvəl 71 — çoxprofilli tibbi qayğı planı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi qayğı planı

Tibbi qayğı planı

Bir neçə peşə sahəsi üzrə
tibbi qayğı planl

Şəkil 80 — Çoxprofilli tibbi qayğı planı (VMD təqdimatı)
9.2.3 Əsas tibbi qayğı planı
Termin: əsas tibbi qayğı planı
Sinonim: standartlaşdırılmış tibbi qayğı planı
Tərifi: konkret vəziyyət üçün potensial tibbi qayğı planının yenidən istifadə oluna bilən məzmunu və
strukturu
QEYD 1 Əsas tibbi qayğı planı adətən kliniki təlimatlarda (protokollar daxil olmaqla) yer alan məlumatlara
əsaslanır.
QEYD 2 Əsas tibbi qayğı planı kliniki prosesin idarə olunması metodu kimi tibbi qayğının planlaşdırılmasında tətbiq
edilə bilər.
QEYD 3 Əsas tibbi qayğı planında tövsiyə olunan səhiyyə fəaliyyətləri üçün təkmilləşmiş sxemlər yer ala bilər.

Cədvəl 72 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 81-də
verilir.
Cədvəl 72 — Əsas tibbi qayğı planı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1

kliniki müdaxilənin gedişatı

Məlumat verir

1..* əsas tibbi qayğı planı üçün

1..*

Səhiyyə təşkilatı

Qəbul edir

0..* əsas tibbi qayğı planını

0..*

tibbi qayğı planı

əsaslanır

0..* əsas tibbi qayğı planına
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Qəbul edir

Səhiyyə təşkilatı
Məlumatlandır

Əsas tibbi qayğı
planı

Kliniki
müdaxilənin
gedişatı

əsaslanır

Tibbi qayğı planı

Şəkil 81 — Əsas tibbi qayğı planı (VMD təqdimatı)
9.2.4 Kliniki təlimat
Termin: kliniki təlimat
Sinonim: tibbi qayğı təlimatı
Tərifi: Müəyyən edilmiş səhiyyə məsələləri ilə əlaqədar həyata keçiriləcək səhiyyə fəaliyyətlərinə dair
Səhiyyə keyfiyyətinin idarə olunması prosesinin iştirakçıları tərəfindən qərarların qəbul edilməsinə
yardım göstərən sistematik qaydalar
QEYD 1 Kliniki təlimatlar adətən ümumi xarakter daşıyır və konkret olaraq tibbi qayğının subyektini hədəfə almır.
Bu təlimatlar ümumən müsbət təcrübəni əks etdirsə də, bəzən bir sıra operativ təfsilatları da özündə birləşdirə bilər.
QEYD 2 Kliniki təlimatlar strukturlaşdırılmış olmalı və standart ölçmə meyarlarını və göstəricilərini özündə
birləşdirməlidir.
NÜMUNƏLƏR: hipertenziyanın, diabetin, hamiləliyin nəzarətdə saxlanılmasına, Keysəriyyə kəsiyinə, təzyiq
sahəsinin idarə olunmasına, fiziki hərəkət proqramlarına, öyrənmə qüsuru olan insanlar üçün sosial müdaxilə
proqramlarına dair kliniki təlimatlar;

Cədvəl 73 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 82-də
verilir.

Cədvəl 73 — Kliniki təlimat anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

protokol
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*
0..*
0..*
0..*
0..*

əsaslanır
aiddir
Qərarlar qəbul edir
əsaslanır
Uyğundur

1..*
1..*
0..*
0..*
0..*

kliniki təlimat
kliniki müdaxilənin gedişatı
səhiyyə prosesinin iştirakçısı
səhiyyə planlaşdırması
tibbi qayğı planı

əsaslanır

sağlamlıq məsələsinə
kliniki təlimata
kliniki təlimata əsasən
kliniki təlimata
kliniki təlimata

əsaslanır

Səhiyyə
planlaşdırması
Tibbi
planı

Kliniki
müdaxilənin
gedişatı

qayğı

Sağlamlıq məsələsi
Uyğun gəlir

Kliniki təlimat

Qərarlar qəbul edir

Səhiyyə
iştirakçısı

prosesinin

Şamil olunur

Protokol

Şəkil 82 — Kliniki təlimatlar (VMD təqdimatı)
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9.2.4.1 Protokol
Termin: protokol
Tərifi: uyğunlaşdırılmış kliniki təlimat
QEYD 1 Protokol kliniki təlimata nəzərən daha dəqiqdir.
QEYD 2 Protokollar çox vaxt səhiyyə prosesinin iştirakçılarından gözlənilən davranışlar və rollar baxımından rəsmi
formada tərtib edilir.
NÜMUNƏLƏR: təcili yardım bölməsində ürək çatışmazlığına dair protokol, uşaqlarda sidik infeksiyalarının
müalicəsinə və nəzarətdə saxlanılmasına dair protokol.

Cədvəl 74 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 83-də
verilir.
Cədvəl 74 — Protokol anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

kliniki təlimat
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* tibbi qayğı planı

reallaşdırır

0..* protokolu

Kliniki təlimat

Tibbi qayğı
planı

reallaşdırır

Protokol

Şəkil 83 — Protokol (VMD təqdimatı)
9.2.4.2 Kliniki müdaxilənin gedişatı
Termin: kliniki müdaxilənin gedişatı
Sinonimlər: tibbi qayğı protokolu, tibbi qayğı xəritəsi, tibbi qayğı üzrə protokol
Tərifi: əsas tibbi qayğı planlarının məzmununu təşkil edən Səhiyyə fəaliyyətləri üzrə protokol
QEYD 1 Kliniki müdaxilənin gedişatı anlayışı növlərə ayrılır. Məs. ‘inteqrasiya olunmuş kliniki müdaxilənin
gedişatılar’, ‘çoxprofilli tibbi qayğı protokolları’, ‘kollaborativ tibbi qayğı protokolları’.
QEYD 2 Kliniki müdaxilənin gedişatılar inzibati səhiyyə fəaliyyətlərinə və Səhiyyə resurslarının idarə edilməsinə
yardım üçün tərtib edilir. Bu protokollarda pasiyentin idarə olunmasının hər bir mərhələsi (müalicə, müdaxilə və
c.) üçün geniş təlimatlar yer alır.

Cədvəl 75 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 84-də
verilir.
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Cədvəl 75 — Kliniki müdaxilənin gedişatı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*
0..1
0..*
1..*

Aiddir
məlumatlandırır
əhatə edir
Seçimini tənzimləyir

1..*
1..*
1..*
0..*

kliniki müdaxilənin gedişatı
kliniki müdaxilənin gedişatı
kliniki müdaxilənin gedişatı
Tibbi vəziyyəti

əhatə edir

Tibbi vəziyyət

Məlumatlandırır

Kliniki müdaxilənin
gedişatı

Seçimini tənzimləyir

kliniki təlimata
əsas tibbi qayğı planı üçün
tibbi vəziyyəti
kliniki müdaxilənin gedişatı

aiddir

Əsas tibbi qayğı
planı
Kliniki təlimat

Şəkil 84 — Kliniki müdaxilənin gedişatı (VMD təqdimatı)
9.2.5 Səhiyyə vəzifəsi
Termin: səhiyyə vəzifəsi
Sinonim: nəzərdə tutulan nəticə
Tərifi: Sağlamlıq ehtiyaclarını hədəfə alan səhiyyə prosesinin həyata keçirilməsi
QEYD Səhiyyə vəzifəsi müəyyən edilmiş tarix və vaxt çərçivəsində reallaşmalı olan bir və ya bir bir neçə hədəf
vəziyyətlə ifadə oluna bilər.

NÜMUNƏLƏR:
Döş xərçənginə nəzarət proqramı vasitəsilə döş xərçəngindən əziyyət çəkən tibbi qayğının subyektinin
ömrünü uzatmaq.
Siqaretə son verilməsi proqramı vasitəsilə, tibbi qayğının subyektinə qarşı tütünlə əlaqədar xəstələnmə
və ölüm riskini azaltmaq.
Tibbi qayğının subyektinə qarşı diabetin ikinci dərəcəli təsirinin meydana gəlmə riskini azaltmaq
Cədvəl 76 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 85-də
verilir.
Cədvəl 76 — Səhiyyə vəzifəsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

səhiyyə vəzifəsi

əhatə edir

1..* Sağlamlıq ehtiyacını

1..*

Səhiyyə məqsədi

Reallaşmasına yardım edir

1..* səhiyyə vəzifəsinin

0..*

hədəf vəziyyət

ifadə edir

1..* səhiyyə vəzifəsini

1..*

tibbi qayğı planı

Hədəfə alır

1..* səhiyyə vəzifəsini

əsas tibbi qayğı
planı
Səhiyyə
məqsədi

Hədəfə alır

Ifadə edir

Hədəf vəziyyət

Səhiyyə vəzifəsi
Reallaşmasına yardım edir

əhatə edir

Sağlamlıq
ehtiyacı

Şəkil 85 — Səhiyyə vəzifəsi (VMD təqdimatı)
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9.2.6 Səhiyyə məqsədi
Termin: Səhiyyə məqsədi
Tərifi: Müəyyən edilmiş səhiyyə vəzifəsinə nail olmaq üçün aralıq mərhələ kimi, bir və ya bir neçə səhiyyə
fəaliyyətinin reallaşdırılması
QEYD A Səhiyyə məqsədi müəyyən edilmiş tarix və vaxt çərçivəsində reallaşmalı olan bir və ya bir bir neçə hədəf
vəziyyətlə ifadə oluna bilər.

NÜMUNƏLƏR:
Hipertenziya proqramında tibbi qayğı subyektinin müalicəyə əməl etməsini daha da artırmaq.
Hipertenziya proqramında tibbi qayğı subyektinin sistolik və diastolik təzyiqini tənzimləmək.
Diabetə dair təlim proqramı vasitəsilə tibbi qayğı subyektinin öz xəstəliyinə dair məlumatlarını artırmaq.
Cədvəl 77 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 86-da
verilir.
Cədvəl 77 — Səhiyyə məqsədi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

Səhiyyə məqsədi

Reallaşmasına yardım edir

1..* səhiyyə vəzifəsinin

1..*

səhiyyə fəaliyyəti

Hədəfə alır

1..* Səhiyyə məqsədini

1..*

tibbi qayğı planı

Hədəfə alır

1..* Səhiyyə məqsədini

0..*

hədəf vəziyyət

Təmsil edir

0..* Səhiyyə məqsədini

0..*

Tibbi yanaşma

əhatə edir

1

Tibbi
planı

qayğı

Tibbi
yanaşma
Səhiyyə
fəaliyyəti

Hədəfə alır

əhatə edir

Səhiyyə məqsədini

Reallaşmasına yardım edir

Səhiyyə
məqsədi

Təmsil edir

Səhiyyə vəzifəsi

Hədəf vəziyyət

Hədəfə alır

Şəkil 86 — Səhiyyə məqsədi (VMD təqdimatı)
9.2.7 Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi
Termin: Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi
Tərifi: Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi
QEYD Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi səhiyyə fəaliyyətlərindən ibarət səhiyyə zənciri vasitəsilə müəyyən edilə bilər.
NÜMUNƏ: Planlaşdırılmış cərrahiyyə əməliyyatı zamanı və daha sonra tibbi qayğının subyektinə həmin əməliyyatla
əlaqədar təqdim edilən bütün səhiyyə fəaliyyətləri.

Cədvəl 78 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 87-də
verilir.
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Cədvəl 78 — Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..*

Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi

0..*

Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi

0..*

tibbi qayğı planı

1..*

səhiyyə fəaliyyəti

Tibbi
planı

qayğı

Ehtiyac olan
fəaliyyəti

Səhiyyə
kompleksi

fəaliyyətləri

səhiyyə

Səhiyyə
fəaliyyəti

Şəkil 87 — Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi (VMD təqdimatı)
9.2.8 Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti
Termin: ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti
Sinonimlər: ehtiyac olan tibbi qayğı fəaliyyəti, sağlamlıq ehtiyacı, tibbi qayğı ehtiyacı
Tərifi: Müəyyən edilmiş sağlamlıq ehtiyacını hədəfə alan səhiyyə fəaliyyətlərindən ibarət səhiyyə
fəaliyyətləri kompleksi
QEYD 1 Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti sağlamlıq ehtiyacı ilə əlaqədar səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən
dəyərləndirilən səhiyyə fəaliyyətidir.
QEYD 2 Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti səhiyyə ehtiyaclarının səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən dəyərləndirilməsinin
nəticəsidir. Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti tibbi qayğının subyekti üçün səhiyyə ehtiyaclarının dəyərləndirilməsini
həyata keçirən istənilən səlahiyyəti səhiyyə mütəxssisi tərəfindən müəyyən edilə bilər.
QEYD 3 Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyətinə tibbi qayğı planında icazə verilir.

Cədvəl 79 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 88-də
verilir.
Cədvəl 79 — Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

səhiyyə ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi

müəyyən edir

0..* ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyətini

1..*

ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti

əhatə edir

1..* sağlamlıq ehtiyacını
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Səhiyyə fəaliyyətləri kompleksi

Müəyyən edir

Səhiyyə ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti

əhatə edir

Şəkil 88 — Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyəti (VMD təqdimatı)
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Səhiyyə
ehtiyacı

10 Vaxt ilə əlaqədar anlayışlar
10.1 Ümumi

Davamlı tibbi qayğı prosesində vaxtla əlaqədar anlayışlar və bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş
digər anlayışlar arasındakı əlaqələri göstərən model Şəkil 89-da verilmişdir. Diaqram göstəricilərinə dair
ətraflı məlumat üçün Giriş bölməsində 0.7 bəndinə baxın
Müşahidə edilən vəziyyət

Müşahidə olunub

Tibbi vəziyyətin
müddəti
Sağlamlıqla əlaqədar vaxt
müddəti

Kliniki proses
epizodu

Vaxt intervalıdır

Səhiyyə fəaliyyətinin
gecikməsi

əhatə edir

İcazə verilən tibbi qayğı müddəti
Meydana gəlir

Tibbi qayğı subyekti
tərəfindən gecikdirmə

Kliniki proses
Tibbi vəziyyətin
gecikməsi
Tibbi qayğı müddəti
üçün icazə

Təyin edir

Cavabdehdir
Resursların gecikməsi

Sənədləşdirilir
Təşkil edir

Rəsmi sağlamlıq
sənədi

Cavabdehdir
Səhiyyə
təminatçısı

Tibbi qayğı müddəti üçün icazəyə malikdir

əlaqəlidir
Xəstəxanadan buraxılış
haqqında səsnəd

Icra edir
Səhiyyə
fəaliyyəti
əldə edilir

Sağlamlıq sənədi

Idarə edir
Tibbi qayğı
epizodu

Idarə edir

Tibbi qayğı epizodu
kompleksi

Göstərir

Səhiyyə
mütəxəssisi

Səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
Baş verir

Səhiyyə
xidməti
üçün vaxt təyini

Səhiyyə
zənciri
Tibbi qayğı planı
Tibbi
yanaşma

Baş verir
Özünəqayğı
müddəti

Səhiyyə
məqsədi

Əlaqə
müddəti
əsaslanır

Sağlamlıq
məsələsi

Planlaşdırılır

Təyin
edilən
özünəqayğı

Dolayı səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Müəyyən edir
Səhiyyə fəaliyyəti müddətinin
elementi

Baş verir

Iştirak edir

Təyin edir

Əlaqə

Tibbi qayğı subyekti

Iştirak edir

Səhiyyə işçiləri

əsas verir
İlkin əlaqə üçün
müraciət

Nəticələnir

Göndəriş
İlkin əlaqə

Təmin edir

Şəkil 89 — Vaxt ilə əlaqədar anlayışların geniş VMD diaqramı

10.2 Sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti
Termin: sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti
Tərifi: Tibbi qayğı subyektinin sağlamlığı və/və ya həmin tibbi qayğı subyekti üçün səhiyyə xidmətinin
təmin edilməsi ilə əlaqədar vaxt müddəti
QEYD 1 Sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti bir sıra situasiyalar - konkret kliniki proses, səhiyyə mütəxəssisi,
müəyyən bir şöbə, müəyyən bir sağlamlıq məsələsi və s. ilə əlaqədar müəyyən edilə bilər.
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QEYD 2 Sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti ‘başlanğıc tarixi və vaxtı’ və ‘sona çatma tarixi və vaxtı’ kimi müəyyən
edilir. Başlanğıc tarixini müəyyən etmək asan olsa da, sona çatma tarixinin müəyyən edilməsi yerli formada
razılaşdırılan xüsusi qaydalarla tənzimlənir.

Cədvəl 80 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 90-da
verilir.
Cədvəl 80 — Sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

icazə verilən tibbi qayğı müddəti
səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi
tibbi qayğı epizodu
kliniki proses epizodu
tibbi vəziyyətin müddəti

Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..1 sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti

0..* sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti

Sağlamlıqla
müddəti

əlaqədar

vaxt

Kliniki proses epizodu
İcazə verilən tibbi qayğı müddəti
Tibbi qayğı epizodu
Səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
Səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi

Sağlamlıq vəziyyətinin müddəti

Şəkil 90 — Sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti(VMD təqdimatı)
10.2.1 İcazə verilən tibbi qayğı müddəti
Termin: icazə verilən tibbi qayğı müddəti
Sinonim: təyin edilən tibbi qayğı müddəti
köhnəlmiş terminlər: tibbi qayğı müddəti, səhiyyə xidmətinin müddəti
Tərifi: konkret sağlamlıq ehtiyacları ilə əlaqədar səhiyyə fəaliyyətlərinin səhiyyə təminatçısı tərəfindən
həyata keçirilməsi üçün icazə verilən səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
QEYD 1 İcazə verilən tibbi qayğı müddəti səhiyyə təminatçısınin tibbi qayğı öhdəliklərinə, eləcə də, tibbi qayğının
subyektinin icazəsinə əsaslanır. Bu isə, o deməkdir ki, hər iki tərəfin vəzifə və cavabdehliklərinə hörmətlə yanaşılır.
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QEYD 2 İcazə verilən tibbi qayğı müddətində nəzərə alınan səhiyyə təminatçısı səhiyyə təşkilatı olarsa, o zaman icazə
verilən tibbi qayğı müddəti həmin səhiyyə təşkilatında rola malik olan səhiyyə mütəxəssislərinin iştirakı ilə bütün
səhiyyə fəaliyyətlərinin müddətini əhatə edəcək.
QEYD 3 İcazə verilən tibbi qayğı müddəti başqa bir icazə verilən tibbi qayğı müddətinin tərkib hissəsi ola bilər.
QEYD 4 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün tibbi qayğı müddəti termini istifadə edilmişdir.
QEYD 5 İcazə verilən tibbi qayğı müddətinin tərkib hissəsi kimi həyata keçirilən səhiyyə fəaliyyətlərində əldə edilən
müvafiq informasyia bir və ya bir neçə peşəkar sağlamlıq sənədlərində qeydə alınır.
NÜMUNƏLƏR: Xəstəxanada yerləşdirilmə, ambulator şöbədə yerinə yetirilən radioterapiya seansları.

Cədvəl 81 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 91-də
verilir.
Cədvəl 81 — İcazə verilən tibbi qayğı müddəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

1..*

səhiyyə fəaliyyətinin müddəti

0..*

səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət

Təyin edir

1

1..*

icazə verilən tibbi qayğı müddəti

Sənədləşdirilir

1..* rəsmi sağlamlıq sənədində

1..*

kliniki proses

Əhatə edir

1..* icazə verilən tibbi qayğı müddətini

1

Səhiyyə təminatçısı

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyətə
malikdir

1..* icazə verilən tibbi qayğı müddəti üzrə

1

Səhiyyə təminatçısı

Cavabdehdir

1..* icazə verilən tibbi qayğı müddəti üçün

1..*

xəstəlik kağızından çıxarış

Aiddir

1

Sağlamlıqla
vaxt müddəti

Tibbi qayğı müddəti üçün icazəyə malikdir

icazə verilən tibbi qayğı müddətinə

əlaqədar

əhatə edir

Kliniki proses

icazə verilən tibbi qayğı müddətini

Təyin edir

İcazə verilən tibbi qayğı
müddəti

Sənədləşdirilir

cavabdehdir

aiddir

Tibbi qayğı müddəti
üçün icazə
rəsmi
sənədi

sağlamlıq

Xəstəxanadan buraxılış
haqqında sənəd

Səhiyyə təminatçısı
Səhiyyə fəaliyyətinin
gecikməsi

Səhiyyə
müddəti

fəaliyyətinin

Şəkil 91 — İcazə verilən tibbi qayğı müddəti (VMD təqdimatı)
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10.2.2 Səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
Termin: səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
köhnəlmiş termin: əlaqə
Tərifi: tibbi qayğının subyekti üçün səhiyyə fəaliyyətlərinin həyata keçirildiyi vaxt müddəti
QEYD: EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün əlaqə termini istifadə olunmuşdur.

Cədvəl 82 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 92-də
verilir.
Cədvəl 82 — Səhiyyə fəaliyyətinin müddəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti

əlaqə müddəti
dolayı səhiyyə fəaliyyətləri müddəti
Özünəqayğı müddəti

Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

1..*

icazə verilən tibbi qayğı müddəti

1..*

0..1

kliniki proses epizodu

səhiyyə fəaliyyətinin müddətinin elementi

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

səhiyyə fəaliyyətinin müddəti

Baş verir

0..1 Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini

1

Səhiyyə mütəxəssisi

İdarə edir

0..* səhiyyə fəaliyyətinin müddətini

1..*

səhiyyə fəaliyyəti

İcra olunur

1

0..*

Sağlamlıq sənədi

Əldə edilir

1..* səhiyyə fəaliyyətinin müddətində

İcazə verilən
müddəti

Sağlamlıqla əlaqədar
vaxt müddəti

Idarə edir

Səhiyyə
mütəxəssisi

Icra olunur

Səhiyyə fəaliyyəti

tibbi

səhiyyə fəaliyyətinin müddətində

qayğı

Baş verir

Səhiyyə fəaliyyətinin müddəti

Səhiyyə xidməti üçün
vaxt təyini

Səhiyyə
fəaliyyəti
müddətinin elementi

əldə edilir

Səhiyyə sənədi

Kliniki proses epizodu

Özünəqayğı müddəti

əlaqə
müddəti

Dolayı səhiyyə
fəaliyyətinin müddəti

Şəkil 92 — Səhiyyə fəaliyyətinin müddəti (VMD təqdimatı)
10.2.2.1 Əlaqə müddəti
Termin: əlaqə müddəti
Sinonim: əlaqə
Tərifi: əlaqənin baş verdiyi səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
QEYD 1 Əlaqə müddətində bir neçə sağlamlıq məsələsi əhatə oluna bilər və buna görə də, əlaqə müddəti bir neçə
səhiyyə prosesinə və birdən çox tibbi qayğı epizoduna aid ola bilər.
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QEYD 2 EN 13940–1:2007 standartında əlaqə anlayışı səhiyyə fəaliyyətlərinin tibbi qayğının subyektinə təqdim
edilməsi zamanı əlaqə kimi müəyyən edilmişdir’.
NÜMUNƏLƏR: Ailə həkimi ilə üzbəüz əlaqə, telefon vasitəsilə əlaqə, kənar məsafədən əlaqə.

Cədvəl 83 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 93-də
verilir.
Cədvəl 83 — Əlaqə müddəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin müddəti

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Baş verir

1 əlaqə müddətində

əlaqə

Səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Baş verir

əlaqə

əlaqə müddəti

Şəkil 93 — Əlaqə müddəti (VMD təqdimatı)
10.2.2.1.1 Əlaqə
Termin: əlaqə
Sinonim: tibbi əlaqə
Tərifi: tibbi qayğının subyekti ilə bir və ya bir neçə səhiyyə işçisi arasında qarşılıqlı əlaqə
Cədvəl 84 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 94-də
verilir.

Cədvəl 84 — Tibbi əlaqə anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

ilkin əlaqə
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

əlaqə

Baş verir

1

əlaqə müddətində

1

tibbi qayğının subyekti

İştirak edir

0..*

əlaqədə

1..*

Səhiyyə işçiləri

İştirak edirlər

0..*

Əlaqədə

0..1

Göndəriş

Əsas verir

0..1

Əlaqəüçün

Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini

Təyin edir

0..1

əlaqəni
1
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Təyin edir

İştirak edir

Tibbi qayğı
subyekti

İştirak edirlər

Baş verir

Əlaqə

Səhiyyə işçiləri

Səhiyyə xidməti
üçün vaxt təyini

Əlaqə müddəti

Əsas verir
Göndəriş

İlkin əlaqə

Şəkil 94 — Əlaqə(VMD təqdimatı)
10.2.2.1.2 İlkin əlaqə
Termin: ilkin əlaqə
Tərifi: Kliniki prosesin başlandığı əlaqə
Cədvəl 85 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 95-də
verilir.
Cədvəl 85 — İlkin əlaqə anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Əlaqə
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1 ilkin əlaqə
0..1 ilkin əlaqə üçün müraciət
1
Səhiyyə təminatçısı

Yaradır
Nəticələnir
Təşkil edir

1
Kliniki prosesi
0..1 İlkin əlaqə ilə
0..* İlkin əlaqəni

Əlaqə

Səhiyyə təminatçısı
İlkin əlaqə üçün
müraciət

İlkin əlaqə
Kliniki proses

Şəkil 95 — İlkin əlaqə (VMD təqdimatı)
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10.2.2.2 Dolayı səhiyyə fəaliyyətləri müddəti
Termin: dolayı səhiyyə fəaliyyətləri müddəti
köhnəlmiş termin: dolayı müddət
Tərifi: tibbi qayğının subyekti iştirak etmədən səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
QEYD 1 EN 13940–1:2007 standartında dolayı müddət anlayışı tibbi qayğı subyektinin iştirakı olmadan, səhiyyə
mütəxəssisinin həmin tibbi qayğı subyekti rəsmi sağlamlıq sənədi ilə tanış olması kimi müəyyən edilmişdir.
NÜMUNƏ: 1 İlkin əlaqə üçün göndərişin və ya müraciətin qəbul edilib-edilməyəcəyinə dair qərar qəbul etmək üçün
tibbi qayğı subyekti olmadan səhiyyə fəaliyyətlərinin həyata keçirildiyi vaxt müddəti
NÜMUNƏ: 2 Tibbi qayğının subyektindən götürülmüş laboratoriya və ya toxuma nümnəsi ilə iş prosesinə sərf edilən
vaxt müddəti
NÜMUNƏ: 3 Tibbi qayğının planlaşdırılmasına sərf olunan vaxt müddəti

Cədvəl 86 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 96-da
verilir.
Cədvəl 86 — Dolayı səhiyyə fəaliyyətləri müddəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Səhiyyə fəaliyyətinin müddəti

Səhiyyə fəaliyyətinin müddəti

Dolayı səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Şəkil 96 — Dolayı səhiyyə fəaliyyətləri müddəti (VMD təqdimatı)
10.2.2.3 Özünəqayğı müddəti
Termin: özünəqayğı müddəti
Tərifi: təyin edilmiş özünəqayğının həyata keçirildiyi səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
Cədvəl 87 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 97-də
verilir.
Cədvəl 87 — Özünəqayğı müddəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..* təyin edilmiş özünəqayğı

Baş verir

1 özünəqayğı müddətində
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Səhiyyə fəaliyyətinin müddəti

Baş verir
Özünəqayğı müddəti

Təyin edilmiş
özünəqayğı

Şəkil 97 — Özünəqayğı müddəti (VMD təqdimatı)
10.2.2.4 Səhiyyə fəaliyyəti müddətinin elementi
Termin: səhiyyə fəaliyyəti müddətinin elementi
köhnəlmiş termin: əlaqə elementi
Tərifi: konkret olaraq bir sağlamlıq məsələsinin əhatə olunduğu səhiyyə fəaliyyəti müddətinin bir hissəsi
QEYD 1 Səhiyyə fəaliyyəti müddətində bir neçə səhiyyə fəaliyyəti müddəti elementləri baş verə bilər.
QEYD 2 Səhiyyə fəaliyyəti müddətinin elementi ancaq bir səhiyyə fəaliyyəti müddətinin və ancaq bir tibbi qayğı
epizodu tərkib hissəsini təşkil edir.
QEYD 3 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün əlaqə elementi terminindən istifadə olunmuşdur.
NÜMUNƏ: Hipertenziyanın müalicəsinin nəzarətdə saxlanılması üçün konsultasiya. Şəkərli diabetin müalicəsini
əhatə edən konsultasiya bura aid deyil.

Cədvəl 88 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 98-də
verilir.
Cədvəl 88 — Səhiyyə fəaliyyəti müddətinin elementi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Hansı anlayışın komponentidir

1

səhiyyə fəaliyyətinin müddəti

1

tibbi qayğı epizodu

Hansı anlayışın məcmusudur

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Təyin edir

0..* səhiyyə fəaliyyəti müddətinin elementini

sağlamlıq məsələsi

Tibbi qayğı epizodu

Səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Sağlamlıq məsələsi

Müəyyən edir

Səhiyyə fəaliyyəti müddətinin
elementi

Şəkil 98 — Səhiyyə fəaliyyəti müddətinin elementi (VMD təqdimatı)
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10.2.2.5 Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini
Termin: Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini
Tərifi: Əlaqə üçün vaxt təyini
Cədvəl 89 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 99-da
verilir.
Cədvəl 89 — Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini

Planlaşdırılır

0..1

tibbi qayğı planında

1

səhiyyə fəaliyyətinin müddəti

Baş verir

0..1

Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini
zamanı

0..1

Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini

Təyin edir

1

Əlaqəni

Planlaşdırılır
Baş verir

Səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Tibbi qayğı planı

Səhiyyə xidməti üçün vaxt
təyini
Təyin edir

Əlaqə

Şəkil 99 — Səhiyyə xidməti üçün vaxt təyini (VMD təqdimatı)
10.2.3 Səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi
Termin: Səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi
Tərifi: Planlaşdırılmış səhiyyə fəaliyyətinin gecikdirildiyi sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti
Cədvəl 90 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 100də verilir.
Cədvəl 90 — Səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti

Tibbi vəziyyətdə gecikmə
Resursun gecikdirilməsi
Tibbi qayğının subyekti tərəfindən gecikdirmə

Hansı anlayışın komponentidir

1

Hansı anlayışın məcmusudur

icazə verilən tibbi qayğı müddəti
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Sağlamlıqla əlaqədar vaxt
müddəti

Səhiyyə fəaliyyətində gecikmə

İcazə verilən tibbi
qayğı müddəti

Sağlamlıq vəziyyətinə
görə gecikmə

Resursların
gecikdirilmsəi

Tibbi qayğı subyekti
tərəfindən gecikdirmə

Şəkil 100 — Səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi (VMD təqdimatı)
10.2.3.1 Sağlamlıq vəziyyətinə görə gecikmə
Termin: Sağlamlıq vəziyyətinə görə gecikmə
Tərifi: Sağlamlıq vəziyyətinə görə səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi
NÜMUNƏ: 1 Tibbi qayğı subyektinin hamilə olması səbəbilə cərrahi əməliyyatın gecikməsi
NÜMUNƏ: 2 Menstruasiya zamanı servikal müayinənin təxirə salınması

Cədvəl 91 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 101də verilir.
Cədvəl 91 — Sağlamlıq vəziyyətinə görə gecikmə anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi

Səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi

Sağlamlıq vəziyyətinə görə gecikmə

Şəkil 101 — Sağlamlıq vəziyyətinə görə gecikmə (VMD təqdimatı)
10.2.3.2 Resursların gecikməsi
Termin: Resursların gecikməsi
Tərifi: Səhiyyə fəaliyyətinin sağlamlıq vəziyyəti ilə əlaqədar olmadan resursların məhdudiyyəti səbəbilə
gecikməsi
NÜMUNƏ 1: Resursların başqa bir tibbi qayğı subyekti üçün ayrılması səbəbilə səhiyyə fəaliyyətinin vaxtının
dəyişdirilməsi (gözləmə siyahısı)
NÜMUNƏ 2: Zəruri maliyyə vəsaitlərinin müəyyən edilməsi prosesində səhiyyə fəaliyyətinin təxirə salınması
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Cədvəl 92 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 102də verilir.
Cədvəl 92 — Resursların gecikməsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi
Assosiasiyanın mənbəyi

Səhiyyə təminatçısı

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

Cavabdehdir

0..* Resursların gecikməsinə görə

Səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi

Cavabdehdir
Səhiyyə təminatçısı

Resursların gecikməsi

Şəkil 102 — Resursların gecikməsi (VMD təqdimatı)
10.2.3.3 Tibbi qayğı subyekti tərəfindən gecikdirmə
Termin: Tibbi qayğı subyekti tərəfindən gecikdirmə
Tərifi: Səhiyyə fəaliyyətinin sağlamlıq vəziyyəti və ya resursların gecikməsi ilə əlaqədar olmadan, tibbi
qayğının subyekti tərəfindən gecikdirilməsi
NÜMUNƏ 1: Tibbi qayğının subyekti tərəfindən mövsümi işlərin görülməsi ilə əlaqədar cərrahi əməliyyatın təxirə
salınması
NÜMUNƏ 2: Tibbi qayğı subyektinin vaxt seçiminə yardım etmək üçün müayinənin gecikməsi

Cədvəl 93 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 103də verilir.
Cədvəl 93 — Tibbi qayğı subyekti tərəfindən gecikdirmə anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

0..* Tibbi qayğı subyekti tərəfindən gecikdirmə Baş verir

Assosiasiyanın istiqaməti

1 Tibbi qayğı subyektinin təşəbbüsü ilə

Səhiyyə fəaliyyətinin gecikməsi

Tibbi qayğı subyekti
tərəfindən gecikdirmə

Baş verir

Tibbi qayğı subyekti

Şəkil 103 — Tibbi qayğı subyekti tərəfindən gecikdirmə (VMD təqdimatı)
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10.2.4 Kliniki proses epizodu
Termin: Kliniki proses epizodu
Tərifi: Bütün səhiyyə fəaliyyəti müddətlərini bir kliniki prosesdə birləşdirən səhiyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar
vaxt müddəti
Cədvəl 94-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 104-də
verilir.
Cədvəl 94 — Kliniki proses epizodu anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar vaxt müddəti
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

1..* səhiyyə fəaliyyətinin müddəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Vaxt intervalıdır

1

Kliniki proses epizodu

Kliniki proses üçün

Sağlamlıqla əlaqədar vaxt
müddəti

Kliniki proses epizodu

Kliniki proses

Səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Şəkil 104 — Kliniki proses epizodu (VMD təqdimatı)
10.2.5 Tibbi vəziyyətin müddəti
Termin: Tibbi vəziyyətin müddəti
Tərifi: Tibbi vəziyyətin müşahidə edildiyi səhiyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar vaxt müddəti
QEYD 1 Tibbi vəziyyətin müşahidəsi tibbi qayğı epizodunun yaranması ilə nəticələnə bilər.
QEYD 2 Tibbi vəziyyətin müddəti ancaq sağlamlıq vəziyyətinin müşahidəsinə şamil olunur. Məsələn, tibbi qayğı
subyektində qanaxmanın müşahidə edildiyi vaxt müddəti. Tibbi qayğı epizodu anlayışı səhiyyə fəaliyyətlərinə aiddir.

Cədvəl 95-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 105-də
verilir.
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Cədvəl 95 — Tibbi vəziyyətin müddəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar vaxt müddəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Müşahidə edilib

1

Müşahidə edilən vəziyyət

Tibbi vəziyyətin müddəti ərzində

Sağlamlıqla əlaqədar vaxt müddəti

Müşahidə edilən vəziyyət

Müşahidə edilib

Tibbi vəziyyətin müddəti

Şəkil 105 — Tibbi vəziyyətin müddəti (VMD təqdimatı)
10.2.6 Tibbi qayğı epizodu
Termin: Tibbi qayğı epizodu
Sinonimlər: Səhiyyə epizodu, sağlamlıq məsələsi ilə əlaqədar epizod
Tərifi: Bir səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən müəyyən edildiyi kimi, bir sağlamlıq məsələsini əhatə edən
səhiyyə fəaliyyətlərinin icra edilməsi vaxt müddəti
QEYD 1 Tibbi qayğı epizodu eyni bir sağlamlıq məsələsinə dair səhiyyə fəaliyyəti müddətinin bütün elementlərini
əhatə edir.
QEYD 2 Tibbi qayğı epizodu sağlamlıq məsələsi ilə əlaqədar səhiyyə təminatçısı ilə ilk əlaqəla başlayır və eyni
sağlamlıq məsələsi ilə əlaqədar həmin səhiyyə təminatçısı ilə son əlaqə çərçivəsində bütün səhiyyə fəaliyyətlərinin
tamamlanmasından sonra sona çatır.
QEYD 3 Praktik səbəblərə görə (məs. başlanğıc və son tarixlərin qeyd edilməsi üçün) və konkret səhiyyə mütəxəssisi
tərəfindən müəyyən edilmiş sağlamlıq məsələsinə aid olduğu üçün, tibbi qayğı epizodu «xəstəlik epizodu» ilə üstüstə düşmür (yaxud da hər hansı digər bir sağlamlıq məsələsi epizodu ilə).
QEYD 4 İcazə verilən tibbi qayğı müddətində bir neçə sağlamlıq məsələsi həll edilə və bir neçə tibbi qayğı epizodu ilə
əlaqələndirilə bilər. Bu tibbi qayğı epizodları ‘paralel’ adlandırılır.
NÜMUNƏLƏR: Sidik yollarının infeksiyası epizodu, xolekistektomiya epizodu.

Cədvəl 96-da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 106-da
verilir.
Cədvəl 96 — Tibbi qayğı epizodu anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar

Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Səhiyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar vaxt müddəti

Tibbi yanaşma

Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..*

1..* Səhiyyə fəaliyyəti müddətinin elementi

Tibbi qayğı epizodları kompleksi

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

Tibbi qayğı epizodu

Əsaslanır

1

Səhiyyə təminatçısı

İdarə edir

Sağlamlıq məsələsinə
1
0..* Tibbi qayğı epizodunu
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Sağlamlıqla əlaqədar vaxt
müddəti

İdarə edir

Səhiyyə
təminatçısı

Tibbi qayğı eizpodları kompleksi

Əsaslanır

Tibbi qayğı eizpodu

Səhiyyə fəaliyyəti
müddətinin elementi

Sağlamlıq
məsələsi

Tibbi yanaşma

Şəkil 106 — Tibbi qayğı epizodu (VMD təqdimatı)
10.2.6.1 Tibbi yanaşma
Termin: Tibbi yanaşma
Sinonimlər: Səhiyyə yanaşması, məqsədyönlü tibbi qayğı epizodu
Tərifi: Həyata keçirilən səhiyyə fəaliyyətlərinin bir konkret səhiyyə məqsədini əhatə etdiyi tibbi qayğı
epizodu
Cədvəl 97-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 107-də
verilir.
Cədvəl 97 — Tibbi yanaşma anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi qayğı epizodu
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* Tibbi yanaşma

Əhatə edir

1 Səhiyyə məqsədini

Tibbi qayğı epizodu

Əhatə edir

Tibbi yanaşma

Səhiyyə məqsədi

Şəkil 107 — Tibbi yanaşma (VMD təqdimatı)
10.2.6.2 Tibbi qayğı epizodları kompleksi
Termin: Tibbi qayğı epizodları kompleksi
Sinonimlər: Səhiyyə xidmətləri paketinin epizodları, ümumi tibbi qayğı epizodu
Tərifi: Səhiyyə zəncirində qeyd edilən tibbi qayğı epizodları qrupu
QEYD 1 Tibbi qayğı epizodları kompleksi səhiyyə zəncirində nəzərdə tutulan sağlamlıq məsələsi ilə əlaqədar
səhiyyə təminatçısı ilə ilkin əlaqə zamanı başlayır və eyni səhiyyə zəncirində yer alan sağlamlıq məsələsi ilə
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əlaqədar hər hansı səhiyyə təminatçısı ilə son əlaqə çərçivəsində bütün səhiyyə fəaliyyətlərinin tamamlanmasından
sonra sona çatır.
QEYD 2 Səhiyyə prosesinin ayrı-ayrı iştirakçılarının (məs. tibbi qayğı heyətinin rəhbəri və ya səhiyyə qurumu)
perspektivlərini əaqələndirən fərqli səhiyyə zəncirlərinin nəzərə alınması mümkün olduğundan, həmin səhiyyə
prosesinin iştirakçılarının konkret perspektivlərinə əsasən müxtəlif səhiyyə zəncirləri mövcud ola bilər. Nəticədə, nə
qədər səhiyyə zənciri varsa, bir o qədər də tibbi qayğı epizodu olacaq.
QEYD 3 Elektron sağlamlıq sənədi baxımından, tibbi qayğı epizodları kompleksi eyni bir səhiyyə zəncirində yer alan
sağlamlıq məsələləri ilə əlaqədar bütün səhiyyə fəaliyyəti müddətinin elementlərini göstərir.
QEYD 4 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün ümumi tibbi qayğı epizodu
edilmişdir.

terminindən istifadə

NÜMUNƏLƏR: Şəkərli diabetin ümumi epizodu, döş xərçənginin ümumi epizodu.

Cədvəl 98-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 108-də
verilir.
Cədvəl 98 — Tibbi qayğı epizodları kompleksi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

1..* Tibbi qayğı epizodu
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Göstərir

0..1 Tibbi qayğı epizodları kompleksini

Səhiyyə zənciri

Göstərir
Səhiyyə zənciri

Tibbi qayğı eizpodları kompleksi

Tibbi qayğı eizpodu

Şəkil 108 — Tibbi qayğı epizodları kompleksi (VMD təqdimatı)
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11 Cavabdehliklərlə əlaqədar anlayışlar
11.1 Ümumi
Davamlı tibbi qayğı prosesində cavabdehliklə əlaqədar anlayışlar və bu Beynəlxalq Standartda müəyyən
edilmiş digər anlayışlar arasındakı əlaqələri göstərən model Şəkil 109-da verilmişdir. Diaqram
göstəricilərinə dair ətraflı məlumat üçün Giriş bölməsində 0.7 bəndinə baxın.
Tənzimləyir

Tələb edir

Səhiyyə
prosesi

əldə edilməsin təmin edir
Təyin edir

Səhiyyə
prosesinin
iştirakçısı

Sağlamlıq
sənədi

Qeydə alınır
Qeydə alınır

Təyin edilir

Səhiyyə

icazəsi

Təsir edir

Tibbi qayğı
subyektinin istəyi
Ifadə edir

Tələb edir

Qanuni icazə

Nəzərə alınır
Məhdudlaşdırır

Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəfin fəaliyyəti

Sağlamlıq ehtiyacılarının
dəyərləndirilməsi

Ifadə edir
qaynaqlanır

əlaqəlidir
bildirir

Tələb edir

bildirir

Səhiyyə fəaliyyəti
üçün icazə

imtina

Tibbi qayğı
subyekti
malikdir

Tibbi qayğı
subyektinin
nümayəndəsi

Tələb edir

Bəhs edir
Davamlı tibbi qayğı
fasilitatorunun
səlahiyyəti

malikdir
Icazə verir

Razılıq vermə
səlahiyyəti
Tələb edir

Səhiyyə zənciri

bildirir
Könüllü
razılıq

bildirir
Şamil olunur
Malikdir və ya malik
olub

Imksan yardır

Şəxsi məlumatın göndərilməsi
üçün icazə

Sağlamlıq
ehtiyacı

bildirilir

bildirilir

Tibbi qayğı xidməti üçün
müraciətin səbəbsi

əsas verir

Sağlamlıq
sənədindən çıxarlş

əsasını təşkil edir

Icazə verir
Tələb edir
Bəhs edir

Bəhs edir

Müraciət üçün icazə

Səhiyyə məsələsi

əsaslandırır

Təminatına aiddir

Səhiyyə
fəaliyyəti
Idarə edir

Səhiyyə mütəxəssisi

Təqdim
edir
əlaqəlidir

Təqdim
edir

Bəhs edir

Tələb edir

Səhiyyə öhdəliyi

Müraciət
əsas verir
əsas verir

Təkan verir

Tibbi qayğı müddəti üçün icazə

Tibbi qayğı xidməti üçün
müraciət

Göndəriş

əlaqə

Təyin edir
Nəticələnir

Təyin edir

Səhiyyə
xidməti

Ilkin əlaqə üçün
müraciət

Icazə verilən tibbi
qayğı müddəti

bildirir

Qəbul edir

Icazə verir
Tələb edir

Ilkin əlaqə

Səhiyyə
təminatçısının
fəaliyyəti

Tələb edir

Qəbul edir və ya imtina
edir

Səhiyyə
təminatçısı

Təyin edilir

Şəkil 109 — Cavabdehliklə əlaqədar anlayışların geniş VMD diaqramı
11.2 Səhiyyə səlahiyyəti
Termin: Səhiyyə səlahiyyəti
Sinonim: Səhiyyə icazəsi
Tərifi: öhdəliyə və razılığa, yaxud da qanuni səlahiyyətə əsaslanan, konkret tibbi qayğı subyekti üçün həyata
keçirilən səhiyyə proseslərində iştirak edən səhiyyə prosesinin bir iştirakçısının hüquq və öhdəliklərini müəyyən edən
icazə (səlahiyyət)
QEYD 1 Səhiyyə səlahiyyəti aşkar və ya gizli ola bilər.
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QEYD 2 Səhiyyə icazələrinə dair müvafiq informasiya (o cümlədən, tibbi qayğı üçün müraciət, könüllü razılıq, imtina,
səhiyyə öhdəlikləri və s.) sağlamlıq sənədlərində qeydə alınır. Səhiyyə prosesinin müvafiq iştirakçıları üçün
informasiya narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi kimi təqdim edilir.
QEYD 3 Bir qayda olaraq, səhiyyə səlahiyyəti səhiyyə prosesinin bir iştirakçısı tərəfindən digərinə verilir.
QEYD 4 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün səhiyyə səlahiyyəti terminindən istifadə edilmişdir.
Cədvəl 99-da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 110-da verilir.

Cədvəl 99 — Səhiyyə səlahiyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Müraciət üçün icazə
Tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət
Davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti
Səhiyyə fəaliyyəti üçün səlahiyyət
Şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün səlahiyyət
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

səhiyyə səlahiyyəti

Şamil olunur

1

Tibbi qayğı subyektinə

1..*

səhiyyə səlahiyyəti

Tənzimləyir

1..*

Səhiyyə proseslərini

0..*

səhiyyə səlahiyyəti

Tələb edir

0..1

Könüllü razılıq

0..*

səhiyyə səlahiyyəti

Tələb edir

0..1

Qanuni səlahiyyət

0..*

səhiyyə səlahiyyəti

Qeydə alınır

0..*

Sağlamlıq sənədidə

1..*

səhiyyə səlahiyyəti

Əldə etmək imkanı yaradır

0..*

Sağlamlıq sənədi

1

səhiyyə səlahiyyəti

Tələb edir

1

Səhiyyə öhdəliyini

0..*

səhiyyə səlahiyyəti

Qaynaqlanır

0..*

Səhiyyə səlahiyyətindən

0..*

səhiyyə səlahiyyəti

Verilir

1

Səhiyyə prosesinin iştirakçısına

1

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Təyin edir

0..*

Səhiyyə səlahiyyətini

0..*

imtina

Məhdudlaşdırır

1..*

Səhiyyə səlahiyyətini

0..*

tibbi qayğı subyektinin istəyi

Təsir edir

0..*

Səhiyyə səlahiyyətinə
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Könüllü razılıq

Tələb edir

Qanuni icazə

Tələb edir

Şamil olunur

Verilir
Təyin edir

Səhiyyə öhdəliyi

İmtina

Tibbi qayğı
subyektinin istəyi

Tibbi qayğı
subyekti
Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Tələb edir

Səhiyyə icazəsi

Tənzimləyir

Səhiyyə prosesi

Məhdudlaşdırır

Qeydə alınır

Əldə etmək imkanı yaradır

Təsir göstərir

Sağlamlıq sənədi

Qaynaqlanır

Davamlı tibbi qayğı
fasilitatorunun səlahiyyəti

Tibbi qayğı müddəti
üçün icazə
Səhiyyə fəaliyyəti üçün
icazə

Müraciət üçün icazə

Şəxsi məlumatların
göndərilməsi üçün icazə

Şəkil 110 — Səhiyyə səlahiyyəti (VMD təqdimatı)
11.2.1 Müraciət üçün icazə
Termin: Müraciət üçün icazə
Sinonim: Müraciət etmə səlahiyyəti
Tərifi: Səhiyyə fəaliyyətlərini tələb etmək üçün hüquq və öhdəlikləri müəyyən edən səhiyyə səlahiyyəti
QEYD 1 Tibbi qayğı xidməti üçün müraciət adətən tibbi qayğının subyekti tərəfindən edilir, ancaq elə situasiya ola
bilər ki, tibbi qayğı subyekti tibbi qayğı xidməti üçün müraciət etmək iqtidarında olmasın. Bu halda onun adından
başqa bir şəxs müraciət edir.
QEYD 2 Bəzi yuridiksiyalarda müraciət üçün icazə müəyyən kateqoriyalara aid vətəndaşlara verilir və bu, onların
spesifik roluna əsaslanır. Həmçinin, icazə qanunun tələbi ilə birbaşa və ya dolayı şəkildə verilə bilər.
NÜMUNƏLƏR:
Tibbi qayğı subyektinin səhiyyə xidməti üçün ailə həkiminə müraciət etməsi.
Valideynin uşağı üçün tibbi qayğı xidməti istəməsi.
Bəzi hallarda yoldan keçən bir şəxs təhlükədə olan başqa bir şəxs (məs. yol qəzası nəticəsində huşunu itirmiş şəxs)
üçün yardım istəyə bilər.

Cədvəl 100-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 111də verilir.
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Cədvəl 100 — Müraciət üçün icazə anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Səhiyyə səlahiyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

Tibbi qayğı xidməti üçün müraciət

Əsaslandırır

0..*

Müraciət üçün icazəni

Müraciət üçün icazə

Bəhs edir

1..*

Səhiyyə məsələsindən

Müraciət üçün icazə

Əsas verir

0..*

Tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyətə

müraciət üçün icazə

Təmin edir

0..*

Davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyətini

müraciət üçün icazə

Təmin edir

0..*

Şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün səlahiyyətini

Səhiyyə icazəsi

Əsas verir

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciət

Əsaslandırır

Bəhs edir

Səhiyyə məsələsi

Müraciət üçün
icazə

İcazə verir

İcazə verir

Tibbi qayğı müddəti
üçün icazə
Davamlı tibbi qayğı
fasilitatorunun səlahiyyəti

Şəxsi məlumatların göndərilməsi
üçün icazə

Şəkil 111 — Müraciət üçün icazə (VMD təqdimatı)
11.2.2 Tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət
Termin: Tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət
Sinonim: Səhiyyə qayğı müddəti üçün icazə
Köhnəlmiş termin: Tibbi qayğı üçün icazə
Tərifi: İcazə verilən tibbi qayğı müddətini təyin edən səhiyyə səlahiyyəti
QEYD 1 Tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət - icazə verilən tibbi qayğı müddətində konkret səhiyyə xidmətlərinin
təmin edilməsi üçün tibbi qayğı subyekti ilə səhiyyə təminatçısı arasında razılaşma ola bilər.
QEYD 2 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün tibbi qayğı icazəsi terminindən istifadə edilmişdir.

Cədvəl 101-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 112də verilir.
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Cədvəl 101 — Tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə səlahiyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət

Bəhs edir

1..*

səhiyyə məsələsindən

1..*

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət

İcazə verir

0..*

səhiyyə təminatçısının fəaliyyəti

1

müraciət üçün icazə

Əsas verir

0..*

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyətə

0..1

tibbi qayğı xidməti üçün müraciət

Təkan verir

0..1 tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyətə

1

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət

Təyin edir

1..*

səhiyyə xidmətlərini

1

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət

Təyin edir

1

icazə verilən tibbi qayğı müddətini

0...*

davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti

Tətbiq edilir

1..*

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyətə

1

səhiyyə təminatçısına

Verilir

1..*

tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət

Səhiyyə icazəsi

Müraciət
üçün icazə
Tibbi qayğı
müraciəti
Səhiyyə
təminatçısı
Səhiyyə
xidməti

Əsas verir

İcazə verir

Təkan verir

Bəhs edir

Verilir

Tibbi qayğı
müddəti üçün
icazə

Təyin edir

Səhiyyə təminatçısının
fəaliyyəti
Sağlamlıq məsələsi

Təyin edir

İcazə verilən tibbi qayğı
müddəti

Tətbiq edilir

Davamlı tibbi qayğı
fasilitatorunun səlahiyyəti

Şəkil 112 — Tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət (VMD təqdimatı)
11.2.3 Səhiyyə fəaliyyəti üçün səlahiyyət
Termin: Səhiyyə fəaliyyəti üçün səlahiyyət
Sinonim: Səhiyyə fəaliyyəti üçün icazə
Tərifi: Müəyyən bir səhiyyə fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi üçün hüquq və öhdəlikləri müəyyən edən
səhiyyə səlahiyyəti
Cədvəl 102-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 113də verilir.
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Cədvəl 102 — Səhiyyə fəaliyyəti üçün səlahiyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə səlahiyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

səhiyyə təminatçısının fəaliyyəti

tələb edir

1..* səhiyyə fəaliyyəti üçün səlahiyyət

0..*

səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyəti

tələb edir

1..* səhiyyə fəaliyyəti üçün səlahiyyət

Səahiyyə səlahiyyəti

Səhiyyə təminatçısının
fəaliyyəti
Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəfin fəaliyyəti

Tələb edir

Səhiyyə fəaliyyəti üçün
səlahiyyət

Tələb edir

Şəkil 113 — Səhiyyə fəaliyyəti üçün səlahiyyət (VMD təqdimatı)
11.2.4 Davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti
Termin: Davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti
Sinonim: Davamlı tibbi qayğı xidməti üzrə fasilitator üçün səlahiyyət
Tərifi: Konkret səhiyyə zəncirində əhatə olunan səhiyyə məsələləri ilə əlaqədar tibbi qayğı müddəti üçün
səlahiyyətlərdə təsvir olunan tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsinə nəzarət etmək və əlaqələndirmək
üçün hüquq və öhdəlikləri müəyyən edədn səhiyyə səlahiyyəti
QEYD 1 Yuxarıda qeyd olunan vəzifənin yerinə yetirilməsindən başqa, davamlı tibbi qayğı xidməti üzrə fasilitator
həmçinin tibbi qayğı subyekti üçün təmin edilən səhiyyə fəaliyyətlərinin rəhbəri və/və ya koordinatoru rolunu da
oynaya bilər
QEYD 2 Davamlı tibbi qayğı xidməti üzrə fasilitator funksiyası ancaq o zaman yerinə yetirilə bilər ki, səhiyyə
prosesinin müvafiq iştirakçıları səhiyyə fəaliyyətləri ilə əlaqədar tapşırıqları yerinə yetirmək üçün lazımi
informasiyaya malik olsunlar.
QEYD 3 Tibbi qayğı prosesinin davamlı olması üçün, bütün kliniki proseslərlə əlaqədar davamlı tibbi qayğı
fasilitatorunun səlahiyyətləri tibbi qayğı subyekti perspektivindən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
NÜMUNƏ: Tibbi qayğı xidmətinin əlaqələndirilməsi üçün dayə koordinatora, aparıcı ailə həkiminə, əsas işçiyə və s.
verilən səlahiyyət

Cədvəl 103-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 114də verilir.
Cədvəl 103 — Davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə səlahiyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti

Əhatə edir

0..* səhiyyə zəncirini

1

müraciət üçün icazə

Təmin edir

0..*

0..*

davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti

Şamil olunur

1..* tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyətə

davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun
səlahiyyətini
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Səhiyyə səlahiyyəti

Bəhs edir

Müraciət üçün icazə

İcazə verir

Davamlı tibbi qayğı
fasilitatorunun səlahiyyəti

Səhiyyə zənciri

Şamil olunur

Tibbi qayğı müddəti
üçün icazə

Şəkil 114 — Davamlı tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti (VMD təqdimatı)
11.2.5 Şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün səlahiyyət
Termin: Şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün səlahiyyət
Sinonim: Şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün icazə
Tərifi: Sağlamlıq sənədlərindən çıxarışların təqdim edilməsi üçün səhiyyə səlahiyyəti
NÜMUNƏ 1 Göndəriş səbəblərinin açıqlandığı məktubun tibbi mütəxəssisə yazılması üçün həkimə müraciət
NÜMUNƏ 2 Tibbi qayğı subyektinin sağlamlıq sənədlərininin başqa bir ailə həkiminə göndərilməsi üçün həmin tibbi
qayğı subyekti tərəfindən müraciət (əgər həmin tibbi qayğı subyekti ölkənin başqa bir hissəsinə köçürsə).

Cədvəl 104 — Şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün səlahiyyət anlayışı ilə əlaqədar
assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

səhiyyə səlahiyyəti
Assosiasiyanın mənbəyi

0..*
1..*

1

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..* səhiyyə məsələsini
şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün Əhatə edir
səlahiyyət
şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün Təqdim edilməsi hüququnu müəyyən 1..* sağlamlıq sənədlərinin çıxarışlarının
edir
səlahiyyət
müraciət üçün icazə
Təmin edir
0..* şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün
səlahiyyətni

Səhiyyə səlahiyyəti

Təqdim edilməsi
hüququnu müəyyən edir

Müraciət üçün
icazə

İcazə verir

Şəxsi məlumatların
göndərilməsi üçün icazə

Sağlamlıq sənədindən
çıxarış
Əhatə edir

Səhiyyə məsələsi

Şəkil 115 — Şəxsi məlumatların göndərilməsi üçün səlahiyyət (VMD təqdimatı)
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11.2.6 Könüllü razılıq
Termin: Könüllü razılıq
Tərifi: Səhiyyə fəaliyyətlərinin həyəta keçirilməsi üçün səhiyyə fəaliyyətlərinin məqsədinə və mümkün
nəticələrinə dair məlumat verilməsindən sonra tibbi qayğı subyekti və ya tibbi qayğı subyektinin
nümayəndəsi tərəfindən bildirilən könüllü razılıq
QEYD A səhiyyə səlahiyyəti könüllü razılıq və ya qanuni səlahiyyət tələb edir.

Cədvəl 105-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 116da verilir.
Cədvəl 105 — Könüllü razılıq anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

könüllü razılıq

Tələb edir

1

Razılıq vermək səlahiyyəti

0..1

tibbi qayğı subyekti

Bildirir

0..*

Könüllü razılıq

0..1

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi

Bildirir

0..*

Könüllü razılıq

0..*

səhiyyə səlahiyyəti

Tələb edir

0..1 Könüllü razılıq

Tibbi qayğı
subyekti

Bildirir

Tələb edir

Səhiyyə səlahiyyəti

Könüllü razılıq
Bildirir

Tələb edir

Tibbi qayğı
subyektinin
nümayəndəsi

Razılıq vermək
səlahiyyəti

Şəkil 116 — Könüllü razılıq (VMD təqdimatı)
11.2.7 İmtina
Termin: İmtina
Tərifi: Müəyyən səhiyyə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə icazə verilməsindən imtina
Cədvəl 106-da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 117də verilir.
Cədvəl 106 — İmtina anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

imtina

Tələb edir

1

razılıq vermək səlahiyyətini

0..*

imtina

Məhdudlaşdırır

1..*

səhiyyə səlahiyyətini

0..1

tibbi qayğı subyekti

Bildirir

0..*

imtinanı

0..1

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi

Bildirir

0..*

imtinanı

Tibbi qayğı subyekti

Məhdudlaşdırır

Bildirir

Səhiyyə səlahiyyəti

İmtina
Tibbi qayğı subyektinin
nümayəndəsi

Bildirir

Tələb edir

Razılıq vermək səlahiyyəti

Şəkil 117 — İmtina (VMD təqdimatı)
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11.2.8 Razılıq vermək səlahiyyəti
Termin: Razılıq vermək səlahiyyəti
Tərifi: Tibbi qayğı subyektinin və/və ya the tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsinin könüllü razılıq
vermək və ya imtina etmək üçün səlahiyyəti
Cədvəl 107-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 118də verilir.
Cədvəl 107 — Razılıq vermək səlahiyyəti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

könüllü razılıq

Tələb edir

1

razılıq vermək səlahiyyətini

0..*

imtina

Tələb edir

1

razılıq vermək səlahiyyətini

0..*

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi

Malikdir

1

razılıq vermək səlahiyyətiə

0..1

tibbi qayğı subyekti

malikdir

0..1

razılıq vermək səlahiyyətinə

Tələb edir

Könüllü razılıq

Malikdir

Razılıq vermək
səlahiyyəti

Tələb edir

İmtina

Tibbi qayğı subyektinin
nümayəndəsi

Malikdir
Tibbi qayğı subyekti

Şəkil 118 — Razılıq vermək səlahiyyəti (VMD təqdimatı)
11.2.9 Qanuni səlahiyyət
Termin: Qanuni səlahiyyət
Tərifi: Könüllü razılıq verilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliyin tələbi
QEYD Səhiyyə səlahiyyəti könüllü razılıq və ya qanuni səlahiyyət tələb edir

Cədvəl 108-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 119da verilir.
Cədvəl 108 — Qanuni səlahiyyət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

Tələb edir

0..1

səhiyyə səlahiyyəti

Qanuni səlahiyyət

Tələb edir

Səhiyyə səlahiyyəti

Qanuni icazə

Şəkil 119 — Qanuni səlahiyyət (VMD təqdimatı)
11.2.10 Səhiyyə öhdəliyi
Termin: Səhiyyə öhdəliyi
Sinonim: Tibbi qayğı öhdəliyi
Tərifi: Səhiyyə səlahiyyətinin səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən qəbul edilməsi
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QEYD 1 Səhiyyə öhdəliyi səhiyyə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən
verilən vəddir. Bu, həmçinin o deməkdir ki, səhiyyə təminatçısı təklif olunan tibbi qayğı planı çərçivəsində verilən
səhiyyə səlahiyyətini qəbul edir və təsdiqləyir. Səhiyyə öhdəliyi etibarlı səhiyyə səlahiyyətinin olmasına əsaslanır və
bu, səhiyyə prosesinin bütün səhiyyə fəaliyyətləri üçün hüquqi çərçivə rolunu oynayacaq.
QEYD 2 Səhiyyə öhdəliyi səhiyyə ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi prosesində tibbi qayğı subyekti və ya tibbi qayğı
subyektinin adından hərəkət edən şəxs ilə aparılan dialoq zamanı yaranır.

Cədvəl 109-da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 120də verilir.
Cədvəl 109 — Səhiyyə öhdəliyi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1 səhiyyə öhdəliyi

Təminatına aiddir

1..*

səhiyyə fəaliyyəti
səhiyyə öhdəliyi
səhiyyə öhdəliyi
səhiyyə öhdəliyini

1

səhiyyə səlahiyyəti

Tələb edir

1

səhiyyə təminatçısı

Bildirir

1
1..*

Tələb edir

1

0..1 göndəriş

► aiddir

► tələb edir
səhiyyə səlahiyyəti

səhiyyə
təminatçısı

11

səhiyyə öhdəliyini

► bildirir
1 1..*

1..*
0..1
■tələb edir
1

0..1

Səhiyyə
Fəaliyyətinin
təminatına

göndərişi

Şəkil 120 — Səhiyyə öhdəliyi (VMD təqdimatı)
11.2.11 Tibbi qayğı subyektinin istəyi
Termin: Tibbi qayğı subyektinin istəyi
Tərifi: Konkret səhiyyə fəaliyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar tibbi qayğı subyekti və ya tibbi qayğı
subyektinin nümayəndəsi tərəfindən bildirilən istək
QEYD: Keyfiyyətin idarə olunması standartında [ISO 9000:2015] tələb belə müəyyən edilmişdir: “konkret və ya
məcburi xarakter daşıyan ehtiyaclar və gözləntilər”. Gözləntilər tibbi qayğı subyektinin arzularını ifadə edir.
NÜMUNƏLƏR: Qanköçürmədən imtina, mədəni və ya dini səbəbələrə görə bildirilən istəklər, reanimasiya
tədbirlərindən imtina, təbii ölüm

Cədvəl 110-da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 121də verilir.
Cədvəl 110 — Tibbi qayğı subyektinin istəyi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1

tibbi qayğı subyekti

Bildirir

0..*

tibbi qayğı subyektinin istəyini

0..1

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi

Bildirir

0..*

tibbi qayğı subyektinin istəyini

0..*

tibbi qayğı subyektinin istəyi

Təsir edir

0..*

səhiyyə səlahiyyətinə

0..*

tibbi qayğı subyektinin istəyi

Nəzərə alınır

1..*

səhiyyə
ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi zamanı

0..*

tibbi qayğı subyektinin istəyi

Qeydə alınır

0..*

sağlamlıq sənədidə
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Təsir edir
Tibbi qayğı subyekti

Səhiyyə səlahiyyəti

Bildirir
Qeydə alınır

Tibbi qayğı
subyektinin
nümayəndəsi

Bildirir

Sağlamlıq sənədi

Tibbi qayğı
subyektinin istəyi
Nəzərə alınır

Səhiyyə ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Şəkil 121 — Tibbi qayğı subyektinin istəyi (VMD təqdimatı)

11.3 Tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
Termin: Tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
Sinonim: Səhiyyə xidməti üçün müraciət
Tərifi: Səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən səhiyyə təminatçısının fəaliyyətləri üçün müraciət edilməsi
QEYD 1 Tibbi qayğı xidməti üçün müraciət tibbi qayğı subyekti tərəfindən və ya onun adından irəli sürülür.
QEYD 2 Səhiyyə təminatçısı tibbi qayğı xidməti üçün müraciəti qəbul edə və ya imtina edə bilər.
QEYD 3 Tibbi qayğı xidməti üçün müraciət nəticəsində sağlamlıq dəyərləndirməsi həyata keçirilə bilər. Nəticədə
səhiyyə fəaliyyətinin başqa heç bir elementinə (məs. tibbi araşdırma və/və ya tibbi müalicə) ehtiyac olmadığı
müəyyən edilə bilər.

NÜMUNƏLƏR:
Gecə ailə həkimini çağırmaq üçün təcili zəng
Ambulator kardiologiya bölməsində həkim müayinəsi üçün müraciət
Sahə tibb bacısı tərəfindən tibbi yardım üçün müraciət.
Cədvəl 111-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 122də verilir.
Cədvəl 111 — Tibbi qayğı xidməti üçün müraciət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Göndəriş
Müraciət
İlkin əlaqə üçün müraciət
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciət

Əsas yaradır

0..*

müraciət üçün icazəyə

0..1

tibbi qayğı xidməti üçün müraciət

Tələb edir

1..*

səhiyyə təminatçısının fəaliyyətini

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciət

Əlaqədardır

1..*

səhiyyə məsələsi ilə

tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin səbəbi

Əsas yaradır

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciətə

səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Bildirir

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciətini

səhiyyə təminatçısı

Qəbul edir

1..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciəti

1

səhiyyə təminatçısı

Qəbul edir və ya imtina edir 1..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciəti

0..*

səhiyyə mütəxəssisi

İdarə edir

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciəti

0..1

tibbi qayğı xidməti üçün müraciət

Əsas yaradır

0..1 tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyətə

1
1..*
1
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Əsas yaradır

Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciətin
səbəbi

Əlaqədardır

Səhiyyə məsələsi

Qəbul edir
Əsas yaradır

Səhiyyə
təminatçısı

Qəbul edir və ya imtin aedir

İdarə edir

Səhiyyə işçiləri

Tibbi qayğı
xidməti üçün
müraciət

Əsas yaradır

Müraciət üçün icazə

Tibbi qayğı müddəti
üçün icazə

Bildirir
Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Tələb edir

Səhiyyə təminatçısının
fəaliyyəti

Ilkin əlaqə üçün müraciət

Müraciət

Göndəriş

Şəkil 122 — Tibbi qayğı xidməti üçün müraciət (VMD təqdimatı)
11.3.1 İlkin əlaqə üçün müraciət
Termin: İlkin əlaqə üçün müraciət
Tərifi: Səhiyyə təminatçısı tərəfindən dəyərləndiriləcək bir və ya bir neçə konkret sağlamlıq məsələsi ilə
əlaqədar ilkin tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
Cədvəl 112-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 123də verilir.
Cədvəl 112 — İlkin əlaqə üçün müraciət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1 İlkin əlaqə üçün müraciət

Nəticələnir

0..1 İlkin əlaqə ilə

Nəticələnir
Tibbi qayğı xidməti üçün
müraciət

İlkin əlaqə üçün müraciət

İlkin əlaqə

Şəkil 123 — İlkin əlaqə üçün müraciət (VMD təqdimatı)
11.3.2 Göndəriş
Termin: Göndəriş
Tərifi: Tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyət öhdəliyinin müəyyən edilməsi məqsədilə səhiyyə mütəxəssisi
tərəfindən səhiyyə təminatçısına təqdim edilən müraciət
QEYD Qəbul edilən göndərişdə müəyyən edilmiş sağlamlıq məsələləri ilə əlaqədar davamlı tibbi qayğı üçün
cavabdehlik ötürülür.
NÜMUNƏ ortopedik cərrah tərəfindən reabilitasiya xidmətinə göndəriş.

Cədvəl 113-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 124də verilir.
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Cədvəl 113 — Göndəriş anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1

Göndəriş

Əsas yaradır

0..1

Əlaqə üçün

1

Səhiyyə mütəxəssisi

Təqdim edir

0..*

Göndərişi

0..1

Göndəriş

Tələb edir

1

Səhiyyə öhdəliyini

Tibbi qayğı xidməti üçün
müraciət

Tələb edir

Səhiyyə öhdəliyi

Təqdim edir

Səhiyyə mütəxəssisi

Göndəriş
Əsas yaradır

Əlaqə

Şəkil 124 — Göndəriş (VMD təqdimatı)
11.3.3 Müraciət
Termin: Müraciət
Sinonimlər: Sifariş, səhiyyə təminatçısının fəaliyyəti üçün müraciət
Tərifi: Səhiyyə təminatçısının bir və ya bir neçə fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün səhiyyə mütəxəssisi
tərəfindən səhiyyə təminatçısına təqdim edilən tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
QEYD 1 Müraciət səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən səhiyyə prosesində təqdim edilir.
QEYD 2 Səhiyyə təminatçısının tələb edilən fəaliyyətləri üçün cavabdehlik həmin xidmətləri icra edənə
aiddir, ancaq bu xidmətlər müraciət edənin tibbi qayğı müddəti üçün səlahiyyəti çərçivəsində həyata keçirilir.
QEYD 3 Səhiyyə təminatçısı səhiyyə fəaliyyətlərinin təmin edilməsi üçün müraciəti qəbul edə və ya imtina edə bilər.
NÜMUNƏ Tibbi dəyərləndirmə, əməliyyat, əlil arabası və s. üçün müraciət.

Cədvəl 114-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 125də verilir.
Cədvəl 114 — Müraciət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Təqdim edir

0..* Müraciəti

səhiyyə mütəxəssisi
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Tibbi qayğı xidməti
üçün müraciət

Müraciət

Səhiyyə mütəxəssisi

Şəkil 125 — Müraciət (VMD təqdimatı)
11.3.4 Tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin səbəbi
Termin: Tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin səbəbi
Tərifi: Tibbi qayğı subyekti və ya tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi tərəfindən sağlamlıq ehtiyaclarının
müəyyən edilməsi (bu, tibbi qayğı xidməti üçün müraciətə əsas verir)
QEYD: Həm birbaşa (tibbi araşdırma və tibbi müalicə), həm də dolayı (tibbi dəyərləndirmələr, səhiyyə
planlaşdırması, tibbi qiymətləndirmə və s.) səhiyyə fəaliyyətləri.

Cədvəl 115-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 126da verilir.
Cədvəl 115 — Tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin səbəbi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin səbəbi

Əsas verir

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciətə

0..*

Sağlamlıq ehtiyacı

Əsasını təşkil edir

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin səbəbinin

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin səbəbi

İfadə olunur

0..1 tibbi qayğı subyekti tərəfindən

0..*

tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin səbəbi

İfadə olunur

0..*

1

► Əsasını təşkil edir

Sağlamlıq
ehtiyacı

0..* 0..*

tibbi qayğı xidməti ■əsas verir
üçün müraciət

0..* 1

tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi tərəfindən

► İfadə edilir
Tibbi qayğı xidməti üçün
müraciətin səbəbi

Tibbi qayğı subyekti
tərəfindən

0..* 0..1

► İfadə edilir

Tibbi qayğı subyektinin

0..* 0..*

nümayəndəsi tərəfindən

Şəkil 126 — Tibbi qayğı xidməti üçün müraciətin səbəbi (VMD təqdimatı)

12 İnformasyianın idarə olunması ilə əlaqədar anlayışlar
12.1 Ümumi
Davamlı tibbi qayğı prosesində səviyyə məlumatlarının idarə olunması ilə əlaqədar anlayışlar və bu
Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş digər anlayışlar arasındakı əlaqələri göstərən model Şəkil 127də verilmişdir. Diaqram göstəricilərinə dair ətraflı məlumat üçün Giriş bölməsində 0.7 bəndinə baxın
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Əldə edilməsini təmin
edir

Aiddir

Tibbi qayğı
subyekti

Səhiyyə icazəsi
Qeydə alınır
Təmin
edir

Təmin edir

Səhiyyə
sənədləşməsi

Tibbi qayğı
subyektinin
nümayəndəsi

Şəxsi
Sağlamlıq
di

Səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Təmin edir
Saxlanılır

Əldə edilir

Səhiyyə fəaliyyəti
Qeydə alınır

Məlumat
daşıyıcısı

Məlumat
mənbəyi

Sağlamlıq
sənədi

Əldə edilir

Müştərək
məlumat
mənbəyi

Göndərilir

Qeydə alınır

Tibbi qayğı planı

Çıxarış edilir

Sənədləşdirilir

Ümumiləşdirilmiş səhiyyə məlumatları
bazası

Qeydə alınır

Pasiyentə dair
ümumiləşdirilmiş
elektron məlumatlar

Səhiyyə prosesi

Tibbi qayğı
subyektinin istəyi

Səhiyyə
təminatçısı

Elektron sağlamlıq
sənədindən çıxarış

Elektron sağlamlıq
sənədinin komponenti

Qeydə alınır
cavabdehdir

Səhiyyə məsələsi ilə əlaqıdar
şəhadətnamə

Sağlamlıq
sənədinin
komponenti

Rəsmi
sağlamlıq
sənədi

Təsdiq edir

Istifadə olunur

Təmin edir

Səhiyyə
məsələsi

Istifadə olunur
Sənədləşdirilir

Səhiyyə
mütəxəssisi

Xəstəxanadan
buraxılış
haqqında
Icazə verilən tibbi
qayğı müddəti

Mövzusunu təşkil edir

Sağlamlıq
sənədindən
çıxarış

Çıxarış edilir

Istifadə imkanı verir

Şamil olunur
Xəstəxanadan
buraxılış
haqqında sənəd

Təsdiq edir
Göndərilir
Göndəriləcək
sağlamlıq
məlumatı

yaradır

Qəbul edilir
Göndərir

Narahatlıq doğuran
sağlamlıq məsələsi

Epikriz

Şəxsi məlumatların göndərilməsi
üçün icazə

Qəbul edir
Göstərir

Sağlamlıq
məlumatı

Göndərir
Hesab edilir

Səhiyyə tminatçısının
fəaliyyəti

Avtomaatlaşdırıl
mış səhiyyə

Qəbul edir

Səhiyyə
prosesinin
iştirakçısı

Səhiyyə
zənciri

Sağlamlıq məlumatı üçün
müraciət

Təqdim edilir
Cavabdehdir

Nəticələnir
Yaradır

Təsdiqlənməmiş
sağlamlıq məlumatı
Yaradir

Səhiyyə prosesində
üçüncü tərəfin fəaliyyəti
Özünəqayğı
fəaliyyəti

Şəkil 127 — İnformasiyanın idarə olunması ilə əlaqədar anlayışların geniş VMD diaqramı

12.2 Sağlamlıq sənədi
Termin: Sağlamlıq sənədi
Tərifi: Tibbi qayğı subyektinin sağlamlığına və ona göstərilən səhiyyə xidmətlərinə dair məlumatlardan
ibarət məlumat mənbəyi
QEYD 1 Elektron daşıyıcıda saxlanılan bütün məlumatlar üçün elektron sağlamlıq sənədi termini istifadə olunur,
ancaq həmin anlayış bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilməmişdir.
QEYD 2 Sağlamlıq sənədi dedikdə, məsələn, tibbi qeydlər, diş həkimi tərəfindən tərtib edilmiş sənədlər, sosial
yardım sənədləri nəzərdə tutulur.

Cədvəl 116-da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 128də verilir.
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Cədvəl 116 — Sağlamlıq sənədi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Məlumat mənbəyi

Rəsmi sağlamlıq sənədi
Şəxsi sağlamlıq sənədi

Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

1..* Sağlamlıq sənədinin komponenti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..*

sağlamlıq sənədi

Aiddir

1

tibbi qayğı subyektinə

0..*

sağlamlıq sənədi

Əldə edilir

1..*

səhiyyə fəaliyyətinin müddətində

0..*

sağlamlıq sənədi

Əldə edilir

1..*

səhiyyə fəaliyyətində

0..*

sağlamlıq sənədi

Saxlanılır

1..*

məlumat daşıyıcısında

1..*

səhiyyə fəaliyyəti

Qeydə alınır

0..*

sağlamlıq sənədində

0..*

səhiyyə səlahiyyəti

Qeydə alınır

0..*

sağlamlıq sənədində

1..*

səhiyyə səlahiyyəti

Əldə edilməsini təmin edir

0..*

sağlamlıq sənədinin

0..*

sağlamlıq sənədindən çıxarış

Əldə edilir

0..*

təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatı

Qeydə alınır

1
0..*

sağlamlıq sənədindən
sağlamlıq sənədində

1..*

Səhiyyə sənədlşməsi

Təmin edir

1..*

sağlamlıq sənədini

1..*

səhiyyə prosesi

Sənədləşdirilir

0..*

sağlamlıq sənədində

0..*

tibbi qayğı planı

Qeyd edilir

0..*

sağlamlıq sənədində

0..*

tibbi qayğı subyektinin istəyi

Qeydə alınır

0..*

sağlamlıq sənədində

Məlumat mənbəyi

Qeydə alınır

Aiddir

Səhiyyə fəaliyyəti
Əldə edilir

Təmin edir
Səahiyyə
səlahiyyəti

Səhiyyə fəaliyyətinin
müddəti

Tibbi qayğı planı

Səhiyyə prosesi

Tibbi qayğı
subyekti
Səhiyyə sənədləşməsi

Əldə edilməsini təmin
edilir

Qeydə alınır

Qeydə alınır
Əldə edilir

Sağlamlıq
sənədi

Qeydə alınır

Tibbi qayğı subyektinin
istəyi
Təsdiqlənməmiş sağlamlıq
məlumatı

Əldə edilir

Qeydə alınır

Sağlamlıq sənədindən çıxarış

Sənədləşdirilir

Saxlanılır
Məlumat daşıyıcısı

Rəsmi sağlamlıq
sənədi

Şəxsi sağlamlıq
sənədi

Sağlamlıq sənədinin
komponenti

Şəkil 128 — Sağlamlıq sənədi (VMD təqdimatı)
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12.2.1 Rəsmi sağlamlıq sənədi
Termin: Rəsmi sağlamlıq sənədi
Tərifi: Səhiyyə təminatçısı cavabdehliyi ilə tərtib edilən və bir və ya bir neçə səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən
idarə olunan sağlamlıq sənədi
QEYD Cavabdeh səhiyyə təminatçısı tibbi qayğı subyektinin rəsmi sağlamlıq sənədi ilə tanış olmasına və/və ya rəsmi
sağlamlıq sənədinə məlumatlar təqdim etməsinə icazə verə bilər.
NÜMUNƏLƏR: Cərrahiyyə bölməsində və ya sağlamlıq mərkəzində ailə həkimi, tibb mütəxəssisi, tibb bacısı
tərəfindən, həmçinin stasionar şöbədə pasiyentin palatasında, kompleks kliniki şəbəkədə tibbi qayğı heyəti
tərəfindən, diş həkimi tərəfindən tərtib edilən sağlamlıq sənədləri.

Cədvəl 117-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 129da verilir.
Cədvəl 117 — Rəsmi sağlamlıq sənədi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

sağlamlıq sənədi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Səhiyyə təminatçısı

Cavabdehdir

0..* rəsmi sağlamlıq sənədi üçün

1..*

Səhiyyə mütəxəssisi

Tərtib edir

0..* rəsmi sağlamlıq sənədini

1..*

İcazə verilən tibbi qayğı müddəti

Sənədləşdirilir

1..* rəsmi sağlamlıq sənədində

0..*

Göndəriləcək səhiyyə məlumatları

Göndərilir

1

rəsmi sağlamlıq sənədinə

Sağlamlıq sənədi

Səhiyyə
mütəxəssisi
Səhiyyə
təminatçısı

Sənədləşdirilir

Tərtib edir

Cavabdehdir

Rəsmi sağlamlıq
sənədi

Göndərilir

İcazə verilən tibbi qayğı
müddəti
Göndəriləcək sağlamlıq
məlumatı

Şəkil 129 — Rəsmi sağlamlıq sənədi (VMD təqdimatı)
12.2.2 Şəxsi sağlamlıq sənədi
Termin: Şəxsi sağlamlıq sənədi
Qısaltma: ŞSS
Tərifi: Tibbi qayğı subyekti və ya tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi tərəfindən tərtib edilən və idarə
olunan sağlamlıq sənədi
QEYD Tibbi qayğı subyekti səhiyyə prosesinin hər hansı iştirakçısının şəxsi sağlamlıq sənədi ilə tanış olmasına və/və
ya şəxsi sağlamlıq sənədinə məlumatlar təqdim etməsinə icazə verə bilər.

Cədvəl 118-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 130da verilir.
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Cədvəl 118 — Şəxsi sağlamlıq sənədi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Sağlamlıq sənədi
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1

Tibbi qayğı subyekti

İdarə edir

0..* şəxsi sağlamlıq sənədini

0..*

Tibbi qayğı subyektinin nümayəndəsi İdarə edir

0..* şəxsi sağlamlıq sənədini

Sağlamlıq sənədi

İdarə edir

Tibbi qayğı
subyekti

Şəxsi sağlamlıq sənədi
İdarə edir

Tibbi qayğı
subyektinin
nümayəndəsi

Şəkil 130 — Şəxsi sağlamlıq sənədi (VMD təqdimatı)
12.2.3 Sağlamlıq sənədinin komponenti
Termin: Sağlamlıq sənədinin komponenti
Tərifi: Sağlamlıq sənədinin istinad edilən və dəyişiklik aparılan hissəsi
QEYD 1 Bu Beynəlxalq Standartda sağlamlıq sənədinin bir komponenti müəyyən edilir ki, bu da elektron sənəd
komponentidir, ancaq sağlamlıq sənədinin məzmunu yalnız elektron formatda olan məlumatlarla
məhdudlanmadığından, sağlamlıq sənədinin komponentlərinin məzmunu başqa formatda da ola bilər.
QEYD 2 Sağlamlıq sənədinin komponenti bir neçə sağlamlıq sənədi komponentindən ibarət ola bilər.

Cədvəl 119-da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 131də verilir.
Cədvəl 119 — Sağlamlıq sənədinin komponenti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Elektron sənəd komponenti
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..*

Sağlamlıq Sənədi

0..*

0..*

Sağlamlıq sənədindən çıxarış

0..*

Sağlamlıq sənədinin komponenti

0..*

Səhiyyə məsələsinə dair şəhadətnamə

Sağlamlıq sənədinin komponenti

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..1

İstifadə olunur

0..* Sağlamlıq sənədinin komponenti üçün

Səhiyyə məsələsi
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Sağlamlıq sənədi

İstifadə olunur

Səhiyyə məsələsi

Sağlamlıq sənədindən
çıxarış

Səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar
şəhadətnamə

Sağlamlıq sənədinin komponenti

Elektron sağlamlıq sənədinin
komponenti

Şəkil 131 — Sağlamlıq sənədinin komponenti (VMD təqdimatı)
12.2.4 Elektron sağlamlıq sənədinin komponenti
Termin: Elektron sağlamlıq sənədinin komponenti
Sinonimlər: Sənəd komponenti, elektron sənəd komponenti
Tərifi: Sağlamlıq sənədinin ancaq elektron formatda olan məlumatları özündə birləşdirən komponenti
QEYD 1 Elektron sağlamlıq sənədi komponenti ISO 13606 standartında sənəd komponenti kimi müəyyən edilir.
QEYD 2 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün sənəd komponenti terminindən istifadə edilmişdir.

Cədvəl 120-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 132də verilir.
Cədvəl 120 — Elektron sağlamlıq sənədinin komponenti anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Sağlamlıq sənədinin komponenti
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..* Elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış

Sağlamlıq sənədinin komponenti

Elektron sağlamlıq sənədindən
çıxarış

Elektron sağlamlıq sənədinin komponenti

Şəkil 132 — Elektron sağlamlıq sənədinin komponenti (VMD təqdimatı)

12.3 Müştərək məlumat mənbəyi
Termin: Müştərək məlumat mənbəyi
Tərifi: Hansı təşkilatda işləmələrinə baxmayaraq, səhiyyə prosesinin səlahiyyətli iştirakçılarının üçün
nəzərdə tutulan elektron sağlamlıq sənədlərininin çıxarışlarından ibarət olan və səhiyyə prosesinin
iştirakçısının sərəncamında olan məlumat mənbəyi
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QEYD 1 Müştərək məlumat mənbəyinin uyğunluğunu təmin etmək üçün, bu məlumat mənbəyi səhiyyə prosesinin
iştirakçısının sərəncamında olur.
QEYD 2 EN 13940–1:2007 standartında müştərək məlumat mənbəyi anlayışı ‘tibbi qayğı prosesində fasilitator
icazəsinə malik tərəfin sərəncamında olan və paylaşılan məlumatlardan ibarət elektron sağlamlıq sənədi kimi
müəyyən edilmişdir.

Cədvəl 121-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 133də verilir.
Cədvəl 121 — Müştərək məlumat mənbəyi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Məlumat mənbəyi

Ümumiləşdirilmiş səhiyyə məlumatları üzrə məlumat mənbəyi

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Cavabdehdir

0..*

Müştərək məlumat mənbəyi üçün

1..*

Elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış

Göndərilir

0..*

Müştərək məlumat mənbəyinə

0..*

Elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış

Əldə edilir

0..*

Müştərək məlumat mənbəyindən

Məlumat
mənbəyi

Əldə edilir
Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Cavabdehdir

Müştərək məlumat mənbəyi
Göndərilir

Elektron sağlamlıq
sənədindən çıxarış

Ümumiləşdirilmiş səhiyyə
məlumatları üzrə məlumat
mənbəyi

Şəkil 133 — Müştərək məlumat mənbəyi (VMD təqdimatı)

12.4 Ümumiləşdirilmiş səhiyyə məlumatları üzrə məlumat mənbəyi
Termin: Ümumiləşdirilmiş səhiyyə məlumatları üzrə məlumat mənbəyi
Sinonim: Pasiyentə dair ümumiləşdirilmiş məlumatlar
Tərifi: Səhiyyənin əlaqələndirilməsi və davamlı tibbi qayğı xidməti üçün ümumiləşdirilmiş
məlumatlardan ibarət məlumat mənbəyi
Cədvəl 122-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 134də verilir.
Cədvəl 122 — Ümumiləşdirilmiş səhiyyə məlumatları üzrə məlumat mənbəyi anlayışı ilə əlaqədar
assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Müştərək məlumat mənbəyi
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

0..* Pasiyentə dair ümumiləşdirilmiş elektron məlumatlar
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Ümumiləşdirilmiş səhiyyə
məlumatları üzrə məlumat mənbəyi

Müştərək məlumat mənbəyi

pasiyentə dair
ümumiləşdirilmiş elektron
məlumatlar

Şəkil 134 — Ümumiləşdirilmiş səhiyyə məlumatları üzrə məlumat mənbəyi (VMD təqdimatı)

12.5 Sağlamlıq sənədindən çıxarış
Termin: Sağlamlıq sənədindən çıxarış
Tərifi: Ünsiyyət məqsədləri üçün sağlamlıq sənədindən tam və ya qismən çıxarış
QEYD 1 Bu Beynəlxalq Standartda sağlamlıq sənədindən çıxarış anlayışı üzrə bip komponent müəyyən edilir elektron sənəddən çıxarış, ancaq sağlamlıq sənədinin məzmunu yalnız elektron formatda olan məlumatlarla
məhdudlanmadığından, sağlamlıq sənədlərindən çıxarışların məzmunu başqa formatda da ola bilər.

Cədvəl 123-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 135də verilir.
Cədvəl 123 — Sağlamlıq sənədindən çıxarış anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə
Epikriz
Elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış
Sağlamlıq problemi

Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur
1..* Sağlamlıq sənədinin komponenti

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

0..*

sağlamlıq sənədindən çıxarış

Əldə edilir

1..*

şəxsi məlumatların
səlahiyyət

0..1

səhiyyə məsələsi

İstifadə olunur

0..*

Sağlamlıq sənədindən çıxarış üçün

0..*

sağlamlıq məlumatı üçün müraciət

Mövzusunu təşkil edir

0..*

Sağlamlıq sənədindən çıxarışın

Şəxsi məlumatln
göndərilməsi üçün icazə

Səhiyyə məsələsi

göndərilməsi

Assosiasiyanın istiqaməti

üçün Mübadiləsinə imkan verir

Mübadiləyə imkan
verir

1
1..*

Sağlamlıq sənədindən
Sağlamlıq sənədindən çıxarışın

Mövzusunu təşkil edir

Sağlamlıq
sənədindən çıxarış
İstifadə olunur

Sağlamlıq məlumatı
üçün müraciət

Əldə edilir

Sağlamlıq sənədinin
komponenti

Elektron sağlamlıq
sənədindən çıxarış

Epikriz

Narahatlıq
doğuran sağlamlıq
məsələsi

Şəkil 135 — Sağlamlıq sənədindən çıxarış (VMD təqdimatı)
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Sağlamlıq sənədi

12.5.1 Elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış
Termin: Elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış
Sinonim: ESS çıxarışı
Qısaltma: ESS çıxarışı
Tərifi: Ancaq elektron sənəd komponentlərindən ibarət sağlamlıq sənədindən çıxarış
QEYD 1 Elektron sağlamlıq sənədlərindən çıxarışların mübadiləsi qaydaları ISO 13606 standartında yer alır.
QEYD 2 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış üçün ESS çıxarışı terminindən istifadə edilmişdir.

Cədvəl 124-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 136da verilir.
Cədvəl 124 — Elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Sağlamlıq sənədindən çıxarış

Pasiyentə dair ümumi elektron məlumatlar

Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

1..* Elektron sənəd komponenti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1..* elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış

Göndərilir

0..* Müştərək məlumat mənbəyinə

0..* elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış

Əldə edilir

0..* Müştərək məlumat mənbəyindən
Göndərilir

Sağlamlıq
sənədindən çıxarış

Elektron sağlamlıq
sənədindən çıxarış

Pasiyentə dair
ümumiləşdirilmiş elektron
məlumatlar

Əldə edilir

Müştərək məlumat
mənbəyi

Elektron sağlamlıq
sənədinin komponenti

Şəkil 136 — Elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış (VMD təqdimatı)
12.5.2 Pasiyentə dair ümumi elektron məlumatlar
Termin: Pasiyentə dair ümumi elektron məlumatlar
Tərifi: Konkret istifadə üçün nəzərdə tutulan əsas sağlamlıq məlumatlarından ibarət elektron sağlamlıq
sənədindən çıxarış
NÜMUNƏLƏR: Əlaqələndirilmiş səhiyyə xidməti üçün lazım olan məlumatların səhiyyə mütəxəssisinə təqdim
edilməsi üçün epSOS pasiyent məlumatları (EU), kliniki icmal (US), davamlı tibbi qayğı üzrə hesabat (US), pasiyentə
dair elektron məlumatlar

Cədvəl 125-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 137də verilir.
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Cədvəl 125 — Pasiyentə dair ümumi elektron məlumatlar anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Elektron sağlamlıq sənədindən çıxarış
Hansı anlayışın komponentidir

0..* Ümumiləşdirilmiş
məlumat mənbəyi

səhiyyə

Hansı anlayışın məcmusudur

məlumatları

üzrə

Elektron sağlamlıq
sənədindən çıxarış

Pasiyentə dair
ümumiləşdirilmiş elektron
məlumatlar

Ümumiləşdirilmiş səhiyyə məlumatları
üzrə məlumat mənbəyi

Şəkil 137 — Pasiyentə dair ümumi elektron məlumatlar (VMD təqdimatı)
12.5.3 Epikriz
Termin: Epikriz
Tərifi: Resipientin informasiya ehtiyaclarının qarşılanması üçün konkret sağlamlıq məlumatını əhatə
edən sağlamlıq sənədindən çıxarış
NÜMUNƏLƏR: laboratoriya hesabatı , rentgen hesabatı

Cədvəl 126-da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 138də verilir.
Cədvəl 126 — Epikriz anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Sağlamlıq sənədindən çıxarış

Xəstəxanadan buraxılış haqqında sənəd

Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* Epikriz

Qəbul edilir

0..*

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatı
kimi

Səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Göndərir

0..*

Epikrizi

Səhiyyə prosesinin iştirakçısı

Qəbul edir

0..*

Epikrizi

1
1
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Sağlamlıq sənədindən
çıxarış

Göndərir

Səhiyyə
prosesinin
iştirakçısı

Qəbul edilir

Epikriz

Qəbul edilir

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq
məlumatı

Xəstəxanadan buraxılış
haqqında sənəd

Şəkil 138 — Epikriz (VMD təqdimatı)
12.5.3.1 Xəstəxanadan buraxılış haqqında sənəd
Termin: Xəstəxanadan buraxılış haqqında sənəd
Tərifi: Sona çatmış, icazə verilən tibbi qayğı müddəti üçün epikriz
NÜMUNƏ: Xəstəxanadan buraxılış haqqında məktub

Cədvəl 127-də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 139da verilir.
Cədvəl 127 — Xəstəxanadan buraxılış haqqında sənəd anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Xəstəxanadan buraxılış haqqında məlumat

epikriz
Assosiasiyanın mənbəyi

1..*

xəstəxanadan buraxılış haqqında sənəd

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

Şamil olunur

0..*

İcazə
verilən
müddətinə

tibbi

qayğı

Epikriz

Xəstəxanadan buraxılış
haqqında sənəd

Şamil olunur

İcazə verilən tibbi qayğı
müddəti

Xəstəxanadan buraxılış
haqqında ümumi məlumat

Şəkil 139 — Xəstəxanadan buraxılış haqqında sənəd (VMD təqdimatı)
12.5.3.2 Xəstəxanadan buraxılış haqqında məlumat
Termin: Xəstəxanadan buraxılış haqqında məlumat
Tərifi: icazə verilən tibbi qayğı müddəti üzrə yekun xəstəxanadan buraxılış sənədi
QEYD 1 Xəstəxanadan buraxılış haqqında məlumat tibbi qayğı subyektinə təqdim edilə bilər.
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QEYD 2 Bir icazə verilən tibbi qayğı müddəti dərhal digəri ilə əvəz oluna bilər; o zaman növbəti icazə verilən səhiyyə
təminatçısı xəstəxanadan buraxılış haqqında məlumatın əsas resipienti olacaq.
QEYD 3 Xəstəxanadan buraxılış haqqında məlumat çox vaxt maliyyələşdirmə və ya epidemioloji məqsədlər üçün
xəstələrin xəstəxanada müalicə müddətlərinin statistik təsnifata (məs. Diaqnoz ilə əlaqəli Qruplar (DQ) və ya başqa
bir sistem) əsasən qruplaşdırılması üçün istifadə olunur.

NÜMUNƏLƏR
ABŞ-da ‘Vahid Xəstəxanadan Buraxılış Məlumatları’ və ‘Vahid Ambulator Tibbi Qayğı üzrə Minimum
Məlumatlar’, Fransada ‘Résumé de sortie standardisé’ (RSS) or ‘Résumé d’Unité Médicale’ (RUM), Tibb
bacısı xidməti üzrə minimal məlumatlar (NMDS) və s.
Cədvəl 128 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 140da verilir.
Cədvəl 128 — Xəstəxanadan buraxılış haqqında məlumat anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Xəstəxanadan buraxılış haqqında sənəd

Xəstəxanadan buraxılış
haqqında sənəd

Xəstəxanadan buraxılış haqqında
ümumi məlumat

Şəkil 140 — Xəstəxanadan buraxılış haqqında məlumat (VMD təqdimatı)
12.5.3.3 Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatları
Termin: təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatları
Tərifi: etibarlılığı səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən dəyərləndirilməmiş sağlamlıq məlumatı
QEYD 1 Rəsmi sağlamlıq sənədinə daxil edilmək üçün əldə olunan sağlamlıq məlumatının etibarlılığı
səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən təsdiqlənməmiş ola bilər və buna görə də, həmin məlumatın dəqiqliyi
mübahisəli olacaq. Bu baxımdan, ISO 13606-1:2008 standartında müəyyən edildiyi kimi, yoxlama
məqsədləri üçün kliniki təsdiqləmə attestasiya məlumatlarından və ya tərkibində sağlamlıq məlumatı
olan mesajların göndərilməsi üçün nəzərdə tutulan məlumatlardan fərqlənir .
QEYD 2 Texniki prosesdən asılı olmayaraq, sağlamlıq məlumatı səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən
təsdiqlənməyincə, rəsmi sağlamlıq sənədinə daxil edilə bilməz. Bu məlumatın daxil edilməsinə və ya
imtina edilməsinə dair qərar qəbul olunana qədər həmin məlumatların müvəqqəti olaraq etibarlı şəkildə
mühafizəsi təmin edilir.
Ancaq sağlamlıq məlumatının səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən müştərək məlumat mənbəyindən yerli
sağlamlıq sənədinə daxil edilməsi istisna olunur. Bu halda, əgər həmin məlumatın göndərilməsi üçün
müştərək məlumat mənbəyinə nəzarət edən səhiyyə prosesinin iştirakçısına müraciət edilibsə, o zaman
həmin sağlamlıq məlumatının təsdiqlənməsi tələb olunacaq.
Cədvəl 129 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 141də verilir.
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Cədvəl 129 — Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatları anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

sağlamlıq məlumatı
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatları

Qeydə alınır

0..*

Sağlamlıq sənədində

0..*

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatları

Hesab edilir

0..*

Göndəriləcək sağlamlıq məlumatı

0..*

Epikriz

Qəbul edilir

0..*

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatları kimi

0..*

Özünəqayğı fəaliyyəti

Yaradır

0..*

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatlarını

0..*

Səhiyyə prosesində üçüncü tərəfin fəaliyyəti

Yaradır

0..*

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatlarını

0..*

Avtomatlaşdırılmış səhiyyə

Yaradır

0..*

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatlarını

Sağlamlıq məlumatı

Avtomatlaşdırılmış səhiyyə

Nəticələnir

Səhiyyə fəaliyyətində
üçüncü tərəfin fəaliyyəti

Yaradır

Özünəqayğı fəaliyyəti

Yaradır

Qeydə alınır

Təsdiqlənməmiş
sağlamlıq
məlumatı

Qeydə alınır

Qəbul edilir

Sağlamlıq sənədi

Göndəriləcək sağlamlıq
məlumatı

Epikriz

Şəkil 141 — Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatları (VMD təqdimatı)
12.5.3.4 Göndəriləcək sağlamlıq məlumatı
Termin: Göndəriləcək sağlamlıq məlumatı
Tərifi: Müəyyən bir rəsmi sağlamlıq sənədinə daxil edilmək üçün kliniki baxımdan uyğun olduğu səhiyyə
mütəxəssisi tərəfindən təsdiqlənmiş sağlamlıq məlumatı
Cədvəl 130 -da bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 142də verilir.
Cədvəl 130 — Göndəriləcək sağlamlıq məlumatı anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

Sağlamlıq məlumatı
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* Göndəriləcək sağlamlıq məlumatı
0..*

Göndərilir

1

Hesab edilir

0..* Göndəriləcək sağlamlıq məlumatı

1
Səhiyyə mütəxəssisi
0..* Səhiyyə təminatçısının fəaliyyəti

Təsdiqləyir

0..* Göndəriləcək sağlamlıq məlumatını

Yaradır

0..* Göndəriləcək sağlamlıq məlumatını

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq məlumatları

Rəsmi sağlamlıq sənədinə
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Sağlamlıq məlumatı

Təsdiqlənməmiş sağlamlıq
məlumatı

Hesab edilir

Yaradır

Səhiyyə təminatçısının
fəaliyyəti

Göndərilir

Göndəriləcək sağlamlıq
məlumatı

Təsdiqləyib

Rəsmi sağlamlıq
sənədi
Səhiyyə mütəxəssisi

Şəkil 142 — Göndəriləcək sağlamlıq məlumatı (VMD təqdimatı)
12.5.4 Narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi
Termin: Narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi
Tərifi: Müəyyən bir problemlə əlaqədar səhiyyə zəncirinə aid olan bütün sağlamlıq sənədi
komponentlərini özündə birləşdirən sağlamlıq sənədindən çıxarış
QEYD 1 Narahatlıq doğuran məsələ tibbi qayğı subyekti üçün davamlı tibbi qayğının təmin edilməsi məqsədilə
toplanılan məlumatdır. Səhyyə zənciri səhiyyə fəaliyyətlərini, sağlamlıq vəziyyətini, səhiyyə fəaliyyətinin
planlaşdırılmasını, fəaliyyətlərin idarə olunmasını, həmçinin qiymətləndirmə və dəyərləndirmələri əhatə edə bilər.
Buna görə də, tibbi qayğı subyekti üçün davamlı tibbi qayğının təmin edilməsi məqsədilə tələb olunan bütün
məlumatlar narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsində öz əksini tapa bilər.
QEYD 2 Narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi səhiyyə prosesləri, kliniki proseslər və kliniki proseslərin məcmusu
üçün davamlı tibbi qayğının təmin edilməsi məqsədilə müəyyən edilə bilər. Bu, o deməkdir ki, narahatlıq doğuran
məsələ tibbi qayğı epizodları, xroniki xəstəliklərin idarə olunması, bir neçə xroniki xəstəliyin idarə olunması ilə
əlaqəli ola bilər.
QEYD 3 Narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi ESS-in çıxarışı və ya komponenti ola bilər.
QEYD 4 HL7 standartına əsasən, narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi
əlaqəlidir.

“problemlərin təqib edilməsi” ilə sıx

NÜMUNƏ: problemlərin təqib edilməsi (HL7).

Cədvəl 131 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 143də verilir.
Cədvəl 131 — Narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Konkretləşdirmə

Ümumiləşdirmə

sağlamlıq sənədindən çıxarış
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

1

Göstərir

0..1 Narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi

Səhiyyə zənciri

Sağlamlıq sənədindən
çıxarış

Göstərir
Səhiyyə zənciri

Narahatlıq doğuran
sağlamlıq məsələsi

Şəkil 143 — Narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi (VMD təqdimatı)
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12.5.5 Sağlamlıq məlumatı üçün müraciət
Termin: Sağlamlıq məlumatı üçün müraciət
Sinonim: Konkret sağlamlıq məlumatı üçün müraciət
Tərifi: Tibbi qayğı subyekti üçün səhiyyə xidmətinin təmin edilməsi məqsədilə tələb olunan sağlamlıq
məlumatının əldə edilməsi üçün səhiyyə prosesinin iştirakçısı tərəfindən səhiyyə prosesinin başqa bir
iştirakçısına bildirilən müraciət
QEYD 1 Müraciətin yerinə yetirilməsi üçün, şəxsi məlumatın göndərilməsi üçün icazə tələb olunur.
QEYD 2 EN 13940–1:2007 standartında bu anlayış spesifik kliniki məlumat üçün müraciət termini ilə izah edilir.

Cədvəl 132 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 144də verilir.
Cədvəl 132 — Sağlamlıq məlumatı üçün müraciət anlayışı ilə əlaqədar assosiasiyalar
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..* Sağlamlıq məlumatı üçün müraciət
Səhiyyə prosesinin iştirakçısı
1
Səhiyyə prosesinin iştirakçısı
1

Aiddir

0..* Sağlamlıq sənədindən çıxarışa

Göndərir

0..* Sağlamlıq məlumatı üçün müraciəti

Qəbul edir

0..* Sağlamlıq məlumatı üçün müraciəti

Göndərir

Səhiyyə
prosesinin
iştirakçısı

Göndərir

Sağlamlıq məlumatı
üçün müraciət

Sağlamlıq sənədindən
çıxarış

Qəbul edir

Şəkil 144 — Sağlamlıq məlumatı üçün müraciət (VMD təqdimatı)

12.6 Səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar şəhadətamə
Termin: Səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar şəhadətamə
Tərifi: Tibbi qayğı subyekti ilə əlaqədar səhiyyə məsələlərini təsdiqləyən və səhiyyə prosesinin iştirakçısı
tərəfindən verilmiş rəsmi sənəd
NÜMUNƏLƏR: Doğum şəhadətnaməsi, ölüm haqqında şəhadətnamə, sağlamlıq şəhadətnaməsi, tibbi sığorta
şəhadətnaməsi

Cədvəl 133 -də bu anlayışla əlaqədar assosiasiyalar sadalanır; bu anlayışın VMD-də təqdimatı Şəkil 145də verilir.
Cədvəl 133 — Səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar şəhadətamə anlayışına dair assosiasiyalar
Hansı anlayışın komponentidir

Hansı anlayışın məcmusudur

1..* sağlamlıq sənədinin komponenti
Assosiasiyanın mənbəyi

Assosiasiyanın adı

Assosiasiyanın istiqaməti

0..*

Təsdiq edir

1..* Səhiyyə məsələsini

Təqdim edilir

1..* səhiyyə prosesinin iştirakçısına

0..*

səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar şəhadətamə
səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar şəhadətamə
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Səhiyyə məsələsi

Təsdiq edir

Səhiyyə məsələsi ilə
əlaqədar şəhadətnamə

Təqdim edilir

Səhiyyə prosesinin
iştirakçısı

Sağlamlıq sənədinin
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Şəkil 145 — Səhiyyə məsələsi ilə əlaqədar şəhadətamə (VMD təqdimatı)

13 Uyğunluq
13.1 Bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş hər hansı bir anlayış istifadə olunan zaman müvafiq
termin və ya sinonim, akronim və ya qısaltma vasitəsilə təsvir olunur.
13.2 Bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş anlayışı bildirən termin istifadə olunan zaman həmin
termin məhz o anlayışı ifadə etməli və buna görə də, eyni məna və tərifə malik olmalıdır.
13.3 Bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş anlayışlar konkretləşdirilən zaman, bu Beynəlxalq
Standartın normativ müddəalarına əsasən konkretləşdirmələrin arasındakı bütün əlaqələr də istifadə
olunacaq. Çoxmənalılıq bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilmiş limitlər daxilində olmalıdır .

Əlavə A
(informasiya xarakterli)
Bu Beynəlxalq Standartda yer alan normativ anlayışlar üçün
sistem
A.1 Ümumi
Bu əlavədə davamlı tibbi qayğının təmin edilməsi üçün lazım olan anlayışlar sisteminin başa düşülməsi
və tətbiq edilməsi üzrə istiqamət verilir və yardım göstərilir.
Davamlı tibbi qayğının təmin edilməsi üçün semantik qarşılıqlı əlaqə mühümdür. Səhiyyə xidmətlərinin
məzmununun və kontekstinin bütün aspektlərini əks etdirən modellər və anlayışlar bu semantik
qarşılıqlı əlaqənin əsasını təşkil edir.
Səhiyyə xidməti səhiyyə prosesində fəaliyyətlər vasitəsilə, eləcə də, tibbi qayğı subyekti ilə səhiyyə
mütəxəssisləri arasındakı qarşılıqlı əlaqəni əks etdirən kliniki proses vasitəsilə təmin edilir.
Bu əlavədə kontekstə, həmçinin proseslərin konteksti ilə bu Beynəlxalq Standartın normativ anlayışları
ilə ifadə olunan məzmun arasında təqib etmə imkanına dair proses yanaşması izah olunur.
Təqib etmə imkanı normativ anlayışlar və illüstrativ modellərin iki ayrı forması (səhiyyə/kliniki proses
modeli və müəssisə/nformasiya sahəsi modeli) arasındakı əlaqələrə dair illüstrasiyalar ilə ifadə olunur.
Bu əlavə və iki model dəstəkləyici yönləndirməni təmin edir və standarta uyğunluq üçün normativ
tələbləri məhdudlaşdırmır.
A.2 Bəndində bu Beynəlxalq Standartın işlənib hazırlanmasında istifadə edilmiş ümumi proses
yanaşması təsvir olunur .
A.3 Bəndində fəaliyyətlərin həyata keçirilmə ardıcıllığı müzakirə olunur.
A.4 Bəndində bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edildiyi kimi, səhiyyə təşkilatlarında proseslərin
növləri təsvir olunur.
A.5 Bəndində bu Beynəlxalq Standarta uyğun olan səhiyyə/kliniki proses modeli göstərilir.
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Bu Beynəlxalq Standartın əsas kliniki anlayışları ilə səhiyyə/kliniki proses modeli arasındakı əlaqələrin
analizi A.6-da verilir; bu, kliniki istiqamətli anlayışların təqib olunmasını izah edir.
A.7 Bəndində daha geniş sağlamlıq və tibbi qayğı kontekstində qeyri-kliniki anlayışlar təqib olunur. Bu
bənddə bütün anlayışların bəndlərinin informasiya sahəsi modelində təqib olunması təsvir edilir ki,
buraya dəstəkləmə və idarəetmə sahələri ilə kliniki kontekst də daxildir.
A.2 Ümumi proseslər
ISO 9000:2015 standartında verilmiş proses anlayışının ümumi tərifi belədir: “nəzərdə tutulan nəticəyə
nail olmaq üçün mənbələrdən istifadə edən, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli olan və bir-birinə təsir göstərən
fəaliyyətlər”.
Prosesləri təşkil edən fəaliyyətlər proses vəzifələrinə təsir göstərir. Proseslər ayrı-ayrı hissələrə ayrıla
və/və ya birləşdirilə bilər ki, bunlar özləri də proses hesab edilirlər. Proses modelində ox işarələri ilə
göstərilən ardıcıllıq proses axını modelində təsvir olunan vaxt ardıcıllığını deyil, prosesin predmetinə
əlavə olunan dəyərləri ifadə edir.
Prosesin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, həyata keçirilən fəaliyyətlər onun predmetinə təsir
göstərir ki, bunlar da daha sonra nəticəyə çevrilən mənbələrdir. Proses fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi
üçün istifadə olunan resurslar həmçinin mənbə adlanır. Mənbə termini başlanğıcda prosesin obyekti
xaricində digər anlayışları da ifadə etmək üçün istifadə olunduğundan, aşağıdakı mənbə növləri ayırd
edilməlidir:
• Prosesin əsas mənbəyi – emal olunan predmet. Bunun transformasiyası nəticəsində, kliniki prosesin
‘əsas’ nəticəsi meydana gəlir (yəni, səhiyyə xidmətləri)
•İkinci dərəcəli resurs mənbələri. Bunlar proses fəaliyyətlərində istifadə olunurlar.
Prosesin tərifi və əhatəsi prosesin predmetlərinin müəyyən edilmiş mənbələrindən və hədəf nəticələrdən
asılıdır.
Prosesin yekunu nəticə kimi müəyyən edilir (ISO 9000:2015). Əgər nəticə maddi xarakter daşımırsa,
prosesin məhsulu xidmət ola bilər. Təmin edilən məhsullar/xidmətlər həmin təşkilatın əsas müştəriləri
tərəfindən qəbul edilir.
Proses bölünən zaman həmin prosesin verilmiş hissəsinin nəticəsi (həmin hissənin dəyərinin əlavə
edilməsindən sonra prosesin predmeti) çox vaxt növbəti hissə üçün mənbə rolunu oynayır. Müştərinin
qəbul etdiyi xidmət bütün prosesin yekun nəticəsidir.
Şəkil A.1-də prosesin ümumi sxematik təsviri verilir ki, bu da mənbələrdən,
fəaliyyətlərdən/proseslərdən, idarəetmə, resursların təmnatı fəaliyyətlərindən və nəticələrdən təşkil
edilmişdir.
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Şəkil A.1 — Sxematik ümumi proses
İstənilən təşkilatda aşağıdakılara əsasən bir çox proses növləri müəyyən edilə bilər:
• Mənbə və nəticəyə əsasən,
• Əhatə olunan fəaliyyətlərə əsasən və
• Bu fəaliyyətlər nəticəsində mənbələrin transformasiyasının yekunu kimi, prosesin predmetinə əlavə
olunan dəyərə əsasən.
Ümumiyyətlə, əsas müştərilərin tələblərinin yerinə yetirilməsində korporativ sektor üçün daha vacib
olan bir sıra proses növləri mövcuddur. Bu proseslər əsas proseslər adlandırılır.
Prosesləri təsvir etməyin bir metodu modelləşdirmə üsulunun istifadə olunmasıdır. Ümumiyyətlə,
proses modelində aşağıdakılar təsvir olunur:
• Mənbələr (emal olunan əsas predmetlər),
• Mənbələrin transformasiya edildiyi fəaliyyətlər,
• Həmin transformasiya müddətində fəaliyyətlərin müddəti və
• Fəaliyyətlər nəticəsində dəyərlərin əlavə edilməsindən sonra meydana gələn nəticələr.
A.3 Ümumi proses axını
Proses axını prosesdəki fəaliyyətlərin icra olunduğu ardıcıllıqdır və proses axını müvafiq prosesdəki
fəaliyyətlərin ardıcıllığının vaxtla əlaqədar perspektividir. Proses axını həmçinin iştirakçıları və onların
prosesdəki rolunu da müəyyən edir. Rollar bu sənəddə yer alan bütün digər anlayışlar kimi, çox ümumi,
konseptual səviyyədə müəyyən edilir. Məsələn, onların daha sonra konkret bir məqsəd (məs. tələb edilən
zaman mühafizə və çıxış nəzarəti) üçün konkretləşdirilməsinə imkan verən funksiya və ya pozisiya. Bu
konkretləşdirmələr digər standartlarda müəyyən edilə bilər. Eynilə, proses axını anlayışı burada
müəyyən edilmir və müəyyən səhiyyə/kliniki/informasiya proseslərinin hansı formada həyata
keçirilməsi məsələsi bu Beynəlxalq Standartda əhatə olunmur.
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A.4 Proseslərin növləri və səhiyyədə proseslərin axını
Bu Beynəlxalq Standartda səhiyyə təşkilatı təşkilati rola malik ‘səhiyyə təminatçısı kimi müəyyən edilir.
səhiyyə təminatçısı səhiyyə fəaliyyətlərini həyata keçirir. Bu Beynəlxalq Standartda səhiyyə təşktlatlarının
proseslərinin üç əsas növü müəyyən edilmişdir:
• Səhiyyə və kliniki proseslər;
• Səhiyyə araşdırması prosesləri; və
• Səhiyyə üzrə təlim prosesləri.
A.4.1 Səhiyyə və kliniki proseslər
Bütün səhiyyə təşkilatlarının əsas əməliyyatları tibbi qayğı subyektləri və səhiyyə mütəxəssisləri
arasında qarşılıqlı münasibətlə əlaqədardır. Səhiyyə prosesi istənilən sağlamlıq məsələsindən (burada
tibbi vəziyyət prosesin predmeti kimi ifadə olunur və tibbi vəziyyətin müşahidə edilən aspekti kimi təsvir
edilir) yarana və tibbi qayğı subyekti və səhiyyə mütəxəssisləri arasında qarşılıqlı münasibətlərə aid olan
istənilən fəaliyyətlərdən ibarət ola bilər. Bu proses tibbi qayğı subyekti perspektivindən hərtərəfli tibbi
qayğının təmin ediliməsi üçün ayrı-ayrı hissələrə bölünə və ya birləşdirilə bilər.
Səhiyyədə əsas nəticə səhiyyə xidmətlərindən ibarətdir (kliniki proseslərin birləşdirilmiş nəticələri).
Tibbi qayğı subyekti bu səhiyyə xidmətlərini qəbul edir. Həmin xidmətlər tibbi qayğı subyektinin
sağlamlıq vəziyyətini yaxşılaşdırır və ya qoruyub saxlayır.
Davamlı tibbi qayğı, kliniki prosesə dair biliklərin idarə olunması və tibbi qayğı subyektinin diqqət
mərkəzində saxlanılması səhiyyə xidmətlərinin mühüm keyfiyyət aspektləridir. Keyfiyyətli tibbi qayğı
prosesinə yardım etmək üçün səhiyyə prosesinin spesifik xüsusiyyətlərə malik növü kliniki proses kimi
müəyyən edilir.
Kliniki proseslər tibbi qayğı subyektinin perspektivindən hərtərəfli xarakter daşıyır və sağlamlıq
problemləri sayılan sağlamlıq məsələləri ilə əlaqədar bütün tibbi qayğı fəaliyyətini nəzərdə tutur.
Məsələn, ilkin tibbi yardım, xəstəxanalarda təmin edilən tibbi qayğı, reabilitasiya və dərman müalicəsi
daxil olmaqla, iflic olmuş tibbi qayğı subyekti üçün təmin edilən bütöv tibbi qayğı zənciri (xidmətin hansı
təşkilati bölmə tərəfindən təmin edilməsinə baxmayaraq) kliniki proses kimi müəyyən edilir.
Kliniki proseslər təşkilatlar tərəfindən tələblərin və vəzifələrin, o cümlədən, davamlı tibbi qayğı və
keyfiyyətin idarə olunması sistemində proseslərin idarə edilməsi ilə əlaqədar digər keyfiyyət tələblərinin
yerinə yetirilməsi məqsədilə müəyyən edilməlidir. Kliniki proseslər elə bir kliniki konteksti əks etdirir ki,
orada fəaliyyətlər tibbi qayğı subyektinin sağlamlıq ehtiyacları perspektivindən əlaqələndirilə bilər.
Tibbi qayğının davamlı olması üçün, paylaşılan məlumatların mövcudluğu və etibarlılığı çox vacibdir.
Kliniki proses üçün bütün müvafiq məlumatları bildirən informasiya ‘konteyneri’ bu Beynəlxalq
Standartda kliniki proses üçün narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi kimi müəyyən edilir.
Bütün proses növləri kimi, səhiyyə və kliniki proseslər idarəetmədən və resurs təminatından asılıdır:
Şəkil A.2-də göstərilir.
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Tibbi qayğının davamlılığı
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Şəkil A.2 — Davamlı tibbi qayğıda kliniki proses
A.4.2 Səhiyyə araşdırması prosesi
Səhiyyə araşdırması prosesi universitet xəstəxanaları kimi bir sıra səhiyyə təşkilatlarında həyata
keçirilir. Bu prosesin məqsədi ümumən kliniki biliklərə töhfə verməkdən ibarətdir.
Proseslərin bu növləri mövcud Beynəlxalq Standartın əhatəsinə daxil deyil.
A.4.3 Səhiyyə üzrə təlim prosesi
Bəzi səhiyyə təşkilatlarında həyata keçirilən proseslərin bir növü də səhiyyə təlimidir. Bu proses səhiyyə
üçün bilik və bacarıqların aşılanması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə həyata keçirilir.
Bütün səhiyyə təşkilatlarında səriştələrin inkişaf etdirilməsi məqsədi müəyyən edilmiş və təşkilatın
resurslarının idarə olunması üzrə yanaşmaya daxil edilmişdir.
Belə ki, səhiyyə üzrə təlim prosesləri səhiyyə prosesinin iştirakçıları üçün ilkin təlimi nəzərdə tutur.
Proseslərin bu növləri mövcud Beynəlxalq Standartın əhatəsinə daxil deyil.
A.4.4 Səhiyyədə proseslərin axını
Səhiyyədə və tibbi qayğının davamlılığı baxımından, səhiyyə prosesi və ya kliniki proses ilə əlaqədar proses
axını tibbi qayğı planında müəyyən edilmiş fəaliyyətlərin tibbi qayğı xidməti provayderləri (təkbaşına və
ya təşkilat olaq) tərəfindən həyata keçirilməsi, eləcə də, onlara cavabdehliklərin verilməsi qaüdalarıını
müəyyən edir.
Proses axını bu Beynəlxalq Standartda müəyyən edilməmişdir.
A.5 Səhiyyə/kliniki proses modeli
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Bu Beynəlxalq Standartın işlənib hazırlanmasında səhiyyə və kliniki proseslərin ümumi modelindən
istifadə olunmuşdur. Burada, kliniki kontekst, anlayışlar arasında əlaqələrin təsviri təqdim edilməli və
kliniki kontekstdə tibbi qayğının davamlılığı üçün anlayışlar təqib edilməlidir.
Kliniki və/və ya səhiyyə prosesi modelində səhiyyə fəaliyyətləri və prosesin predmetinə qatılan dəyər
təsvir olunur. Bunun üçün, tibbi vəziyyəti əks etdirən sağlamlıq vəziyyəti təsvir olunur. Proses modelində
əsas anlayışlar sağlamlıq vəziyyəti və səhiyyə fəaliyyətləridir.
Səhiyyə fəaliyyətləri və istənilən səhiyyə prosesində bu fəaliyyətlərdən irəli gələn sağlamlıq vəziyyəti kliniki
proses modelində qruplaşdırıla və/və ya təqib edilə bilər. Bu Beynəlxalq Standartda yer alan anlayışlar
üçün kliniki konteksti müəyyən etmək məqsədilə istifadə olunan proses modeli Şəkil A.3-də göstərilir.
Seçilmiş bu səhiyyə/kliniki proses modelində təsvir olunan kliniki kontekst heç də bütün səhiyyə
sistemləri üçün uyğun olmaya bilər. Model informativ xarakter daşıdığından, onun istifadəsi hər bir
sistemdə mövcud olan aspektlərə əsaslanmalıdır.
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Şəkil A.3 — Kliniki prosesin əsas anlayışları
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A.6 Anlayışların təqib edilməsi — Anlayışlar və səhiyyə/kliniki proses modeli arasında qarşılıqlı
əlaqə
Səhiyyə xidmətinin təmin edilməsi (kliniki prosesin nəticəsi kimi) kompleks kontekstə malikdir. Bir sıra
aspektlərin fərqli perspektivlərdən əhatə olnuması məqsədilə, semantik qarşılıqlı əlaqə üçün əsas
yaradan və tibbi qayğının davamlılığına yardım edən anlayışlar sistemi olmalıdır.
Bu Beynəlxalq Standartda təqibə nail olmaq, kontekstual qarşılıqlı əlaqələri, onların əhatəliliyini
göstərmək və anlayışlara dair vahid anlayışı təmin etmək üçün modelləşdirmə üsulundan istifadə olunur.
Əlavənin bu bölməsində A.5.bəndində təqdim edilmiş səhiyyə/kliniki proses modelinin təsviri və analizi
yer alır. Ayrı-ayrı anlayışların təqib edilməsi və qarşılıqlı əlaqələri daha sonra səhiyyə/kliniki prosesə
təsir göstərən təşkilat /informasiya sahələri üzrə A.7.-də təsvir edilir.
Bu modellərin məqsədi konteksti təqdim etməkdən və kliniki iş analizində anlayışların hansı şəkildə
yarandığını və izah edildiyini göstərməkdən ibarətdir. Bu Beynəlxalq Standartda yer alan normativ
anlayışlar sistemli şəkildə bir-birləri ilə əlaqəlidir. Bu qarşılıqlı əlaqələr hər bir kateqoriyaya /bölməyə
aid ayrı-ayrı anlayışlar arasında (normativ hissədə VMD diaqramları vasitəsilə) və hər bir kateqoriya
üzrə anlayış qruplarında (əlavədə yer alan iki modelin əlaqələri ilə təsvir olunur) təsvir olunur.
Normativ tekstual təriflər və qarşılıqlı əlaqələr onların səhiyyə /kliniki prosesə və təşkilat/informasiya
sahəsi modellərinə münasibətində istifadə olunaraq, planlaşdırılır. Kliniki proseslərdə əməliyyatların
analizi davamlı tibbi qayğı üçün geniş anlayışlar sisteminin əsası kimi istifadə edilə bilər. Bu Beynəlxalq
Standart kliniki prosesə yanaşmasında bel bir fərziyyəyə əsaslanır ki, bu, tibbi qayğının davamlılığının
təmin edilməsi üçün effektiv yanaşmadır.
Kliniki proses modelində (Şəkil A.3) təsvir olunanlar:
• ümumi səhiyyə/kliniki proses, mənbə və nəticələrlə birlikdə (tibbi vəziyyət);
• mənbə göstəricilərin müşahidə edildiyi, dəyərləndirildyii və transformasiya olunduğu üsul;
• həyata keçirilən fəaliyyətlər üçün anlayışlar (səhiyyə fəaliyyətləri);
• xarici qırmızı çevrə ilə işarə olunmuş səhiyyə araşdırmaları;
• daxili mavi çevrə ilə işarə olunmuş tibbi müalicələr
• fəaliyyətlərin icrası üçün tələb edilən əlavə anlayışlar (idarəetmə və ya resurs yardımı).
Şəkil A.4-də bu Beynəlxalq Standartın normativ bəndlərinə istinadən, A.5 –də yer alan səhiyyə/kliniki
proses modelinin sxematik versiyası verilir.
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Araşdırma
Müalicə

İlkin sağlamlıq vəziyyəti

Müəyyən edilmiş tibbi vəziyyət
Sağlamlıq vəziyyəti

Sağlamlıq məsələsi
Tibbi qayğı xidməti üçün
müraciət

Sağlamlıq
ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Sağlamlıq
ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi

Araşdırma
nəticələrinin
qiymətləndirilməsi

Müalicə
fəaliyyətlərinin
planlaşdırılması

Yekun sağlamlıq vəziyyəti

Araşdırma
fəaliyyətlərinin
planlaşdırılması

Müalicə
fəaliyyətlərinin
həyata keçirilməsi

Müalicə nəticələrinin
qiymətləndirilməsi

Araşdırma
fəaliyyətlərinin
həyata keçirilməsi

Şəkil A.4 —Kliniki prosesdə bəndlərə istinad edən əsas anlayışlar
A.6.1 Səhiyyə/kliniki proses modelinin ilkin anlayışları və mərhələləri
A.6.1.1 Əsas anlayışlar
Səhiyyə/kliniki proses modelində təsvir olunur:
• sağlamlıq məsələləri kimi təqdim edilən prosesin mənbə göstəricisi;
• məqsədlər və/və ya vəzifələrlə əlaqədar prosesin mənbə göstəricisinin transformasiyasını əks etdirən
sağlamlıq vəziyyəti (proses zamanı həyata keçirilən fəaliyyətlərin qatdığı dəyər);
• istifadə olunan səhiyyə fəaliyyətləri; və
• sağlamlıq məsələsi kimi göstərilən nəticə.
Kliniki məzmun və kliniki kontekstlə əlaqədar anlayışlar bu modeldə təqib edilərək müəyyənləşdirilə
bilər.
A.6.1.2 Səhiyyə/kliniki prosesin mənbə göstəriciləri və nəticəsi – tibbi qayğı subyektinin tibbi
vəziyyəti
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İstənilən prosesdə yer alan fəaliyyətlər onun predmetinə təsir göstərir. Predmet mənbə göstərici kimi
təqdim edilir və daha sonra nəticəyə çevrilir.
Səhiyyə prosesinin və ya kliniki prosesin mənbə göstəricisi tibbi qayğı subyektinin tibbi vəziyyətidir. Tibbi
vəziyyət kliniki prosesin əsasında dayanan qlobal anlayışdır. Tibbi vəziyyətə səhiyyə fəaliyyətləri təsir
göstərir (yəni, yaxşılaşır, stabilləşir və ya pisləşməsi yavaşıyır).
Tibbi vəziyyətin bir çox aspektləri var ki, bunların hər biri sağlamlıq vəziyyəti kimi qəbul edilə və təsvir
oluna bilər.
Bu geniş kliniki prosesin yekun nəticəsi fəaliyyətin təsiri nəticəsində tibbi qayğı subyektinin nail olduğu
tibbi vəziyyətdir. Prosesin nəticəsi yeni sağlamlıq vəziyyəti kimi qəbul edilir.
A.6.1.3 Səhiyyə prosesində və ya kliniki prosesdə sağlamlıq vəziyyəti
Səhiyyə/kliniki prosesdə bir neçə sağlamlıq vəziyyəti (tibbi qayğı subyektinin mövcud və ya potensial tibbi
vəziyyəti) təsvir olunur. Kompleks və qlobal anlayış olan tibbi vəziyyətin bir çox aspektləri ola bilər.
Kliniki prosesin başladılmasına əsas verən sağlamlıq məsələsi tibbi qayğı subyektinin hiss etdiyi və
sağlamlıq problemi kimi dəyərləndirdiyi sağlamlıq vəziyyətidir. Bu, tibbi qayğı xidməti üçün müraciət
edilməsini tələb edir (ilkin əlaqə üçün müraciət) və kliniki prosesdə ilkin əlaqəla nəticələnir.
İlkin sağlamlıq vəziyyəti ən az bir səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən müşahidə edildikdən və analiz
olunduqdan sonra peşəkar qaydada müşahidə edilmiş vəziyyət hesab olunur. Səhiyyə mütəxəssisi
həmçinin bir və ya bir neçə potensial vəziyyəti də müəyyən edə bilər. Potensial vəziyyət aşağıdakı
xüsusiyyətlərə malik sağlamlıq vəziyyətidir:
• müşahidə edilməsə də, mövcud olan vəziyyət
• mövcud olmayan, ancaq müəyyən səbəbə görə meydana gəlməsi ehtmal edilən vəziyyət.
Sağlamlıq vəziyyətinin mövcudluğuna dair şübhə varsa, ancaq hələ müşahidə edilməyibsə, bu, ehtimal
edilən vəziyyət adlanır (potensial vəziyyətin bir növü). Əgər müvafiq müayinədən sonra ehtimal edilən
vəziyyət müşahidə olunmazsa, o zaman bu, səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən istisna edilən vəziyyət kimi
müəyyən olunacaq.
Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün, ilkin sağlamlıq vəziyyəti səhiyyə
ehtiyaclarının dəyərləndirilməsində əsas rolunu oynayacaq (tibbi araşdırma və/və ya müalicə). Prosesin
ardıcıl mərhələlərində tibbi vəziyyətin aspektləri yenidən müşahidə olunur və şərh edilir və müşahidə
olunan yeni vəziyyət yaranır. Bu posesdə, xüsusən də, araşdırmadan və müalicədən sonra səhiyyə
mütəxəssisləri və tibbi qayğı subyekti tərəfindən bir sıra sağlamlıq vəziyyətləri müşahidə edilir. Səhiyyə
mütəxəssisləri müşahidə edilən vəziyyətə əsasən analiz və dəyərləndirmə aparırlar və rəy tərtib edirlər.
Bəzi mütəxəssislərin rəyi nəticəsində müşahidə edilən vəziyyət peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş
vəziyyətə çevrilir. Səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyəti müəyyən
edən rəylərin aşağıdakı növləri olur:
• səbəb;
• proqnoz; və/və ya
• tibbi vəziyyətə və ya sağlamlıq vəziyyətinin ağırlıq dərəcəsinə təsiri.
Səhiyyə/kliniki prosesin arzu edilən mümkün nəticəsi hədəf vəziyyət adlanır. Potensial vəziyyətin
reallaşması tibbi qayğı planının hazırlanması zərurətini yarada bilər. Səhiyyə fəaliyyəti elementlərinin və
səhiyyə/kliniki proseslərin faktiki nəticəsi meydana gələn nəticədir.
Arzuolunmaz vəziyyətlərin əvvəlcədən görülən nəticələri riskli vəziyyət kimi müəyyən edilə bilər ki, bu da
potensial vəziyyətin başqa bir formasıdır.
Ümumiyyətlə, kliniki prosesdə sağlamlıq vəziyyətinin növləri aşağıdakılardır:
• müşahidə edilən vəziyyət (tibbi qayğı subyekti, səhiyyə mütəxəssisləri və/və ya səhiyyə prosesinin başqa
iştirakçıları tərəfindən müşahidə olunan);
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• ehtimal edilən vəziyyət (tibbi qayğı subyekti və/və ya səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən təsvir olunan);
• istisna edilən vəziyyət (səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən müəyyən edilir);
• peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyət (səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən müşahidə olunmuş və
dəyərləndirilmiş);
• proqnostik vəziyyət (səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən təsvir olunur);
• riskli vəziyyətlər (səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən təsvir olunur);
• nəticədə meydana gələn vəziyət (tibbi qayğı subyekti və ya səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən təsvir olunan
);
• hədəf vəziyyətlər (tibbi qayğı subyekti və ya səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən təsvir olunan).
A.6.1.4 Tibbi qayğı subyektinin tibbi vəziyyətinin dəyişdirilməsi üçün fəaliyyətlər və fəaliyyətlərin
idarə olunması
Tibbi vəziyyət daha mürəkkəb səhiyyə fəaliyyətlərinin tərkib hissəsi olan səhiyyə fəaliyyətinin elementləri
vasitəsilə dəyişdirilir. Səhiyyə/kliniki prosesdə yer alan fəaliyyət elementləri iki əsas məqsəd daşıyır:
• sağlamlıq probleminin müəyyən edilməsi (sağlamlıq araşdırması vasitəsilə); və
• müəyyən edilmiş problemlərə qarşı tədbir görmək (tibbi müalicə vasitəsilə).
Səhiyyə fəaliyyətinin elementləri tibbi qayğı subyektinin tibbi vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq icra edilən
zaman birbaşa sayılır. Bu Beynəlxalq Standartda səhiyyə fəaliyyətlərinin müxtəlif məqsədləri
fəaliyyətlərin elementləri sayılır. Birbaşa səhiyyə fəaliyyətlərinin iki elementi mövcuddur: araşdırma və
müalicə.
Təmin edilmə xarakterinə görə, araşdırma və müalicə üzrə səhiyyə fəaliyyətinin elementləri səhiyyə/kliniki
proses zamanı fərqli statuslara malik olacaqlar; illüstrativ statuslar EN 12967-1:2011 standartından
çıxarılır.
İcra olunan zamanı onlar "davam edən" / "fəaliyyətdə" statusuna malik olacaqlar. Bu icra mərhələsindən
əvvəl və sonra, digər statuslar 'dolayı' səhiyyə fəaliyyəti glementlərinin nəticəsi olacaq; bunların əsas
növləri qəbul etmək / müşahidə etmək, dəyərləndirmək, planlaşdırmaq və qiymətləndirməkdir.
Səhiyyə fəaliyyətlərinin əsas elementləri:
Qəbul etmək / müşahidə etmək: Müşahidə etmək bir hadisəni tanımaqdır və bir cihaz və ya bir şəxs
tərəfindən həyata keçirilə bilər. Qəbul etmək isə, bir insanın öz müşahidələrini insani duyğuların
köməyilə deskriptiv şəkildə şərh etməsidir. Proses modelində müşahidənin ən vacib nümunəsi bir tibbi
vəziyyətin aspektinin sağlamlıq vəziyyəti olaraq müşahidə edilməsidir.
Dəyərləndirmə: Dəyərləndirmək müşahidə olunan vəziyyətin aktuallığına dair rəy formalaşdırmaqdır.
Səhiyyə / kliniki proses modelində dəyərləndirməyə (və peşəkar qaydada dəyərləndirilmiş vəziyyətin əldə
edilməsinə) dair nümunələr aşağıdaakılardır:
• səbəbi dəyərləndirmək
• Tibbi vəziyyətin gedişatını proqnozlaşdırmaq və
• müşahidə olunan sağlamlıq vəziyyətinin ağırlıq dərəcəsini müəyyənləşdirmək.
Əlavə olaraq,
• tibbi araşdırmaya və ya tibbi müalicəyə olan ehtiyacın dəyərləndirilməsi (səhiyyə ehtiyaclarının
dəyərləndirilməsi) tibbi qayğının planlaşdırılması prosesi üçün həyata keçirilir
• Tibbi vəziyyətə təsirin dəyərləndirilməsi və hədəf vəziyyətlə müqayisə edilməsi.
Planlaşdırma: Həm müşahidələr, həm də dəyərləndirmələr araşdırmaya və/və ya terapevtik fəaliyyət
elementlərinə hazırlığın bir növüdür. Tibbi qayğı planı səhiyyə/kliniki prosesslərin təmin edildiyi
mərkəzdir və fəaliyyətlərin bütün dövrlərini əhatə edir.
Tədbir görmək: Proses modelində tədbir görmək dedikdə, tibbi qayğı planında göstərilən araşdırmaların
və/və ya müalicələrin yerinə yetirilməsi/ icra olunması nəzərdə tutulur.
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A.6.2 Ümumi səhiyyə / kliniki proses modelinin mərhələləri
A.6.2.1 Tibbi qayğı xidməti üçün müraciəti qəbul edin və narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi
yaradın, yaxud da daxil edin
Müəyyən simptomları, narahatlığı və ya başqa bir problemi hiss edən və bunun bir sağlamlıq təşkilatı
tərəfindən idarə edilə biləcək sağlamlıq məsələsi olduğunu başa düşən şəxs səhiyyə təminatçısına müraciət
edib-etməmək üçün qərar qəbul edir.
Səhiyyə təminatçısına bu cür yanaşma tibbi qayğı xidməti üçün müraciətdir (daha dəqiq desək, ilkin əlaqə
üçün müraciətdir). Müraciətin səbəbi sağlamlıq məsələsidir ki, bu da çox vaxt sağlamlıq vəziyyəti və/və ya
sağlamlıq problemi (problem sayılan sağlamlıq vəziyyəti) kimi müəyyən edilir.
Səhiyyə mütəxəssisi daha sonra bu yanaşmanı tibbi qayğı subyektinin tibbi qayğı xidməti üçün müraciəti
kimi qəbul edir. Əgər əlaqə tələb edilərsə, buraya ilkin dəyərləndirmə də daxil olacaq.
Geniş kliniki prosesdə bir neçə səhiyyə təminatçısı müxtəlif səhiyəə təşkilatlarında bəzən uzun müddət
ərzində əməkdaşlıq etmələri tələb edilə bilər. Tibbi qayğı subyekti üçün davamlı tibbi qayğının təmin
edilməsi konkret kliniki proseslə əlaqədar olan bütün məlumatların müəyyənləşdirilməsini,
etiketlənməsini, izlənməsinin və səhiyyə prosesinin bütün iştirakçılarının istifadəsinə verilməsini tələb
edir. Buna nail olmaq məqsədilə, geniş kliniki proseslə bağlı toplanılmış məlumatlar üçün bir anlayış tələb
edilir. Bu isə, kliniki proses üçün narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi kimi müəyyən edilir.
Kliniki proseslə əlaqədar sağlamlıq vəziyyətinə, araşdırma və terapevtik fəaliyyət elementlərinə və s. dair
bütün məlumatlar daha sonra izlənilə, təqib edilə və narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsi ilə
əlaqələndirilə bilər. Bu anlayış kliniki prosses üçün davamlılığa görə cavabdehliyinin (davamlı tibbi qayğı
fasilitatorunun səlahiyyəti) yerinə yetirilməsinə imkan verir.
Kliniki proses üçün bir narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsinə aid edilən məlumat həmin məlumatı
sənədləşdirən səhiyyə mütəxəssisi tərəfindən qərara alınır. Sağlamlıq məsələlərinin/problemlərinin
əlaqələndirilməsinin və idarə edilməsinin tibbi qayğı subyektinin tibbi vəziyyəti üçün faydalı olduğu
müəyyən edilərsə, o zaman bir neçə kliniki proses eyni narahatlıq doğuran sağlamlıq məsələsinə daxil
edilə bilər.
A.6.2.2 Sağlamlıq araşdırması ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi
Növbəti addım tibbi vəziyyəti, sağlamlıq ehtiyacını və sağlamlıq problemlərini əks etdirən sağlamlıq
vəziyyətini (sağlamlıq araşdırmaları yolu ilə) müəyyənləşdirmək üçün səhiyyə fəaliyyətlərinə olan ehtiyacı
dəyərləndirməkdən ibarətdir. Sağlamlıq ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi sağlamlıq ehtiyaclarına və
səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən müəyyən edilmiş müşahidə olunan vəziyyətə və/və ya potensial vəziyyətə
əsaslanır. Həmin səhiyyə mütəxəssisləri tibbi qayğı planına daxil ediləcək fəaliyyətlərin təklif olunması
üçün cavabdehlik qəbul edirlər.
Ehtiyac olan səhiyyə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün tibbi qayğı subyektinin könüllü razılığına əsasən
səhiyyə təminatçısı tərəfindən qəbul edilən səhiyyə öhdəliyi bir növ səhiyyə səlahiyyətidir.
A.6.2.3 Sağlamlıq araşdırmaları planı
Ehtiyac olan sağlamlıq araşdırmaları artıq müəyyən edilibsə, bu tədbirlər planlaşdırılır və tibbi qayğı
planına daxil edilir.
Sağlamlıq araşdırmaları tibbi vəziyyətin təhlilini asanlaşdırır və daha sonra sağlamlıq vəziyyətinin
müəyyən edilməsinə yardım göstərir.
Dəyərləndirməyə dair məsləhətləşmədən / dialoqdan sonra (adətən, bir səhiyyə mütəxəssisi ilə tibbi qayğı
subyektinin arasında), təklif edilən sağlamlıq araşdırmaları da daxil olmaqla, tibbi qayğı planı tərtib
edilir. Bu davamlılıq aspektlərinin əlaqələndirilməsi üçün cavağdehlik sənədləşdirilməlidir (davamlı
tibbi qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti kimi)
A.6.2.4 Sağlamlıq araşdırmalarının həyata keçirilməsi
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Planlaşdırılmış sağlamlıq araşdırmalarının həyata keçirilməsi prosesin növbəti mərhələsidir. Müəyyən
fəaliyyətlər tibbi gayğı subyekti tərəfindən həyata keçirilə bilər (özünəqayğı fəaliyyətləri), baxmayaraq
ki, fəaliyyət elementlərinin əksəriyyəti səhiyyə təminatçısının fəaliyyətləri çərçivəsində səhiyyə
mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.
Hər bir mütəxəssis həyata keçirdiyi fəaliyyətə görə cavabdehdir və bu, davamlı tibbi qayğı xidməti üzrə
fasilitatorun səlahiyyətindən fərqləndirilir, belə ki, bu səlahiyyət tibbi qayğı planında bütün müvafiq
fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsini və təqib edilməsini əhatə edir.
A.6.2.5
Müəyyən edilmiş sağlamlıq vəziyyətinin tibbi müalicə tələb edib-etmədiyini
dəyərləndirmək
Səhiyyə mütəxəssisləri araşdırma fəaliyyətlərinin nəticələrini qəbul edir və təhlil edirlər və meydana gələn
vəziyyətə dair qənaətə varırlar (məlumatlı rəylər). Bu analiz sağlamlıq vəziyyətinin tibbi müalicə tələb
edib-etmədiyini, yəni biliklərə əsaslanan tibbi göstəricilər üçün meyarlara cavab verib-vermədiyini
müəyyənləşdirir.
A.6.2.6 Tibbi müalicə ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi
Araşdırmalardan sonra müəyyən edilmiş nəticələrə əsasən terapevtik fəaliyyət elementlərinin yerinə
yetirilməsi üçün geniş miqyasda sağlamlıq ehtiyacının dəyərləndirilməsi həyata keçirilir. Bu, tibbi qayğı
subyekti ilə əlaqədar bütün halları nəzərə alır və tibbi müalicənin göstəriciləri və faydaları haqqında
hərtərəfli görüşü təmin edir. Bu proses tibbi qayğı subyekti və səhiyyə mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmə və
dialoq şəraitində həyata keçirilir.
Tibbi müalicə ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi sağlamlıq vəziyyətinə/sağlamlıq problemlərinə əsaslanır –
adətən, bu, sağlamlıq araşdırmalarının sonunda diaqnoz formasında ifadə edilir. Tibbi qayğı subyektinin
sağlamlıq ehtiyacı ilə əlaqədar digər hallar da nəzərə alınacaq.
Dəyərləndirmə fəaliyyəti həmçinin səhiyyə məqsədlərinin və səhiyyə vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsini
də əhatə edə bilər. Bunlar sağlamlığın daha da yaxşılaşdırılmasına (sağlamlıq ehtiyacı) əsaslanmalıdır və
bir və ya bir neçə hədəf vəziyyət kimi müəyyən edilə bilər.
Dəyərləndirmə nəticəsində aşkarlanmış sağlamlıq vəziyyətinin terapevtik tədbirlər tələb etmədiyi
müəyyən oluna bilər və tibbi gayğı subyekti ilə məsləhətləşmədən sonra gələcək sağlamlıq dəyərləndirməsi
üçün sağlamlıq ehtiyaclarının yenidən dəyərləndirilməsi həyata keçirilir. Əlavə olunacaq heç nə yoxdursa,
proses başa çatır.
A.6.2.7 Tibbi müalicə üçün qayğı tibbi qayğınını planlaşdırılması
Əgər müalicəyə ehtiyac olduğu müəyyən edilərsə, növbəti addım bu fəaliyyət elementlərinin mövcud tibbi
qayğı planına əlavə edilməsindən və ya yenilənməsindən ibarət olacaq.
A.6.2.8 Tibbi müalicənin həyata keçirilməsi
Növbəti addım planlaşdırılmış tibbi müalicənin həyata keçirilməsi olacaq. Bəzi müalicə prosesləri tibbi
gayğı subyekti tərəfindən həyata keçirilir (tibbi özünəqayğı fəaliyyəti), lakin fəaliyyətlərin əksəriyyəti
səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir. Qayğı planı hər dəfə dəyişdirilən zaman davamlı tibbi
qayğı fasilitatorunun səlahiyyəti nəzərdən keçirilir.
A.6.2.9 Tibbi vəziyyətə təsirin dəyərləndirilməsi – qiymətləndirmə
Tək və ya paket formasında tibbi müalicə elementlərinin yekunları mənbə göstəricilərin nəticəyə
çevrilməsidir (Tibbi vəziyyətə əlavə olunan dəyər). Bu dəyərlər müalicə əsnasında bir neçə sağlamlıq
vəziyyəti kimi təsvir edilir. Tibbi qayğı planında bütün fəaliyyət elementləri tamamlandıqdan sonra
kliniki prosesin nəticəsi (onun tibi vəziyyətə təsiri) müşahidə olunur, analiz edilir və bir və ya bir neçə
meydana gələn vəziyyət kimi qiymətləndirilir.
Nəticədə meydana gələn vəziyyət hədəf vəziyyətlə və/və ya eyni sağlamlıq vəziyyətinin erkən müşahidələri
ilə müqayisə olunur. Hədəf vəziyyətə nail olunduqda, sağlamlıq ehtiyacı ödənilmiş hesab edilə bilər.
İştirak edən bütün səhiyyə mütəxəssisləri (və lazım olduqda, tibbi gayğı subyekti) əlavə səhiyyə
fəaliyyətlərinə ehtiyac olmadığına dair razılaşarlarsa, kliniki proses yekunlaşa bilər.
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A.7 Müəssisə /informasiya sahələri modelləri və anlayış qrupları ilə qarşılıqlı əlaqə
Səhiyyə/kliniki proses əsas proses çərçivəsində bir sıra məsələlərdən asılıdır.
İdarəetmə, resursların logistikası, informasiya və maliyyə idarəetməsi kimi səhiyyə əməliyyatlarının
perspektivləri əsas prosesə daxil olmayan anlayışlarla təmsil olunur. Bunlar əsas prosesə aid olan
müxtəlif sahələrə və ya kateqoriyalara bölünə bilər.
Proses və resursların idarə edilməsi əsas komponentlərdir. İnformasiya və maliyyə idarəetməsi
səhiyyənin təmin edilməsinin digər tərkib hissələridir.
İnformasiya sahələri arasındakı bağlantılar və 5 - 12 normativ bəndlər Şəkil A.5-də göstərilmişdir.
Kliniki prosesslərlə əlaqədar əsas komponentlər üfüqi xətlər şəklində göstərilir. Dəstəkləyici
komponentlər məlumatların idarə olunmasını və maliyyə idarəetməsini təmsil edir (informasiya
təhlükəsizliyi də daxil olmaqla).
Sahələr kliniki prosses daxilində qruplara ayrılır. Kiniki prosesdən aşağıda səhiyyə fəaliyyətləri üçün
əlçatan olan xidmətlərin təslim edilməsi üçün dəstəkləyici resurslar yer alır.
Strateji proses idarəetməsi
Qaydalar

Bilik

Əxlaq qaydaları
və əsas dəyərlər

Operativ proses idarəetməsi
Biliklərə əsaslanan
kliniki təlimatlar

Etik qaydalar

Kliniki proses
Səhiyyə fəaliyyətləri, tibbi qayğı proqramları
Əlaqədar tibbi vəziyyətlər və fəaliyyətlərin idarə olunması

Operativ resurs idarəetməsi

İnformasiyanın idarə olunması və
informasiya təhlükəsizliyi

Maliyyə idarəetməsi

Şirkətin qaydaları

Resursların
əlaqələndirilməsi

Strateji resurs idarəetməsi
Şəxslər

Materiallar/
cihazlar

Təşkilati struktur

Şəkil A.5 — Normativ bəndlərə istinad edən təşkilati informasiya
Resurs sahəsi strateji və əməliyyat bölmələrinə ayrılır və işçi personalı, materialları / cihazları və təşkilati
strukturları əhatə edir.
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Strateji və operativ proses idarəetməsi kliniki prosesdən yuxarıda yerləşir. Strateji proses idarəetməsi
qaydalardan (qanun və direktivlərə əsasən), bilik bazasından (elmi və qabaqcıl təcrübə), eləcə də, etik və
əsas dəyərlərdən ibarətdir.
Operativ proses idarəetməsi kliniki proseslə birbaşa qarşılıqlı əlaqədədir. Bu, tibbi qayğının
prioritetləşdirilməsi üçün standart / əsas tibbi qayğı planlarına, direktivlərə, məcburi qaydalara və etik
təlimatlara əsaslanan tövsiyələrə bölünür.
Maliyyə idarəetməsində kliniki prosesdən həm istehsalat, həm də məhsuldarlıqla əlaqədar məlumatlar
toplanılır və strateji resurs və strateji proseslərin idarə olunması sahələrinə (fəaliyyətlərdə istifadə
olunan resursların dəyəri və seçilmiş tövsiyələrin dəyəri) təqdim edilir.
Kliniki prosesdə hazırlanan və səhiyyə fəaliyyətlərinə və tibbi vəziyyətin müşahidələrinə aid olan sənədlər
əsas prosesə daxil edilmişdir. Bu sənədləşdirilmiş məlumatların idarə edilməsi məlumatların idarə
edilməsi sahəsinə həyata keçirilir. Nəticələrə dair sənədlər strateji idarəetməyə təqdim olunur
(informasiyanın idarə olunması ilə). Operativ proses idarəçiliyinin nəzərdən keçirilməsi və
təkmilləşdirilməsi üçün faydalı olan əlavə biliklər təmin edilir.
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