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MÜHÜM QEYDLƏR  

 

HL7 öz standartları üçün lisenziya verir və ƏM-ni pulsuz olaraq seçir. Əgər bu sənəd üçün 

HL7-dən pulsuz lisenziya əldə etməmisinizsə, o zaman sənədi əldə etmək və ya ondan 

istifadə etmək səlahiyyətiniz yoxdur. Pulsuz lisenziya əldə etmək üçün, 

http://www.HL7.org/implement/standards/index.cfm saytına daxil olun. 

Əgər siz bu HL7 standartı, spesifikasiyası və ya başqa bir sərbəst lisenziyalı iş (istənilən 

halda «Müəyyən edilmiş material») üçün lisenziya almısınızsa, aşağıda Materialın icazə 

verilən istifadəsinə dair məlumatlarla tanış olmalısınız.  

 

A. FƏRDĠ ġƏXS, TƏLƏBƏ VƏ SƏHĠYYƏ ĠġÇĠSĠ OLAN HL7 ÜZVÜ.  Qeydiyyatdan keçmiĢ 

və HL7 lisenziyasının Ģərtlərinə dair razılıq bildirmiĢ, həmçinin HL7 təĢkilatına lisenziya haqqı 

ödəmədən Müəyyən edilmiĢ materialın tam və ya qismən  birbaĢa iĢtirakı olmadan məhsulları və 

xidmətləri iĢləyib hazırlamaq və satmaq məqsədilə əlavə ödəniĢ etmədən Müəyyən edilmiĢ 

materialı oxumaq və istifadə etmək səlahiyyətinə malik olan Ģəxs.  

Müəyyən edilmiĢ materialın əlavə komponentlərini tam və ya qismən məhsullara və xidmətlərə 

daxil etmək və ya HL7 TəĢkilati üzvlərinə verilmiĢ əlavə səlahiyyətlərdən istifadə etmək  istəyən 

FƏRDĠ ġƏXS, TƏLƏBƏ VƏ SƏHĠYYƏ ĠġÇĠSĠ OLAN ÜZVLƏR aĢağıda qeyd edildiyi kimi, 

HL7-nin təĢkilati üzvləri olmalıdırlar.  

 

B. HL7 TƏŞKİLATİ ÜZVLƏRİ. AĢağıdakılar üçün qeydiyyatdan keçmiĢ və HL7 

Lisenziyasının Ģərtlərinə dair razılıq bildirmiĢ, əlavə ödəniĢ etmədən, daimi əsasla (Materialı 

tənzimləyən tam lisenziya Ģərtlərində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla) qeyri-müstəsna və 

bütün dünyada etibarlı sayılan səlahiyyətlərə malik olan Ģəxslər: (a) Bu Materialı yükləmək, 

surətini köçürmək (yalnız daxili məqsədlər üçün) və araĢdırma məqsədilə öz iĢçiləri və 

məsləhətçiləri ilə paylaĢmaq, və (b) Materialdan Uyğunluq tələblərinə cavab verən Məhsulların 

iĢlənib hazırlanması, düzəldilməsi, istifadə olunması, bazarlanması, idxalı, satıĢ və ya lisenziya 

üçün təklif olunması, satılması və ya lisenziyalaĢdırılması, yaxud da baĢqa formada yayılması 

məqsədləri üçün istifadə etmək. Bütün hallarda bu fəaliyyətlər RazılaĢmanın Ģərtləri, həmçinin 

üçüncü tərəflərin (HL7 üzvləri də daxil ola bilər) müvafiq patent və digər əqli mülkiyyət 

hüquqları ilə tənzimlənir. Bu RazılaĢma çərçivəsində baĢqa heç bir lisenziya, sublisenziya və ya 

baĢqa hüquqlar verilmir.  

 

C. ÜZV OLMAYAN ŞƏXSLƏR. Qeydiyyatdan keçmiĢ və Müəyyən edilmiĢ materialla 

əlaqədar  HL7 təĢkilatının ƏM siyasətinə dair razılıq bildirmiĢ Ģəxslər. Bu Ģəxslər əlavə ödəniĢ 

etmədən, müəyyən edilmiĢ materialın tətbiq olunması məqsədilə həmin materialı oxumaq və 

ondan istifadə etmək, həmçinin müəyyən edilmiĢ materialın tam və ya qismən  birbaĢa iĢtirakı 

olmadan məhsulları və xidmətləri iĢləyib hazırlamaq və satmaq üçün həmin materialdan istifadə 

etmək səlahiyyətinə malikdirlər.  

 

Müəyyən edilmiĢ materialın əlavə komponentlərini tam və ya qismən məhsullara və xidmətlərə 

daxil etmək və ya HL7 TəĢkilati üzvlərinə verilmiĢ əlavə səlahiyyətlərdən istifadə etmək  istəyən 

Üzv olmayan Ģəxslər yuxarıda qeyd edildiyi kimi, HL7-nin təĢkilati üzvləri olmalıdırlar.  

Materialı tənzimləyən tam lisenziya Ģərtləri ilə tanıĢ olmaq üçün: 

http://www.HL7.org/legal/ippolicy.cfm səhifəsinə nəzər salın.  

 

 

http://www.hl7.org/implement/standards/index.cfm
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Giriş  

 

Səhiyyə İnformasiya Sistemi — HL7 Elektron sağlamlıq sənədləri – Sistemin funksional 

modeli, 2-ci Versiya   

0.1 Oxucular üçün qeydlər   

 

ESS Sisteminin funksional modelinin 2.0 Versiyası silsilə sənədlərə əsasən tərtib edilən bu 

sənədlərin birincisi 2004-cü ildə təqdim edilmiĢ ilk konsensus Standartının layihə forması 

olmuĢdur. Bunun ardınca, 2007-ci ildə 1-ci versiya, 2009-cu ildə ISO TC215 və CEN TC251 

tərəfindən təsdiqlənməklə, 1.1 Versiya təqdim edilmiĢdir. Versiya 2.0 bir çox dəyiĢiklikləri əks 

etdirir ki, buraya səsvermə qeydləri daxildir. Həmin qeydlər ötən səsvermələrə aiddir və burada 

HL7 ESS ĠĢçi Qrupu tələb edilən dəyiĢikliklərin nəzərdən keçirilməsi fikrini irəli sürmüĢdür. 

Buraya həmçinin, gələcək istifadə üçün nəzərdə tutulan ĠSO 2009-cu il səsverməsindən qeydlər, 

eləcə də, 2011-ci ilin may ayında yayımlanmıĢ yalnız səsvermə üzrə Ģərhlərdə nəzərdə tutulan 

məsələlər də daxildir.  

Çoxsaylı ESS Sistem funksional profillərinin nəticəsi olaraq, baĢqa əlavələr də edilmiĢdir. 

Bunlar 1. və 1.1 saylı Funksional Model versiyasında yazılmıĢdır. Həmin müxtəlif domenlərdən 

və əlaqədar profillərdən böyük nəticələr əldə edilmiĢdir. ESS-S FM həmçinin test istifadə üçün 

digər iki Layihə Standartını da özündə birləĢdirmiĢdir: HL7 ESS Həyat Sikli Modeli və HL7 

ESS QarĢılıqlı UzlaĢma Modeli.  

 

0.2 Əvvəlki versiyadan dəyişikliklər   

 

HL7 ESS-Sistemin Funksional Modeli üzrə Versiya 2 üçün 2012-ci ilin may ayında səsvermə 

keçirilmiĢdir. Birinci normativ səsvermənin nəticəsində meydana gələn əsas dəyiĢikliklərdən 

bəziləri aĢağıdakılardır:   

• Sözlüyün normativ hissələri Uyğunluq bölməsinə keçirilmiĢdir, belə ki, sözlüyün istifadəsi 

modelin oxunmasını və baĢa düĢülməsini asanlaĢdırmaq üçün vacibdir.  

• BaĢlıqların, Funksiyaların və Uyğunluq Meyarlarının təqdim edilməsində uzlaĢmanın daha da 

artırılması.  

• OxunuĢu asanlaĢdırmaq üçün, xüsusən də, müxtəlif  profil növləri: domen profilləri və paralel 

profilləri ilə əlaqədar uyğunluq bəndinin yenilənməsi.  

• Funksional təsvirlərin və əlaqədar uyğunluq meyarlarının aydınlaĢdırılması.  

• Məzmunun daha da aktuallaĢdırılması məqsədilə yenilənməsi  

 

Normativ 1 səsvermə üzrə bütün Ģərhləri və müqayisələri görmək üçün, 2012-ci ilin may ayına 

aid seçki sikli üzrə HL7 seçki veb saytına nəzər salın.  

 

0.3 Ümumi məlumat   

 

0.3.1 Elektron Sağlamlıq Sənədləri Sistemləri nədir?  

 

Ġnformasiya texnologiyalarının səmərəli istifadəsi xəstələrin təhlükəsizliyi, keyfiyyət nəticələri və 

iqtisadi səmərəlilik baxımından səhiyyənin təkmilləĢdirilməsi üçün əsas Ģərtdir. ABġ Tibb 

Ġnstitutunun (TĠ) silsilə hesabatları "sistemi"nin sıradan çıxması ilə müĢayiət olunan böhran 

vəziyyətini müəyyənləĢdirir və informasiya texnologiyalarının istifadə olunması ilə "sistemdə" 

transformasiyaların həyata keçirilməsini tələb edir. Belə bir dəyiĢiklik üçün "hər yerdə, hər 

zaman pasiyentlərə tibbi xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar məlumatları təqdim edə bilən bir-biri 

ilə əlaqəli, universal, təhlükəsiz sistemlərdən ibarət Ģəbəkəni təmin edən infrastruktur" tələb 

olunur (HIMSS Memorandumunda “HL7 ESS Funksional Standartının tətbiq edilməsi» üzrə 

HHS Məqsədləri. Səhiyyədə Ġnformasiya Texnologiyalarının Tətbiqi üzrə HHS ġurasının 

həmsədrləri Clancy və W. Raub, 12 Noyabr 2003-cü il). Elektron Sağlamlıq Sənədləri 



Sistemində (ESS-S) bu kimi sistem və infrastruktur problemlərinin həlli üçün vacib olan təməl 

komponent. 

Bu ESS-S Funksional Modelinin iĢlənib hazırlanmasında HL7 qəbul edilmiĢ üç tərifə əsaslanmıĢdır: 

bunlardan ikisi ABġ Tibb Ġnstitutu tərəfindən təmin edilmiĢ, biri isə, StandartlaĢdırma üzrə 

Avropa Komitəsi / Komité Européen de Normalization (CEN) tərəfindən hazırlanmıĢdır. Bu 

Funksional Model həmin mövcud ESS-S təriflərindən istifadə edir və  lüzumsuz ESS-S tərifləri 

yaratmağa çalıĢmır.  

 

0.3.2 Mövcud ESS Sisteminin tərifləri (anlayışları) 

 

TĠ 1991-ci il hesabatı - Kompüter əsaslı pasiyent sənədi: Əsas texnologiya. 1997-ci ildə 

yenilənmiĢdir (Dick, R.S, Steen, E.B. və Detmer, D.E. (redaktorlar), Milli Akademiya 

NəĢriyyatı: VaĢinqton, DC) ESS Sistemini aĢağıdakı kimi müəyyən edir:  

• Xəstələrə aid sənədlərin yaradılması, istifadə olunması, saxlanılması və əldə edilməsi 

mexanizmini formalaĢdıran komponentlərin məcmusu.  

• Pasiyent sənədlərinin sistemi adətən, tibbi xidmət müəssisəsində yerləĢir. Buraya insanlar, 

məlumatlar, qaydalar və prosedurlar, məlumatların emalı və saxlanması cihazları (məsələn, kağız 

və qələm, aparat və proqram təminatı), rabitə və dəstək vasitələri daxildir.  

• TĠ-nin 2003-cü il tarixli Məktub Hesabatı – Elektron Sağlamlıq Sənədləri Sisteminin əsas 

imkanları ESS Sistemini aĢağıdakı kimi müəyyən edir:  

• Ġnsanlara dair elektron sağlamlıq məlumatlarının uzununa istiqamətdə toplanılması. Burada 

sağlamlıq məlumatları anlayıĢı bir Ģəxsin sağlamlığına və ya bir Ģəxsə göstərilən sağlamlıq 

xidmətinə dair məlumat kimi təyin edilir.  

• Ġnsanlara və əhaliyə dair elektron məlumatların ancaq və ancaq icazəli istifadəçilər tərəfindən 

əldə edilməsi.   

• Pasiyentlərə göstərilən xidmətin keyfiyyətini, təhlükəsizliyini və effektivliyini artıran biliklərin, 

eləcə də, qərarların qəbul edilməsi üçün dəstəyin təmin edilməsi.  

• Səhiyyə xidməti üçün effektiv proses dəstəyi  

• 2003-cü il tarixli ISO/TS 18308 sənədində TĠ 1991-ci il tərifinə və CEN 13606, 2000 

sənədinə istinad edilir:  

• Elektron tibbi sənədlərdə informasiyanın qeydə alınması, əldə edilməsi və 

manipulyasiyası sistemi.  

 

0.3.3 Funksiyalar necə müəyyən edilmiş və inkişaf etdirilmişdir?  

 

BaĢlanğıcda səhiyyə icmasının konsensusuna nail olmaq üçün, funksiyalar konseptual səviyyədə 

təsvir olunur, daha ətraflı bir iĢ üçün möhkəm təməl yaradılır. Ən az bir tibbi xidmət üçün vacib 

hesab edilən halda funksiyalar daxil edilmiĢdir. Ġstifadəçi yönümlü dildə yazılmıĢ sənəd geniĢ 

oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur.  

Funksional qranulyasiya (detalizasiya) bir funksiyanın təmsil olunduğu abstraksiya səviyyəsini təsvir 

etmək üçün istifadə olunan termindir. Təcrübədə və ya əsas sistemlərdə birlikdə qruplaĢdırılan 

funksiyalar lazım olduqda birləĢdirilmiĢdir; əlavə və ya ayrıca dil tələb edən və ya fərqli iĢ 

proseslərini əhatə edən funksiyalar lazım olduqda. ayrı saxlanılmıĢdır. Məsələn, qərarların qəbul 

edilməsi üçün dəstək ayrı bir bölmə Ģəklində saxlanılır, lakin bir hərəkətin arxasındakı "ağıllı" 

funksiyanı göstərmək üçün digər əsas bölmələrə təyin edilir. Bütün funksiyaları daha detallı 

elementlərə qədər geniĢləndirmək olar, lakin istifadə edilə bilən sənədlə funksiyaların siyahısı 

arasında balans razılaĢdırılmıĢdır. Bu anda  funksional qranulyasiyanın müvafiq səviyyəsini 

müəyyənləĢdirmək məqsədi mövcud standartın oxucuları tərəfindən asanlıqla seçilə və istifadə 

edilə bilən, lakin hər bir funksiya daxilində çox sayda əlavə funksiyaların yaradılması üçün 

oxuculara lazım olacaq qədər mücərrəd olmayan funksiyaları təqdim etməkdən ibarətdir.  

Funksional qranulyasiyanın (detalizasiyanın) müəyyənləĢdirilməsi nisbətən subyektiv bir iĢ olsa da, 

müxtəlif mütəxəssis qrupları tərəfindən hər bir funksiyanın sistematik Ģəkildə qiymətləndirilməsi 



nəticəsində bu ESS-S Funksional Modelinə uyğun qranulyasiya səviyyəsi əldə edilmiĢdir. 

Ġstifadə məqsədləri üçün birləĢdirilə biləcək funksiyaların daha təfsilatlı aspektlərini göstərmək 

məqsədilə, funksional təsvirlərdə dəstəkləyici məlumatları təmin etmək üçün bütün səylərdən 

istifadə olunmuĢdur.  

Nəzərə alaraq ki, bu ESS-S Funksional Modeli texnologiya və ya realizasiya strategiyasına 

münasibətdə müstəqil olmaq məqsədi güdür, funksiyalara heç bir xüsusi texnologiya Ģamil 

edilməmiĢdir, lakin funksiyaları təsvir etmək üçün nümunələrdə istifadə oluna bilər. Xüsusi 

texnologiyaların nümunələrə daxil edilməsi həmin texnologiyaların realizasiya strategiyası kimi 

istifadəsini təsdiq etmir və ya dəstəkləmir.  

 

ESS-S Funksional Modelinin və xüsusi funksiyaların ilkin versiyaları səhiyyə təminatçıları, satıcılar 

və digər maraqlı dairələr tərəfindən geniĢ Ģəkildə nəzərdən keçirilmiĢdir. Təklif olunan standart 

bütün bu rəyçilərin məlumatlarını özündə əks etdirir.  

 

1 Əhatə dairəsi  

 

HL7 ESS Sisteminin Funksional Modeli Elektron Sağlamlıq Sənədləri Sistemində (ESS-S) 

mövcud ola biləcək funksiyaların istinad edilən siyahısını təqdim edir. Funksiyaların siyahısı 

sistemin funksionallığını ifadə etmək məqsədilə, istifadəçi baxımından təsvir edilmiĢdir. Bu 

ESS-S Funksional Modeli tibbi xidmət parametrləri və sahələri üçün funksional profillərin 

yaradılması ilə, müəyyən bir Ģəraitdə axtarılan və ya mövcud olan funksiyaların (məsələn, 

reanimasiya, kardiologiya, bir ölkədə tətbiq edilən ofis praktikası və ya digər bir ölkədə həyata 

keçirilən ilkin tibbi yardım) standart təsvirini və ümumi anlayıĢını təmin edir.  

 

1.1 ESS-S Funksional Modelinin əhatə dairəsi  

 

HL7 ESS-S Funksional Modeli ESS Sistemlərində mövcud ola biləcək funksiyaların standart 

modelini təyin edir. Əvvəldən etibarən, ESS və ESS-də fəaliyyət göstərən sistemlər arasında 

aydın fərqin müəyyən edilməsi vacibdir. Bölmə 1.1.3-də ESS sisteminin HL7 tərifi üçün əsas və 

təməl müəyyən edilir. Qeyd edək ki, ESS-S Funksional Modeli ESS-S-in sistemlər sistemi və ya 

istifadəçilər tərəfindən tələb olunan funksiyaları təmin edən vahid bir sistem olub-olmadığını həll 

etmir. Bu standart realizasiya ilə bağlı heç bir fərq müəyyən etmir - Funksional profildə təsvir 

olunan ESS-S vahid sistem və ya sistemlər sistemi ola bilər. Funksional Modelin normativ 

bölmələrində "sistem" termini realizasiya seçimlərinin davamlılığını göstərmək üçün istifadə 

olunur. Buraya elektron səhiyyə məlumatlarını idarə edən səhiyyə proqramları tərəfindən təmin 

edilən "əsas" səhiyyə funksiyaları daxildir. Buraya, həmçinin orta proqram və ya digər 

infrastruktur komponentləri tərəfindən təmin olunan ümumi proqram səviyyəli imkanlar da 

daxildir. Sonuncu, ünvanın müəyyən edilməsi və proqramlararası iĢ prosesləri kimi qarĢılıqlı 

çalıĢma və inteqrasiya imkanlarını əhatə edir. QarĢılıqlı çalıĢma həm semantik (aydın, ardıcıl və 

davamlı məna əlaqəsi), həm də texniki (format, sintaksis və fiziki bağlantı) nöqteyi-nəzərdən 

nəzərə alınır. Bundan əlavə, funksiyalar hansı texnologiyanın istifadə edildiyi və ya elektron 

sağlamlıq sənədinin məzmunu barədə heç bir məlumat vermir. 'ESS' sistemlərinin necə iĢlənib 

hazırlanmasının və ya tətbiq edilməsinin xüsusiyyətləri hazırda və ya gələcəkdə bu modelə daxil 

deyil. Bu ESS-S Funksional Modeli realizasiya və ya texnologiyanı əhatə etmir və təsdiqləmir, 

həmçinin, elektron sağlamlıq sənədinin məzmununu da əhatə etmir. 

Nəhayət, ESS-S Funksional Modeli tədqiqatçıların əlində olan məlumatların gizlilik, məxfilik və 

təhlükəsizlik üçün tələb olunan protokollara cavab verdiyini təmin etməklə, araĢdırma 

ehtiyaclarını dəstəkləyir. AraĢdırma ehtiyaclarının müxtəlifliyi tədqiqat üçün potensial faydalı 

olan funksiyaların konkret siyahısını tərtib etməyə imkan vermir.  

 



Bu Funksional Model aĢağıdakıları ehtiva etmir:  

 

• mesajlaĢma spesifikasiyası  

• realizasiya spesifikasiyası  

• uyğunluq spesifikasiyası  

• ESS spesifikasiyası  

• uyğunluq və ya uyğunluğun sınaq ölçüsü  

• ESS və ya ESS-S üçün tərifin müəyyən edilməsi tapĢırığı  

 

ESS-S Funksional Modeli uzununa istiqamətdə sağlamlıq sənədinin təqdim edilməsi üçün 

kifayət deyil; lakin onun iĢlənib hazırlanmasına yardım edir. ESS-S tərəfindən təmin edilən 

məlumat mübadiləsi kliniki sənədləri, hadisələrin icmallarını, minimum məlumat paketlərini, 

Ģikayətləri dəstəkləyir və gələcəkdə uzununa istiqamətdə sağlamlıq sənədini yaratmağa imkan 

verəcəkdir.  

Bundan əlavə, qeyd etmək lazımdır ki, ESS-S Funksional Modelində klinik proseslər və ya 

səhiyyə prosesinin iĢtirakçılarının qarĢılıqlı fəaliyyətləri müzakirə edilmir. Bununla bərabər, 

Tibbi Qayğı Xidmətinin Davamlılığını Dəstəkləyən AnlayıĢlar Sistemi adlı ISO13940 sənədi 

səhiyyə xidmətinin əsas prinsiplərini və proseslərini izah edən beynəlxalq standartdır. ESS-S FM 

istifadəçilərinə tövsiyə olunur ki, ESS sistemlərində dəstəklənən kliniki proseslər üçün bu 

standarta müraciət etsinlər. 

Bu ESS-S Funksional Modeli paketi həm istinadları, həm də Normativ bölmələri əhatə edir. 

 

Status  Təsviri 
Ġstinad ESS-S Funksional Modeli Paketi anlayıĢları izah 

edən informasiyanı, yaxud da anlaĢılmanı 

asanlaĢdıran əlavə məlumatları ehtiva edir. 

Ġstinad edilmək üçün materiallar standartın bir 

hissəsi kimi seçilməyib. 

 

Normativ HL7 Normativ Sənədlər üçün səsvermə 

prosedurlarına əsasən, HL7 komitə üzvləri və 

maraqlı dairələr tərəfindən nəzərdən keçirilmiĢ 

və səs verilmiĢ ESS-S Funksional Modelinin bir 

hissəsi olan məzmun. Bu Funksional Model 

sənədi HL7 təĢkilatı tərəfindən normativ standart 

olaraq uğurla səsə qoyulmuĢdur.  

 

Cədvəl 1: Normativ Status Növləri  

 

Əgər bu sənəd daxilində hər bir bölmə normativdirsə, o zaman aydın Ģəkildə "Normativ" sözü ilə 

etiketlənir. Məsələn, 5-ci bölmədə (Ġcmal) 5.2 və 5.3 bəndləri normativdir. Bölmə 7, Uyğunluq 

maddəsi; 7.1 - 7.6 bəndləri normativdir. 

 

Əlavə A, Funksiyaların siyahısı, Funksiyanı ID №-si, Funksiyanın adı, Funksiyaya dair bəyanat 

və Uyğunluq meyarları komponentləri bu Funksional Modeldə Normativdir. 

 

 

 



2 Normativ istinadlar  

 

AĢağıda istinad edilən sənədlər bu sənədin tətbiqi üçün zəruridir:  

• ASTM E1769:1995, Elektron sağlamlıq sənədləri və qeydiyyat sistemlərinin 

xüsusiyyətləri üçün standart təlimat  

• CPRI, 1996b, Kompüter əsaslı pasiyentlərin qeydiyyatı sistemlərindən istifadə edən 

təĢkilatlarda informasiya təhlükəsizliyi proqramlarının idarə edilməsi qaydaları  

• Səhiyyə Məlumatlarının Ġdarə olunması Texnologiyası: Tətbiqi yanaĢma. Merida L. 

Johns, FD, RHIA, redaktor, AHIMA, Çikaqo, IL, 2007  

• ISO 18308:2011, Səhiyyə Ġnformasiya Sistemi - Elektron sağlamlıq sənədləri 

arxitekturasına dair tələblər  

• ISO/IEC 2382-8:1998, Ġnformasiya texnologiyası - lüğət – 8-ci hissə: təhlükəsizlik  

• ISO/TS 17090-1:2002, Səhiyyə Ġnformasiya Sistemi – açıq açar infrastrukturu –1-ci 

hissə: sistem və icmal  

• ISO/TS 13606-4:2009, Səhiyyə Ġnformasiya Sistemi – Elektron sağlamlıq sənədləri rabitəsi –  4-cü 

hissə: təhlükəsizlik  

• ISO/TR 12773-1:2009, Sağlamlıq üzrə yekun sənədlərə dair biznes tələbləri – 1-ci hissə: tələblər  

 

3 Termin və anlayışlar  

 

3.1 Çıxış nəzarəti  

 

məlumatların iĢlənməsi sisteminin mənbələrinə yalnız səlahiyyətli təĢkilatlar tərəfindən icazəli 

yollarla daxil olunmasını təmin edən vasitə  

 

3.2  əsas funksional profil  
yeni funksional profillərin yaradıldığı / əldə edildiyi mövcud domen və ya əlaqədar funksional 

profil  

 

3.3 uyğunluq  
müəyyən edilmiĢ tələblər çərçivəsində məhsulun, prosesin və ya xidmətin yerinə yetirilməsi  

 

3.4 uyğunluq meyarları 
funksiyanın həyata keçirilməsini təĢkil edən davranıĢı, hərəkəti, bacarığı göstərən tələblər  

 

3.5 uyğunluq bəndi 
uyğunluğu tələb etmək üçün tələbləri, meyarları və ya Ģərtləri müəyyən edən spesifikasiyanın bir 

hissəsi 

  

 

3.6 uyğunluğun bəyan edilməsi  
ESS sistemində həyata keçirilmiĢ funksiyanın təsviri. ESS sisteminin funksionallığa, funksional 

profilin tələblərinə  nə dərəcədə cavab verdiyini əks etdirir və əlavə funksiyaları və məlumatları 

özündə birləĢdirə bilər 

 

3.7 törəmə funksional profil  
Əsas funksional profildən (yəni uĢaq funksional domen profilindən uĢaqların xəstəxana domen 

profilinə) yaradılan funksional domen və ya əlaqədar profil  

 

3.8  Genişlənmə  
ESS-S sisteminin funksional profildə göstəriləndən baĢqa əlavə funksiyaları əhatə  etmək imkanı  

 



3.9 funksional profil  
Müəyyən ESS sistemləri və ya səhiyyə xidmətlərinin təmin edilməsi parametrləri və ya dar 

çərçivədə əməliyyat tələbləri üçün funksiyaların təyin olunduğu (bəzən müxtəlif dərəcələrdə) 

Funksional Modelin alt komponenti 

 

3.10 informativ funksional profil  
HL7 konsensus prosesi vasitəsilə rəsmi ictimai araĢdırmadan uğurla keçən qeydiyyata alınmıĢ 

funksional profil  

 

3.11 irsi meyarlar   
Valideyn funksiyasında sadalanan bütün uyğunluq meyarları irsən onun bütün uĢaq 

funksiyalarına keçir  

 

3.12  qeydiyyata alınmış funksional profil  
HL7 ESS ĠĢçi Qrupun qeydiyyat və araĢdırma proseslərindən uğurla keçmiĢ funksional profil  

 

3.13 situasiya meyarı  

VerilmiĢ Ģərtlər tətbiq edilən zaman tələb olunan meyar (IF / Sonra və ya asılı)  

 

4  İcmal və funksional modelin tərifi (Normativ)  

ESS-S Funksional Modeli yeddi hissəyə bölünən Funksiyaların Siyahısı kimi bilinən siyahıdan 

ibarətdir: Çoxəhatəli, tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi, tibbi qayğı xidmətinin təmin 

edilməsi üçün dəstək, Əhalinin sağlamlığı üzrə dəstək, inzibati dəstək, Sənəd infrastrukturu və 

Güvən Ġnfrastrukturu 

 

Çoxəhatəli (ÇƏ)  

tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi (TQXT)  

tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi üçün dəstək (TQXTD)  

Əhalinin sağlamlığı üzrə dəstək (ƏSD)  

inzibati dəstək (İD)  

Sənəd İnfrastrukturu (Sİ)  

Güvən İnfrastrukturu (GI)  

 

Şəkil 1: Funksional siyahının bölmələri  

 

Funksional siyahının yeddi bölməsində funksiyalar iyerarxiyalı strukturda bir və ya bir neçə alt 

funksiyaya sahib olan baĢlıqlar altında qruplaĢdırılmıĢdır.  

 

4.1 Funksiya siyahısının bölmələri 
Funksional siyahısının yeddi bölməsi hal-hazırda Funksional Modelə inteqrasiya olunmuĢ 

Ġnteraktivlik Modelinin məzmununu və Funksional Modelin R.1.1 versiyası olduqda, bir neçə 

profildən daxil olan məlumatları əks etdirir. AĢağıda yeddi hissənin hər birinin xülasəsi 

verilmiĢdir: 

 

• Çoxəhatəli: Çoxəhatəli Bölməsi bütün ESS Sistemlərinə tətbiq olunan uyğunluq meyarlarını 

ehtiva edir və buna görə də, bütün ESS-S FM  sisteminə uyğun olan profillərə daxil edilməlidir.  



• tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi: tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi bölməsi müəyyən 

bir xəstəyə birbaĢa qayğı göstərmək üçün tələb olunan və tibbi xidmətin göstərilməsinə imkan 

verən funksiyaları və uyğunluq meyarlarını ehtiva edir. Funksiyalar ümumi xarakter daĢıyır və 

müəyyən bir tibbi qayğı ilə məhdudlaĢmır. Bu, səhiyyə idarələri, klinikalar, xəstəxanalar və 

xüsusi qayğı mərkəzlərini dəstəkləyən Elektron Sağlamlıq sənədinin bir hissəsi kimi tətbiq edilə 

bilər. 

• tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi üçün dəstək: tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi üçün 

dəstək Bölməsi tibbi qayğı göstərilməsini təmin edən funksiyalardan bəhs edir. Bu bölmə 

ümumiyyətlə tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi Bölməsi ilə uyğunlaĢdırılmıĢdır. Məsələn, 

CP.4 (SifariĢlərin Ġdarə edilməsi) birbaĢa CPS.4 (SifariĢlər üzrə dəstək) ilə dəstəklənir. 

• Əhalinin sağlamlığı üzrə dəstək: Əhalinin sağlamlığı üzrə dəstək Bölməsi bir qrup insan 

arasında xəstəliyin qarĢısının alınması və nəzarətdə saxlanılmasını dəstəkləmək üçün ESS-in 

tələb etdiyi funksiyalardan bəhs edir (tək bir xəstənin birbaĢa tibbi qayğısı göstərilməsindən 

fərqli olaraq. Bu bölmə tibbi araĢdırmaların aparıldığı, ictimai səhiyyənin təĢviq edildiyi və 

çoxsaylı xəstələr üçün xidmət keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırıldığı sistemlər üzrə dəstək funksiyalarını 

əhatə edir.  

•  Ġnzibati Dəstək: Ġnzibati Dəstək Bölməsi ESS-S-də klinik praktikanın idarə edilməsinə və 

inzibati və maliyyə əməliyyatlarına kömək etmək üçün tələb olunan funksiyaları əhatə edir. 

Buraya resursların idarə edilməsi, iĢ proseslərinin gediĢatı, xəstələr və provayderlər ilə əlaqə, 

həmçinin xəstələr və provayderlər haqqında qeyri-kliniki xarakterli inzibati məlumatların idarə 

edilməsi daxildir. 

• Sənəd Ġnfrastrukturu: Sənəd Ġnfrastrukturu baĢlıqlı Fəsil ESS Sistemində sənədlərin idarə 

edilməsi üçün müĢtərək funksiyalardan, xüsusən də, sənədin istismar dövrünün idarə edilməsi 

üçün əsas olan funksiyalardan (yaranma, attestasiya, düzəliĢ, giriĢ / istifadə, tərcümə, ötürmə / 

açıqlama, alınma, de-identifikasiya, arxiv ...) və sənədin istismar dövründən (dayanıqlılıq,  

silinməzlik, davamlılıq, audit, Ģifrələmə) ibarətdir.  SĠ funksiyaları Modelin bütün digər 

funksiyaları (ÇƏ, TQXT, ƏS, ĠD) üçün əsasdır 

• Güvən Ġnfrastrukturu: Güvən Ġnfrastrukturu baĢlıqlı Fəsil ESS Sistemi infrastrukturu üçün 

ümumi olan funksiyalardan, xüsusən sistem əməliyyatları, təhlükəsizlik, səmərəlilik və məlumat 

bütövlüyünə dair təminat, məxfilik və məxfiliyə təminat və digər sistemlərlə qarĢılıqlı əlaqələr 

üzrə əsas funksiyalardan ibarətdir. GI funksiyaları Modelin bütün digər funksiyaları üçün əsasdır 

(ÇƏ, TQXT, ƏS, ĠD və SĠ) 

 

4.2 Funksional Profillər 
Baxmayaraq ki, Funksional Model bütün gözlənilən ESS-S funksiyalarını ehtiva etməlidir, onun 

özü də müəyyən bir ESS-S-də əhatə olunacaq bütün funksiyaların siyahısı kimi nəzərdə 

tutulmamıĢdır. Funksional profillərdə funksiyaların konkret məqsəd üçün istifadəsi müəyyən 

edilməlidir. Bu sənəd Funksional Modeli müəyyənləĢdirir və profillərin ümumi istifadəsini və 

prioritetlərini təsvir edir (Bax 1.4. Ehtimal olunan istifadə) 

 

Ümumilikdə, Funksional Model istifadəçi tərəfindən alt qrupun yaradıla biləcəyi funksiyaların 

üst hissəsini əhatə etmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Istifadəçi tərəfindən yaradılan bu alt qrup 

ESS-S daxilində lazım olanı göstərir. Hər hansı bir xüsusi ESS-S profilinə yalnız funksiyaların 

alt hissəsi tətbiq ediləcəkdir. 

 

Profillər  

 

Çoxəhatəli (ÇƏ)  

tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi (TQXT)  

tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi üçün dəstək (TQXTD)  



Əhalinin sağlamlığı üzrə dəstək (ƏSD)  

inzibati dəstək (İD)  

Sənəd infrastrukturu (Sİ)  

Güvən İnfrastrukturu (GI)  

 

Şəkil 2. ESS-S FM-dən profillər  

 

ġəkil 2 göstərir ki, profil Funksional Modelin bütün 7 bölməsini əhatə edir, lakin hər bölmə 

daxilində bütün funksiyaları və meyarları əhatə etmək lazım olmaya bilər. Profil onun tələblərinə 

cavab verən əlavə funksiyaları və meyarları da əhatə edə bilər. 

Uyğunluq bölməsi profillərdən və realizasiyalardan tələb olunanların təsviridir. Bu, öz 

növbəsində, standartın digər hissələrinə aiddir. Uyğunluq bölməsi funksional modelin baĢa 

düĢülməsi və həyata keçirilməsi üçün vacib olan anlayıĢları təsvir edir, məsələn: 'Profil nədir? 

Uyğunluq meyarları nədir? Məcburi və ixtiyari (qeyri-məcburi) nədir?  

Uyğunluq bölməsi həmçinin icraçılar (satıcılar) və istifadəçilər (alıcılar) arasında tələb olunan 

əlaqəni təmin edə bilər və "uyğun profil" və "uyğun ESS sistemi" ifadələrinə məna verir. Bundan 

əlavə, o, HL7-dən kənar təĢkilatlar tərəfindən həyata keçirilə biləcək sınaq və sertifikatlaĢdırma 

fəaliyyətləri üçün əsas rolunu oynayır. 

Funksional profilin hazırlanmasında uyğunluq meyarlarının seçilməsi və əlavə edilməsi 

qaydaları ilə bağlı əlavə məlumat üçün Uyğunluq maddəsi, 7-ci bölməyə baxın. 

 

4.3 ESS-S Funksional siyahısının komponentləri  

 

ESS-S Funksiyalarının siyahısı diskret bölmələrə ayrılmıĢ funksiyaların siyahısıdır. Funksiyalar 

sistemin davranıĢlarını istifadəçi yönümlü dildə izah edirlər ki, ESS-S-nin əsas iĢtirakçıları üçün 

anlaĢıla bilsin. 

ESS-S funksiyaları aĢağıdakılar üçün istifadə edilə bilər: 

• Standart ESS-S funksiyaları baxımından xəstənin təhlükəsizliyi, keyfiyyət nəticələri və 

xərclərin səmərəliliyi kimi son istifadəçinin müəyyən etdiyi üstünlüklərin təsvir olunmasını 

asanlaĢdırmaq  

• Müəlliflər, satıcılar, istifadəçilər və digər maraqlı dairələr tərəfindən ESS-S funksiyalarının 

planlaĢdırılması və qiymətləndirilməsi üçün ESS funksiyalarına dair vahid anlayıĢın təĢviq 

edilməsi  

• ESS məzmunu, kodlaĢdırma, məlumat modelləri, struktur, həmçinin informasiyanın portativliyi 

üçün ESS-S alt sistemləri və ESS-S arasında qarĢılıqlı əlaqə kimi növbəti səviyyəyə aid 

standartlar üzrə tələblərin və proqramların idarə olunması məqsədilə lazımi çərçivəni təmin 

etmək.  

• Hər bir sahədə (ölkədə) bu ESS funksiyalarının tibbi qayğı xidmətinə, istifadə proseslərinə və 

prioritetlərə tətbiq edilə biləcəyi standart-əsaslı metodların müəyyən olunması.  

• ESS sistemində istifadə oluna biləcək funksiyalarla əlaqədar əvvəlcədən tibbi qayğı xidməti 

üçün toplanılmıĢ məlumatların sonrakı istifadəsinə yardım göstərilməsini təmin edən Ģəxslərə 

məlumat verilməsi ("ikinci dərəcəli istifadə" kimi də bilinir). 

• ESS sistemində istifadə oluna biləcək funksiyalarla əlaqədar, səhiyyə məlumat infrastrukturunu 

dəstəkləyən Ģəxslərin məlumatlandırılması. 

HL7 ESS-S Funksional Modelindəki hər bir funksiya aĢağıda ətraflı Ģəkildə göstərildiyi kimi, bir 

sıra element və ya komponentlərdən istifadə olunmaqla, müəyyən edilir və təsvir olunur. 

 

 

 

 

 

 



ID Növü  Adı  Bəyanat  Təsviri  Uyğunluq 

meyarı  
CP.1  H  Xəstəlik tarixçəsinin 

idarə olunması   

Pasiyentin xəstəlik 

tarixçəsinə dair ətraflı 

məlumatların və ya 

icmalın təqdim 

edilməsi üçün istifadə 

olunan xəstəlik 

tarixçələrinin 

siyahılarının idarə 

olunması.  

Pasiyentin xəstəlik 

tarixçələrinin siyahıları 

mühüm sağlamlıq 

məlumatlarının qısa 

xarakteristikasının 

verilməsi üçün istifadə 

olunur. Həmin 

məlumatlara 

aĢağıdakılar daxildir: 

pasiyentin tarixçəsi; 

allergiyaya və əks 

reaksiyalara qarĢı 

dözümsüzlük; 

dərmanlar; problemlər; 

güclü cəhətlər; 

immunizasiya; tibbi 

avadanlıqlar/cihazlar; 

pasiyentin və ailəsinin 

istəkləri.  

CP.1.4  F  Problemlərin 

siyahısının idarə 

olunması  

Pasiyentə dair konkret 

problemlərin 

siyahısının 

yaradılması və idarə 

olunması  

Problemlərin 

siyahısında aĢağıdakı 

məsələlər öz əksini tapa 

bilər (ancaq bununla 

məhdudlanmadan): 

xroniki hallar, diaqnoz 

və ya simptomlar, 

xəsarət/zəhərlənmə 

(qəsdən və ya təsadüfən 

baĢ vermiĢ), tibbi qayğı 

xidmətinin əks təsirləri 

(məs. dərmanların, 

cərrahi əməliyyatın 

təsiri), funksional 

məhdudiyyətlər, həkim 

müayinəsi və ya 

xəstəxanada müalicə ilə 

əlaqədar spesifik 

vəziyyətlər, diaqnoz və 

ya simptomlar …  

CP.1.4  C  1. Sistem diskret məlumatlar kimi,  

pasiyentlə əlaqədar bütün aktiv 

problemləri idarə etmək imkanı 

verməlidir.  

CP.1.4  C  2. Sistem pasiyentlə əlaqədar bütün 

problemlərin tarixini qeydə alır və 

göstərir.  

CP.1.4  C  3. Sistem problemin meydana gəlmə 

və aradan qalxma tarixi də daxil 

olmaqla, müvafiq tarixləri idarə 

etmək imkanına malik olmalıdır.  



 

Cədvəl 2: Funksiyaların siyahısının nümunəsi   

 

4.3.1 Funksiyanın identifikatoru (Normativ)  

 

Bu, Funksiyaların Siyahısındakı bir funksiyanın unikal identifikatorudur (məsələn, CP.1.1) və 

funksiyalara istinad edilərkən funksiyanı eyniləĢdirmək üçün istifadə olunmalıdır. Funksiyanın 

identifikatoru həmçinin funksiyanın mövcud olduğu bölməni (CP = Tibbi qayğı xidmətinin 

Təmin edilməsi Bölməsi) və iyerarxiyanı, yaxud da funksiyalar arasındakı əlaqəni (CP.1.1 

CP.1.2 ilə eyni səviyyədədir, CP.1.1 həm də CP.1.1.1-in valideyni  və CP.1-in övladıdır. Bir çox 

hallarda valideyn uĢaqlar tərəfindən tam olaraq ifadə edilir. Qeyd: Valideyn və uĢaq 

münasibətlərinin ətraflı müzakirəsi və qrafik təsviri üçün Uyğunluq Bölməsi baĢlıqlı 6-cı Fəsildə 

6.6.1 - Ġyerarxiya quruluĢu bəndinə nəzər salın) də müəyyən edir.  

 

4.3.2 Funksiyanın növü (Şablon)  
Bu, pozisiyanın (bəndin) BaĢlıq (H), Funksiya (F) və ya Uyğunluq meyarı (C) olduğunu göstərir. 

Elektron cədvəldə yeni bir bölməni və əlaqədar funksiyaları müəyyən etmək üçün yarlıqdan (taq) 

(T) istifadə olunur. Yarlıq ilə birbaĢa əlaqəli olan funksiyalar və ya meyarlar yoxdur. 

 

4.3.3 Funksiyanın adı (Normativ)  

Bu, funksiyanın adıdır və Funksiyaların Siyahısında yeganə olacağı ehtimal edilir; Funksiya 

identifikatoru olmadan funksiyanı təyin etmək üçün istifadə edilməməlidir. 

 

4.3.4 Funksiyaya dair bəyanat (Normativ)  
Bu, funksiyanın məqsədinin qısa ifadəsidir. Uyğunluq meyarlarında istifadə olunan 

strukturlaĢdırılmıĢ dilin tətbiqi ilə məhdudlaĢmasa da (aĢağıya baxın), bəyanatda funksiyanın 

məqsədi və əhatə dairəsi dəqiq müəyyənləĢdirilməlidir. 

 

Nümunə: Pasiyentə aid dərmanların siyahılarının yaradılması və idarə olunması  

 

4.3.5 Təsviri (Şablon)  
Bu, funksiyanın daha ətraflı təsviridir və ehtiyac olarsa, nümunələri də əhatə edir.  

Nümunə: Dərmanların siyahıları vaxt keçdikcə, müayinə və ya xəstəxanada müalicə dövründə, 

yaxud da xəstənin həyatı boyunca idarə olunur. Dərmanın istifadəsinin baĢlanğıcı, dəyiĢdirilməsi 

və sona çatması tarixləri də daxil olmaqla, bütün müvafiq tarixlər saxlanılır. Alternativ əlavələr 

və bitki mənĢəli dərmanlar da daxil olmaqla, hər hansı bir dərmanın tarixçəsi ilə tanıĢ olmaq 

mümkündür. Dərmanların siyahıları provayderlər tərəfindən qeydə alınan dərman sifariĢləri ilə 

məhdudlaĢmır, lakin, məsələn, apteklər tərəfindən dərmanların paylanması / tədarük qeydləri, 

xəstəyə bildirilən dərmanlar və yaĢa görə doza kimi əlavə məlumatlar buraya daxil ola bilər. 

 

4.3.6  Uyğunluq meyarları (Normativ)  
Funksiyaların siyahısındakı hər bir funksiya bir və ya bir neçə uyğunluq meyarlarını əhatə edir. Bu 

isə, standartda normativ dil kimi mövcuddur və funksiyaya uyğun tələbləri müəyyənləĢdirir. 

Uyğunluq meyarını ifadə etmək üçün istifadə olunan dil müəyyən mənaları olan standart 

komponentlərlə strukturlaĢdırılmıĢdır. Funksiyaların siyahısında Uyğunluq meyarlarını müəyyən 

etmək üçün istifadə olunan strukturlu dil Uyğunluq Fəslinin Uyğunluq meyarları adlı 2.4 

bəndində və Sözlükdəki fellərin iyerarxiyası və istifadəsi baĢlıqlı 2.9 bəndində müəyyən olunur.  

 

5 Ehtimal olunan istifadə (şablon)  



HL7 beynəlxalq icmadır və və standart daxilində ölkəyə xas olan (HL7 sahəsi) Funksional 

Profillərin iĢlənib hazırlanmasına yardım edir. Ehtimal olunur ki, xüsusi tibbi qayğı xidmətində 

(məsələn, DavranıĢ Sağlamlığı) və ya funksional sahələrdə (məsələn, Qeydlərin Ġdarə olunması 

və Sübutlarla dəstəklənən ESS) istifadə olunmaq  üçün modelin alt funksiyalarını təyin edən 

profillər HL7-də qeydiyyata alınacaq. Funksional profillərin nümunələri HL7 Funksional 

profillərin yaradılması qaydalarında Ģablon sənədlər kimi daxil ediləcəkdir. 

 

5.1 Ehtimal olunan işləyib hazırlama yanaşması: Funksional Profillər  
"Funksional profil" müəyyən bir məqsəd, istifadəçi, tibbi qayğı xidməti, domen və s. üçün tətbiq 

olunan seçilmiĢ funksiyalar toplusudur. Funksional profillər funksiyaların əsas siyahısını idarə 

etməyə kömək edir. Tam funksional model heç bir ayrıca ESS-S realizasyiasına tətbiq edilmir.  

Belə ki, ESS sistemi birbaĢa Funksional Modelə uyğun gəlmir; əksinə, bir və ya bir neçə 

funksional profillərə uyğundur. Funksional profillərin yaradılması, qeydiyyatı və səsvermə 

barədə ətraflı məlumat üçün Ġkinci Fəsil: Uyğunluq bəndi, 2-ci və 6-cı bölmələrə baxın. 

Funksional profillər bu ESS-S Funksional Modelindən istifadə edilə bilən alt funksiyaların 

ifadəsidir. Bu ESS-S Funksional Modelində oxucu kliniki mühit üçün lazım ola biləcək 

funksiyaların müvafiq təqdimatı rolunu oynayan funksiyaların adlarının və bəyanatlarının uzun 

siyahısını görəcəkdir. Funksiyaların siyahısı bütövlükdə istifadə üçün nəzərdə tutulmur. 

Məsələn, bu modeldə göstərilən funksiyalar ayrı-ayrı tibbi qayğı mühitlərində fərqli Ģəkildə 

tətbiq olunur. Modeldəki bir çox funksiya qocalar evinə Ģamil edilir, lakin CP.1.7.2.3 (Qan 

preparatları və Digər Bioloji preparatlar üçün SifariĢlərin Ġdarə edilməsi) kimi bəndlər tətbiq 

olunmayacaq. Funksional profil və ya məhdudiyyət yaranana qədər funksiyaların siyahısı 

istifadəyə yararlı hesab edilmir. 

Funksional Profilin yaradılması prosesi müəyyən tələblərin yerinə yetirilməsi üçün ESS-S 

Funksional Modelinin siyahısından məhdudlaĢdırıcı alt funksiyaları seçməklə, ESS-S üçün 

biznes situasiyasını dəstəkləməkdir. Məsələn, tələbləri göstərmək üçün Alıcı tərəfindən, konkret 

məhsulların imkanlarını göstərmək üçün satıcı tərəfindən, yaxud da müəyyən bir məqsəd üçün, o 

cümlədən, konkret ərazi daxilində tibbi qayğı mühiti üçün arzu olunan funksiyaların alt qrupunu 

təyin etmək məqsədilə hər hansı bir Ģəxs/qurum  tərəfindən Funksional Profil yaradıla bilər. 

Tətbiq olunan funksiyaların alt qrupu seçildikdən sonra, profil yaradan Ģəxs / qurum hər bir 

funksiya üçün aĢağıdakı prioritetləri müəyyən edir: indi vacib, gələcək vacib və ya ixtiyari 

(alternativ). Funksional profilin yaradılması mərhələlərinə dair geniĢ məlumat almaq üçün HL7-

nin aĢağıdakı bölməsinə baxın: Funksional profillər və əlaqədar vasitələr necə yaradılır.  

Oxucular gündəlik iĢlərində daha aktual olan ESS-S Funksional Modelinin konkret bir hissəsinə 

nəzər sala bilərlər. Məsələn, həkim Tibbi qayğı xidmətinin göstərilməsi və Tibbi qayğı 

xidmətinin göstərilməsinə yardım bölmələri ilə yaxından tanıĢ ola bilər, texniki mütəxəssislər 

isə, Güvən Ġnfrastrukturu bölməsinə diqqət yetirə bilərlər. Bir təĢkilat daxilində fərqli vəzifələr 

daĢıyan  və fərqli təcrübəyə malik iĢçilər arasında ayrı-ayrı bölmələrin araĢdırılması üçün 

cavabdehliklər bölüĢdürülməlidir.  

Fərqli vəzifələri yerinə yetirən və ya fərqli təĢkilatlarda yer alan oxuculara necə oxuyacaqlarını 

və nəticədə ESS-S Funksional Modelindən necə istifadə edəcəklərini baĢa salmaq üçün üç qısa 

hekayə verilir.  

5.1.1 Ssenari 1 – Qrup işi  
Doktor Smit 50 nəfərlik qrup iĢində iĢtirak edir. Təcrübə fakturaların tərtib edilməsi, qrafiklərin 

tərtib edilməsi və digər inzibati dəstək proseslərini təmin edən kliniki informasiya sistemindən 

ibarətdir. Bir neçə səbəbə görə, bu, 2 il ərzində yenilənməli və ya dəyiĢdirilməlidir. Buraya 

elektron sağlamlıq sənədləri daxil deyil. Doktor Smit və onun həmkarları istifadə Ģərtlərində və 

ssenarilərdə onların iĢi ilə əlaqədar olan ESS funksiyalarının hansı Ģəkildə təsvir edildiyini 

görmək üçün Ambulator Tibbi Xidmətdə qeydiyyatdan keçmiĢ profili nəzərdən keçirirlər; onlar 

HL7 ilə iĢləyən mütəxəssis qrupu tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ ayrı-ayrı funksiyaların prioritet 

sırasını araĢdırırlar. ESS funksiyalarının onların təcrübəsi üçün hansı əhəmiyyətə malik olduğunu 

yaxĢı baĢa düĢən Dr. Smit və bir neçə digər provayder daha sonra Tibbi qayğı xidmətinin 



göstərilməsi və Tibbi qayğı xidmətinin göstərilməsinə yardım bölmələri ilə tanıĢ olurlar, 

klinikanın rəhbərliyi isə, Ġnzibati Dəstək bölməsinə nəzər salır. Texniki dəstək heyəti Güvən 

Ġnfrastrukturu bölməsinə baxır. Onların hamısı nəticələri müzakirə etmək üçün bir araya gəlirlər. 

Onlar bəzi funksiyaların hələ mümkün olmayacağını qəbul edərək, növbəti ĠT sistemi ilə bağlı 

satıcılarla müzakirələrdə funksiyaların siyahısından istifadə etməyi planlaĢdırırlar 

5.1.2   Ssenari 2 – Xəstəxana   
Cənab Cons böyük bir xəstəxanada  BaĢ Ġnformatika Mütəxəssisidir. ĠT sistemi iki il əvvəl 

qurulmuĢdur və xəstələrin izlənilməsi və sifariĢlərin verilməsi komponentlərini ehtiva edir; Bu 

sistem BirləĢmiĢ ġtatlar HIPAA (Tibbi Sığortanın Portativliyi və Hesabatlılıq Aktı) sənədinə 

uyğunlaĢdırılmaq üçün təkmilləĢdirilmiĢdir. Buraya kliniki qərarların qəbul edilməsinə yardım, 

iĢ səmərəliliyinin monitorinqi və ya səhiyyə hesabatı daxil deyil. Cənab Cons baĢ həkimdən HL7 

ESS-S Funksional Modelini nəzərdən keçirməyi xahiĢ edir, onun komandası da bu modeli 

nəzərdən keçirir. Onların hər ikisi Təcili yardım profilinə baxaraq, ESS-S sisteminin xəstəxana 

daxilində necə istifadə olunacağına dair HL7 ilə iĢləyən mütəxəssis qrupunun qərarı ilə tanıĢ 

olurlar. Ayrı-ayrı funksiyaların prioritetləĢdirilməsi və ssenari faydalıdır. BH (baĢ həkim) və bir 

neçə həkim və böyük tibb bacıları ESS-S Funksional Modelinin Təcili yardım profilinin Tibbi 

qayğı xidmətinin göstərilməsi və Tibbi qayğı xidmətinin göstərilməsinə yardım bölmələri ilə 

tanıĢ olurlar; Ġnformasiya Direktoru və komandası Güvən Ġnfrastrukturu bölməsinə nəzər salırlar, 

ancaq eyni zamanda Tibbi qayğı xidmətinin göstərilməsi və Tibbi qayğı xidmətinin 

göstərilməsinə yardım bölmələrinə də baxırlar. Provayderlərdən və ĠT iĢçilərindən ibarət kiçik 

bir qrup nəticələri müzakirə etmək üçün bir araya gəlir. Onlar kliniki qərarların qəbul edilməsinə 

yardım, iĢ səmərəliliyinin monitorinqi və ya səhiyyə hesabatı kimi məsələlərin mövcud sistemə 

əlavə edilməsi üçün müzakirələrdə funksiyalar siyahısından istifadə etməyi planlaĢdırırlar. 

Həmçinin, onlar bilirlər ki, büdcələri yalnız yaxın müddətində çox məhdud geniĢlənməyə imkan 

verə bilər. 

 

5.1.3 Ssenari 3 - IT təchizatçısı   
Xanım Qrin səhiyyə sahəsində böyük bir ĠT Ģirkətinin kliniki sistemlər bölməsinin rəhbəridir. 

Onların məhsul xəttinə həm xüsusi ESS sistemləri, həm də ESS-ni özündə birləĢdirən kompleks 

sistemlər daxildir. Onların ESS sistemi və inteqrasiya olunmuĢ sistemləri dərmanların sifariĢ 

edilməsi ilə əlaqədar qərarların qəbul edilməsinə dəstək verir, lakin fəaliyyətin monitorinqi / 

hesabat funksiyalarını yerinə yetirmir. MüĢtərilərin əksəriyyəti iri provayderlər və xəstəxanalar 

olsa da, onlar sadə, nisbətən ucuz kliniki sistemlə kiçik miqyasda və yerli səhiyyə bazarlarında 

geniĢlənməyi planlaĢdırırlar. Pasiyentlərin təqib edilməsi məqsədilə ĠT imkanlarından istifadə 

edən provayderlər üçün maddi stimul nəzərdə tutan Tibbi qayğı Ġslahatları qanununun tətbiqini 

gözləyən Ģirkət tibbi qayğı tələblərinə cavab verən və ya bu tələbləri üstələyən məhsullarına bir 

sıra funksiyalar əlavə etmək istəyir. Xanım Green iĢçilərinə bildirir ki, HL7 ESS-S Funksional 

Modeli paketini nəzərdən keçirsinlər, habelə HL7 funksional profillərin və əlaqədar vasitələrin 

yaradılması  qaydalarına əlavə edilmiĢ tibbi qayğı Ģərtləri profilinin nümunələri ilə tanıĢ olsunlar. 

Tibbi qayğı Ģərtləri üzrə funksional profillərə əsasən, onlar müəyyən edirlər ki, mövcud və 

gələcək müĢtərilər üçün üstün məhsullar təklif etmək məqsədilə müxtəlif məhsullara nisbətən az 

sayda funksiya əlavə edə bilərlər. Onlar hesab edirlər ki, ESS-S Funksional Modeli 

təkmilləĢdirmələr və ya yeni alıĢlar barədə müĢtərilərlə müzakirələrin aparılmasında çox 

faydalıdır.  

5.2  Cari istifadəyə dair nümunələr  

5.2.1 ESS-S FM –ə əsasən kliniki araşdırma üçün funksional profil  
AĢağıda, sənaye məqsədli istifadəyə dair 2009-cu il, noyabr tarixində təqdim edilmiĢ HL7 Pres 

Relizi verilir:  

Ann Arbor, Miçiqan, ABŞ - 5 Noyabr 2009 - Health Level Seven® (HL7®) - 57 ölkədə üzvü 

olan səhiyyə informasiya texnologiyaları sahəsində qarĢılıqlı əlaqələr və standartlar üçün 

fəaliyyət göstərən bu qlobal təĢkilat bu gün bəyan etmiĢdir ki, səhiyyə sahəsində ilk dəfə olaraq, 

elektron sağlamlıq sənədləri sistemində (ESS-S) kliniki tədqiqatların funksional tələblərini 



müəyyən edən və ANSI (Amerika Milli Standartlar Ġnstitutu) tərəfindən təsdiqlənmiĢ ilk 

standartı dərc etdirmiĢdir. ESS sistemləri üçün HL7 ESS Kliniki Tədqiqat Funksional Profili 

eyni zamanda ANSI tərəfindən təsdiqlənmiĢ Amerika Milli Standartı olan HL7 ESS ĠĢçi 

Qrupunun ESS Sistemi üzrə Funksional Modelinin 1-ci Versiyasına əsaslanır.  

ESS Kliniki Tədqiqat Funksional Profili tənzimlənən kliniki tədqiqatlar üçün elektron sağlamlıq 

sənədlərində yer alan məlumatların istifadəsinə dair yüksək səviyyəli kritik tələbləri 

müəyyənləĢdirir və həm xəstələr üçün tibbi qayğı xidmətini, həm də kliniki tədqiqatları 

dəstəkləyəcək informasiya mühitinin inteqrasiyası üçün yol xəritəsini təqdim edir. Fəlsəfə 

Doktoru, HL7 ESS ĠĢçi Qrupunun həmsədri və HL7 Ġdarə Heyətinin üzvü Donald Mon-a görə: 

"Bu profil kliniki tədqiqatlar kimi məlumatların ikinci dərəcəli istifadəsi üçün mühüm funksional 

tələblərin tibbi qayğı prosesinə inteqrasiya olunmasını və ESS sistemlərində sənədləĢdirilməsini 

göstərmək üçün mükəmməl imkandır. "Əczaçılıq, biotexnologiya, kliniki tədqiqat 

texnologiyaları üzrə təchizatçı, səhiyyə texnologiyaları üzrə təchizatçı və Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatları və Avropa Birliyindən olan federal tənzimləyici qurumların nümayəndələri məlumatların 

qorunması, tənzimləmə və etik tədqiqat tələbləri üzrə geniĢ siyahısının müəyyən edilməsi üçün 

iki il ərzində əməkdaĢlıq etmiĢlər. ESS Kliniki Tədqiqat Funksional Profili eyni zamanda, 

Səhiyyə Ġnformasiya Texnologiyaları sahəsində SertifikatlaĢdırma Komissiyasının (CCHIT) 

Kliniki Tədqiqat ĠĢçi Qrupu üçün resurs rolunu oynayır. Belə ki, bu  qrup ESS sistemləri üçün 

yeni kliniki tədqiqat sertifikatlaĢdırma meyarlarını təyin edir. Bu funksional profil hazırda 

Səhiyyə Ġnformasiya Texnologiyaları Standartları ġurası (HITSP) tərəfindən hazırlanan ESS-

Kliniki Tədqiqatlar sahəsində qarĢılıqlı çalıĢma spesifikasiyası ilə tamamlanacaqdır. Əlavə 

olaraq, Kliniki Məlumat Mübadiləsi Standartları Konsorsiumunun (CDISC) prezidenti və 

direktoru Rebekka KuĢ bildirmiĢdir ki, “CDISC bu təĢəbbüslərdə tərəfdaĢ olmaqdan, həmçinin 

kliniki tədqiqat standartları və eSource məlumat mübadiləsi anlayıĢları ilə əlaqədar öz töhfəsini 

verməkdən məmnundur. Yekun məqsəd odur ki, tədqiqatlar nəticəsində xəstələrin xeyrinə 

səhiyyənin məlumatlandırılması daha da sürətləndirilsin və bu funksional profil bu məqsədə 

çatmağa yardım etsin." 

 

5.2.2 AHRQ Uşaqların Elektron Sağlamlıq Sənədləri üçün Formatı Elan Edir  
AĢağıda, HL7 UĢaq Sağlamlığı üzrə Funksional profilinin istifadəsini nümayiĢ etdirən 2013-cü 

il, fevral tarixli pres-relizdən çıxarıĢ yer alır: http://www.ahrq.gov/news/newsroom/press-

releases/2013/childehrpr.html  

Bu gün ABġ Səhiyyə Departamenti, Səhiyyə Tədqiqatları və Keyfiyyət üzrə Sosial Xidmət 

Agentliyi (AHRQ) və Tibbi qayğı və Tibbi yardım xidmətləri Mərkəzləri tərəfindən elan edilmiĢ 

uĢaqların sağlamlığı üzrə  ESS formatı vasitəsilə elektron Sağlamlıq sənədlərinin (ESS) faydaları 

uĢaqlar üçün daha geniĢ miqyasda əlçatan ola bilər. ESS-in istifadəsi ABġ-da səhiyyə xidmətinin 

keyfiyyətini və təhlükəsizliyini yüksəltməyə davam edir, lakin bir çox mövcud ESS sistemləri 

uĢaqlara dair sağlamlıq məlumatlarını əldə etmək və ya emal etmək üçün uyğunlaĢdırılmamıĢdır. 

Bu gün elan edilmiĢ uĢaqların sağlamlığına dair ESS formatında uĢaqlara aid məlumat 

elementlərinə, məs. peyvəndlərə dair tövsiyələr yer alır. Bu isə, imkan verəcək ki, Pediatriya 

(AAP) və Amerika Ailə Həkimləri Akademiyasının uĢaqların sağlamlığına uyğun olan modulları 

ESS məhsullarına daxil edilsin. Bu format Health Level Seven International (HL7®) ESS-S 

Funksional Modeli, HL7 UĢaq Sağlamlığı üzrə ĠĢçi Qrupun UĢaq Sağlamlığı Funksional Profili 

və HHS Sağlamlıq Resursları və Xidmətləri Ġdarəsinin UĢaqlar üçün Sağlamlıq üzrə ĠT təlimatı 

kimi mənbələrdən əldə edilmiĢ spesifikasiyalara əsaslanır. 

"UĢaqların ESS Formatı"nın surətini əldə etmək üçün aĢağıdakı linkə daxil olun: 

http://healthit.ahrq.gov/childehrFormat   

5.3 Kliniki məzmunun təsvirlərini ESS-S FM ilə əlaqələndirmək (şablon)  
HL7 daim kliniki məzmunun təsvirlərini ESS-S FM-də funksiyalar və meyarlarla əlaqələndirir. 

Bu kliniki məzmun əlaqəsi ESS-sistemlərinin iĢlənib hazırlanmasında faydalı ola bilər. Kliniki 

məzmun təsvirlərinə misal olaraq Domen Analizi Modellərini (DAM) və Ətraflı Kliniki 

Modelleri (DCM) göstərmək olar. Bu nümunələrin hər biri ESS-S FM-in müvafiq bölmələri ilə 

http://www.ahrq.gov/news/newsroom/press-releases/2013/childehrpr.html
http://www.ahrq.gov/news/newsroom/press-releases/2013/childehrpr.html
http://healthit.ahrq.gov/childehrFormat


əlaqələndirilə bilər. Məsələn, ESS-S FM-də Tibbi qayğı xidmətinin göstərilməsi və Tibbi qayğı 

xidmətinin göstərilməsinə yardım bölmələrində tibbi qayğı xidmətinin planlaĢdırılması 

funksiyaları ilə əlaqələndirilə bilən tibbi qayğı planı üzrə DAM.   

Daha ətraflı səviyyədə, DCM'lər ESS-S FM və ya ESS-S Funksional Profillərindəki xüsusi 

funksiyalarla əlaqələndirilə bilər. Məsələn, Apgar (Amerika Pediatrik Dəyərləndirmə Sənədi) 

balı üçün  DCM CP.3.1 DavranıĢların Qiymətləndirilməsi və CPS 3.1 Standart 

Qiymətləndirmələrə Dəstək ilə əlaqələndirilə bilər. BaĢqa bir nümunədə DCM CP.3.2 Xəstənin 

Kliniki Ölçmələrinin Ġdarə olunması ilə qan təzyiqi üçün istifadə edilir. 

DCM-də və ya məlumat cədvəlində göstərilə bilən məlumat elementləri səviyyəsində, ESS-S FM 

ilə əlaqə adətən fərdi meyar vasitəsilə təmin edilir. Məsələn, CP.3.2 Xəstənin Kliniki 

Ölçmələrinin idarə olunması, məsələn, meyar: 'Sistem qan təzyiqi, temperatur, ürək ritmi və 

tənəffüs ritmi kimi xəstənin həyati əlamətlərini müəyyən etmək imkanını təmin ETMƏLĠDĠR. 

Nəhayət, T4 standart terminologiyasında və terminologiya xidmətlərində olduğu kimi, DCM və 

DCM xidmətləri üçün bir funksiya yaradıla bilər. Bu funksiya üzərində iĢ ESS-S FM-in növbəti 

versiyasına daxil edilmək üçün nəzərdə tutula bilər. 

 

6  Uyğunluq bəndi 

6.1 Giriş (şablon)  
AĢağıda ESS ĠĢçi Qrupu tərəfindən təsdiq edilmiĢ Uyğunluq bəndi yer alır.  Uyğunluq barədə 

vacib məlumat olaraq  aĢağıdakılara diqqət yetirin: 

• Bu Uyğunluq maddəsi ESS-S Funksional Modelinə uyğunluğun nə demək olduğunu 

müəyyənləĢdirir  

• Funksional modelə uyğunluq funksional domen profilləri və funksional tərəfdaĢ profilləri üçün 

müəyyən edilmiĢdir. ESS sistemi birbaĢa Funksional Modelə uyğun gəlmir, əksinə bir və ya bir 

neçə Funksional Profillərə uyğundur. 

• Uyğunluq meyarları ESS-S Funksional Modelindəki funksiyalarla əlaqələlidir.  

• Bu Uyğunluq bəndində ESS sisteminin Funksional Profilə uyğun olub olmadığını və ya 

Funksional Profilin ESS-S Funksional Modelinə uyğun olub olmadığını müəyyənləĢdirmək üçün 

test və ya qiymətləndirmə prosedurları yer almır.  

 

6.2 Əhatə dairəsi və istifadə sahəsi (Normativ)  
Bu Uyğunluq maddəsi ESS Sisteminin Funksional Modelinə uyğun olmaq üçün Funksional 

Profillərə dair minimum tələbləri müəyyənləĢdirir. Həmçinin, burada müəyyən bir funksional 

domen profilinə, çoxsaylı Funksional Profillərə və ya domen və tərəfdaĢ profillərinin 

kombinasiyasına  uyğunluq vasitəsilə ESS sistemlərinin Funksional Modelə uyğunluğu 

müəyyənləĢdirilir. Bu bənddə aĢağıdakılar müəyyən edilir:  

• Funksional Modelə daxil ediləcək və Funksional Profillərə uyğun olan uyğunluq meyarlarının 

məqsədi, quruluĢu və istifadəsi;,  

• Funksional Modelin Uyğun Funksional Profillərinin müəyyən edilməsi qaydaları,  

• Funksional profillər və ESS sistemləri arasındakı əlaqə,  

• Uyğunluq bəndlərinin nümunələri və istifadə ssenariləri,  

• Funksional profilin ESS sistemlərindən istifadə edə biləcəyi uyğunluq tələblərinə dair 

təlimat  

• ESS sisteminin uyğunluq bəyanatının məqsədinə və istifadəsinə dair təlimat.  

 

Funksional Profillər üçün uyğunluq tələbləri bu bənddə müəyyən edilsə də, onlar mütləq Funksional 

Modelə və digər mənbələrə istinad edirlər. 

Bu Uyğunluq Bəndi Funksional Profilin Funksional Modelə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün 

test və yoxlama prosedurlarını müəyyən etmir. Həmçinin, ESS sisteminin Funksional Profilə 

uyğun olub olmadığını və ya Uyğunluq Bəyanatına cavab verib-vermədiyini müəyyənləĢdirmək 

üçün test və ya qiymətləndirmə prosedurlarını əhatə etmir.  



6.3 Anlayışlar (konsepsiyalar) (Normativ)  

6.3.1 Funksional profillər  
Funksional profil yaratmaq funksional modelin alt qruplarının müəyyənləĢdirilməsi üsuludur. 

Funksional profil müəyyən ESS sistemləri, səhiyyə xidmətinin təslim Ģərtləri və ya digər 

məqsədlər üçün (məsələn, qeydlərin idarə edilməsi və sübutedici ESS üçün profil) tələb edilən, 

arzu edilən və ya həyata keçirilən funksiyaları bildirmək üçün Funksional Modeldən istifadə 

edən spesifikasiyadır. 

Funksional profillər ESS sistemi üçün Funksional Profilin istifadəsində və / və ya təmin 

edilməsində maraqlı olan səhiyyə icmasının iĢtirakçıları tərəfindən yaradıla bilər. Funksional 

Profillər tibbi qayğı xidməti və ya proqramı üçün tələb olunan funksiyaları, yaxud da 

təchizatçının ESS sisteminə aid funksiyaları əks etdirə bilər.  

(QEYD: Profilin yaradılması prosesində kliniki proseslərin və / və ya səhiyyə iĢçilərinin 

qarĢılıqlı fəaliyyətlərinin müzakirəsi vacib ola bilər. 'Tibbi qayğı xidmətinin Davamlılığını 

Dəstəkləmək üçün' ISO13940 AnlayıĢlar Sistemi' adlı beynəlxalq standartda səhiyyə 

xidmətlərinin təmin edilməsinin əsas prinsipləri və prosesləri açıqlanır. Bu standartı iĢinizin bir 

hissəsi olaraq nəzərdən keçirməyinizi tövsiyə edirik.)  

Funksional Profil müəyyən edildikdən sonra bu, ESS sistemləri tərəfindən həyata keçirilə və ya 

əldə edilmiĢ Funksional Profillərin yaradılmasına təkan verə bilər. Əldə edilən Funksional Profil 

mövcud Funksional profildən yaradılan funksional profildir ki, bu da əsas (mövcud) Funksional 

profilin funksiyalarını miras alır.  

Funksional profillərin iki növü var. Funksional Domen profili bir və ya bir neçə tibbi qayğı 

mühitində istifadə olunacaq ESS sistemini təsvir etmək, yaxud da konkret məkanda tətbiq olunan 

qaydalara, tələblərə və standartlara uyğun olaraq, həmin məkanda istifadə ediləcək ESS sistemini 

təsvir etmək üçün tətbiq edilən ümumi profil növüdür. Funksional TərəfdaĢ Profili bir və ya bir 

neçə Domen Profilləri ilə birləĢdirilən profil növüdür. TərəfdaĢ profilinin məqsədi tədqiqat və ya 

sübut üçün ESS sisteminə özünəməxsus xüsusiyyətlər əlavə etməkdir. 

Məsələn, kliniki mühitdə bir çox ESS sisteminin kliniki tədqiqatları dəstəkləməsinə ehtiyac 

yoxdur. Ancaq təkmilləĢmiĢ tədqiqatları dəstəkləyən bir klinikada adi tibbi qayğı fəaliyyətləri 

üçün nəzərdə tutulan bütün funksiyaları yerinə yetirən və tədqiqatlar üzrə hesabat və kliniki 

sınaq tələblərinə cavab verən ESS sistemi tələb oluna bilər.  

ESS-S FM-də iki növ məcburi irsilik mövcuddur. Bütün Funksional Domen Profilləri 

Funksiyaların Siyahısı Fəsilinin Çoxəhatəli  bölməsindəki bütün funksiyaları və onlarla əlaqədar 

"OLACAQ" meyarlarını miras alacaqdır. Valideyn funksiyasında sadalanan bütün meyarlar 

həmin valideyn funksiyasının bütün uĢaqlarına Ģamil ediləcəkdir. 

Funksional profillərin qeydiyyatı və səsverməsi üçün rəsmi proses mövcuddur. HL7 ESS WG-də 

Bölmə 6: HL7 ESS-S Standartının Uyğunluq bəndi üzrə uyğunluğun təsdiqi ilə təqdim edilən və 

WG yoxlamasından uğurla keçən funksional profillər “Qeydiyyata alınmıĢ Funksional Profillər” 

kimi təyin edilmiĢlər. Komitə səviyyəsində informativ ESS TC səsverməsi kimi, HL7 konsensus 

prosesi vasitəsilə rəsmi ictimai yoxlamadan keçən funksional profillər HL7 Ġnformativ 

funksional domen və ya tərəfdaĢ profilləri kimi təyin ediləcəkdir. HL7 Ġnformativ Funksional 

Profilləri HL7 konsensus prosesi vasitəsilə tam üzvlük üçün səsvermədən keçmək hüququna 

malikdirlər. Funksional profillərin qeydiyyatı və / və ya səsverməsi barədə əlavə məlumat üçün 

bax: Profillərə dair Təlimat (hazırlanmaqdadır).  

6.3.2  Uyğunluq Modeli  

Funksional profillər üçün funksional modelə uyğunluq müəyyən edilmiĢdir. Funksional domen 

profili ya (1) birbaĢa Funksional Modelə və ya (2) baĢqa bir müvafiq funksional domen profilinə 

uyğun olur. QEYD: Bütün domen profilləri bütün müvafiq funksiyalara və Çoxəhatəli fəslinin  

"VACĠB OLACAQ" meyarlarına malik olmaldırı. ESS sistemi birbaĢa Funksional Modelə 

uyğun gəlmir; əksinə, funksional domen profilinə və ya seçilmiĢ tərəfdaĢ profili ilə birlikdə 

domen profilinə uyğun gəlir. Beləliklə, Funksional Profillər Funksional Modelə və ESS 



sistemləri bir və ya bir neçə domen funksional profilinə uyğun olur. ESS sistemi tərəfdaĢ  

profillərindən biri ilə birlikdə domen Funksional profilinə uyğunluğunu iddia edə bilər. ESS 

sistemi yalnız tərəfdaĢ profilinə uyğunluğunu iddia edə bilməz. ġəkil 1 bu əlaqəni göstərir. 

 

 

Şəkil 3  Uyğunluq əlaqələri  

6.3.3 Profilin təqib edilməsi (izlənilməsi)  
Funksional profillər əsas FM funksiyalarında və meyarlarında icazə verilən dəyiĢikliklərin 

edilməsi ilə,  Funksional Modelə əlavə funksiyalar və geniĢlənmə imkanı verir. Bununla belə, bu 

fəslin altıncı hissəsində bu dəyiĢikliklərin qaydaları müəyyən edilmiĢdir. Hər hansı bir 

dəyiĢikliyin və əlavənin izlənilməsi də tələb olunur. Bu, profillərə əlavə edilmiĢ iki sütunda 

yerinə yetirilir. Bir sütunda yeni profildəki hər bir element üçün unikal mənbə FM sıra nömrəsi 

qeyd edilir (və ya əldə edilən (törəmə) profil üçün mənbə profili). Ġkinci sütunda mənbə FM-dən 

(və ya mənbə profilindən) gələn dəyiĢikliklər üçün kodlar veriləcəkdir. Birlikdə, bu iki izləmə 

sütunu funksiyaların və ya meyarların mənĢəyini - və FM-də və ya mənbə profilində 

dəyiĢdirildiyini və dəyiĢdirilmədiyini izləyir. Bunun haradan qaynaqlandığı, niyə onu seçdiyiniz 

və ya dəyiĢdirdiyiniz və s. kimi suallar ortaya çıxdıqda, bu, vacib ola bilər. Tibbi qayğı 

mühitində qaydaların, texnologiyaların dəyiĢməsini və ya FM-in gələcək yeni versiyalarını əks 

etdirmək üçün profilə və ya törəmə profilə düzəliĢ edilən zaman FM funksiyalarına və meyarlara 

əsasən izləmə faydalı ola bilər.  

 

6.4 Normativ dil (Normativ)  
Uyğunluq tələblərini çatdırmaq üçün aĢağıdakı açar sözlərdən (yəni normativ fellərdən) istifadə 

EDĠLMƏLĠDĠR. 

• OLACAQ - uyğunlaĢmaq üçün yerinə yetirilməli (həyata keçirilməli) olan məcburi tələbi 

göstərir. Sinonimi: 'tələb olunur'. 

• OLMAYACAQ - qadağan edilmiĢ bir hərəkəti göstərir. 'Qadağan' sözü ilə sinonim təĢkil edir. 

• OLMALI - baĢqalarını qeyd etmədən və istisna etmədən, xüsusən məqsədəuyğun olan və 

tövsiyə edilən hərəkəti göstərir. Sinonimi: 'icazə verilir və tövsiyə olunur'. 
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• OLA BĠLƏR - ixtiyari, icazə verilən bir hərəkəti göstərir. 'Ġcazə verilir' sözü ilə sinonimdir.  

 

ESS-S Funksional Modeli (yəni bütün fəsillər) normativ, məlumatverici və istinad edilən 

hissələri özündə cəmləĢdirir. Bu Uyğunluq bəndində normativ məzmun Funksional Profilin 

Funksional Modelə uyğunluğunu müəyyənləĢdirir. 

6.5 Uyğunluq meyarları (Normativ) 

Funksional Modeldəki hər bir funksiya uyğunluq meyarları ilə əlaqəlidir. Bu uyğunluq meyarları 

funksiyanın yerinə yetirilməməsini müəyyən etmək üçün əsas təĢkil edir.  

6.5.1 Funksional profilin meyarları  
Funksional profillər həmçinin Funksional profildəki funksiyalarla əlaqəli olan uyğunluq 

meyarlarına malikdir. Funksional Profilin meyarları ya (1) tibbi qayğı xidmətinə və ya proqrama 

dair xüsusi məlumatları olan Funksional Model meyarlarından uyğunlaĢdırılır, ya da (2) tibbi 

qayğı xidmətinə və ya proqrama dair xüsusi meyarlar olmadıqda, birbaĢa Funksional Modeldən 

miras alınır. Funksional domen və tərfdaĢ profilləri Funksional Profilin uyğunluq ehtiyaclarına 

və prioritetlərinə əsasən funksional Model meyarlarını dəyiĢə BĠLƏR, məsələn, daha da 

konkretləĢdirmək və ya «ola bilər» və ya «lazımdır» statusundan 'olacaq statusuna dəyiĢdirə 

bilər. Funksional Profillər dil fərqliliyi və ingilis dilində olmayan tərcümələr daxil olmaqla, 

sahənin xüsusi nomenklaturasına uyğunlaĢdırmaq üçün funksiyanın meyarlarını dəyiĢdirə bilər. 

Bu hallarda, StandartlaĢdırma üzrə Beynəlxalq TəĢkilat (ĠSO) üzrə ölkə kodu (ĠSO 3166 Ölkə 

Kodları) funksional profildəki funksiya identifikatoruna əlavə ediləcəkdir. 

Funksional domen profili  «olacaq» meyarını «ola bilər» meyarı və ya «olmalı» meyarına  

dəyiĢdirməklə, Funksional Modelə nisbətən daha az məhdudlaĢdırıla bilməz. Bu zaman «olacaq» 

meyarına məhəl qoyulmur. Funksional domen və tərəfdaĢ profilləri də əlavə meyarlar əlavə edə 

bilər. 

6.5.2 ‗Asılı OLACAQ‘ meyarı  
'Olacaq' sözünün yer aldığı və situasiyadan asılı olan uyğunluq meyarları 'asılı' 'meyarlar hesab 

edilir. "Asılı olacaq" ifadəsində  "təcrübəyə, təĢkilatın siyasətinə və ya yurisdiksiya qanunlarına 

əsasən" kimi ifadələr və ya digər bir uyğun qrammatik əlaqəli sözlər (məsələn, "uyğun" deyil, 

"əsasən") olmalıdır. 'Asılı olacaq' meyarları yalnız bu Ģərtləri (yəni təcrübənin, təĢkilatın 

siyasətinin və ya yurisdiksiya qanunlarının əhatə dairəsini) izah etmək üçün istifadə olunur. 'Asılı 

olacaq' meyarı funksional profillər və ESS sistemləri üçün məcburidir. Xüsusilə, 

• Əgər funksiya Ġstifadəçi profilində görünsə, o zaman bütün funksional domen profilləri 

meyarlara irsən sahib olacaq. 

• Asılı Olacaq meyarının tətbiqi üçün o halda ESS sistemi tələb edilir ki, meyar Funksional 

Modeldə göstərilən asılılığa görə tətbiq edilmiĢ olsun (Asılı OLACAQ meyarı profilə tətbiq 

edilmirsə, profili tərtib edən Ģəxs meyardan istifadə edə bilər.) 

 

6.5.3 Digər meyarlara və ya funksiyalara istinad edilməsi  

Çox vaxt funksiyalar və onların meyarları arasında və digər funksiya və meyarlar arasında əlaqə 

olur. Məsələn, verilən bir funksiya baĢqa bir funksiyadan və ya baĢqa bir funksiya ilə əlaqəli 

müəyyən bir meyardan asılı ola bilər. 

Funksional paneldə baĢqa bir funksiyaya istinad edən meyar onun adını "X.n.n (Ad)" kimi 

göstərəcək. Əgər istinad edilən funksiyanın yerinə yetirilməsi tələb olunarsa, o zaman istinad 

edilən funksiyanın bütün 'OLACAQ' meyarları tətbiq olunur. Əgər istinad edilən funksiya 

uĢaqları olan bir valideyndirsə, o zaman arayıĢda uĢaqların, hamısının və ya seçilmiĢlərin daxil 

edildiyi müəyyənləĢdirilməlidir. AĢağıdakı nümunələrə baxın: 

• OLACAQ/OLMALI/OLA BĠLƏR sistem meyarları TI.1.1-ə (Qurumun icazəsi) uyğun gəlir. 

• OLACAQ/OLMALI/OLA BĠLƏR sistem meyarları TI.2-yə (Audit) və bütün uĢaq 

funksiyalarına uyğun gəlir. 



• Sistemin OLACAQ meyarı CPS.4 SifariĢ dəstəyinə və ayrıca funksiyaya(lara) uyğun gəlir.  

Sistemlər CPS.4.3-ə (Qeyri-dərman sifariĢləri) uyğun gəlir. Sistemlər CPS-4.6-ya (GöndəriĢlər 

üzrə dəstək) və bütün funksiyalarına uyğun olmalıdır. 

 

BaĢqa bir funksiyada konkret meyara istinad edən Funksional Profilin meyarı istinad etdiyi 

meyarı yazmaqla, həmin funksiyaya istinad edəcək və funksiyanın və meyarın nömrəsini qeyd 

edəcək (məsələn, F #, CC3) 

6.6 Funksional Model Strukturu və Genişlənmə (Normativ)  

6.6.1 İyerarxiya strukturu  
Funksiyalar digər funksiyalar daxilində ola bilər (yəni, iç-içə). Ġçəridə yerləĢən funksiya 

'valideynin' (yəni içində olduğu funksiyanın) «uĢağıdır». UġAĞIN valideyni olur. BaĢqa bir 

funksiyanın valideyni olmayan bir funksiya 'yarpaq' hesab olunur. ġəkil 2 bu iyerarxik quruluĢu 

göstərir. 

Funksional Model funksiyaların iyerarxik siyahısı Ģəklində təqdim olunur ki, bu da funksional 

valideynlərdən, funksional uĢaqlardan və funksional yarpaq funksiyalarından ibarətdir. 

BaĢlıqlarda "Növ" yazısı olan sütunda identifikator, ad və "H" hərfi yer alır. Valideyn və UĢaq 

baĢlıqlarında o halda uyğunluq meyarları ola bilər ki, meyarlar bütün nəsil funksiyalarına (yəni 

uĢaqlara, nəvələrə və yarpaqlara) tətbiq edilmiĢ olsun. Valideyn, UĢaq və Yarpaq funksiyaları ən 

azı aĢağıdakıları ehtiva edir: identifikator, ad, bəyanat, təsvir və uyğunluq meyarları. Burada 

"tip" sütununda "F" hərfi var. Valideyn funksiyasında sadalanan uyğunluq meyarları bütün uĢaq 

funksiyalarına irsən keçir. Uyğunluq meyarlarında "Növ" sütununda "C" hərfi yer alır. 

 

 

Şəkil 4 Funksional Modelin iyerarxik strukturunun bir hissəsi  
(Qeyd: yuxarıda verilmiĢ nömrələmə sxemi Tibbi qayğı xidmətinin təmin edilməsi fəslində yer 

alan funksiyaları əks etdirir. Məsələn, CP.4.2 – Dərmanların sifariĢinin idarə olunmasıdır.)  

Funksional Profillər:  

• ya Funksional Profilə daxil ediləcək funksiyaları Funksional Modeldən seçir,  

• ya da Funksional Modeldəki funksiya tətbiq edilmədiyinə görə, onu Funksional Profilə daxil 

edilmək üçün seçmir. 

• Funksional Profildə funksional ehtiyacı ifadə etmək üçün Funksional Modeldə tətbiq edilən 

funksiyanın olmadığı müəyyən edilərsə, yeni uĢaq funksiyasını əlavə edir.  
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valideyn 
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6.6.2 Adlara dair razılaĢma   

Funksional profillər dil fərqliliyi və ingilis dilində olmayan tərcümələr də daxil olmaqla, xüsusi 

bir nomenklaturaya uyğunlaĢdırmaq üçün icazə verilən hallar xaricində, funksiyanın adını və ya 

bəyanatını (ifadəsini) dəyiĢməyəcək. Bu halda, funksional profildəki funksiyanın 

identifikatoruna StandartlaĢdırma üzrə Beynəlxalq TəĢkilatın (ĠSO) ölkə kodu (ĠSO 3166 Ölkə 

Kodları) əlavə ediləcəkdir. Tövsiyə olunur ki, Funksional Modelin funksiya adının və/və ya 

bəyanatının və müvafiq sahə üçün adın və/və ya bəyanatın xəritəsinin yaradılması üçün HL7 

filialı profilin yaradılması prosesi ilə əlaqələndirilsin.  

6.6.3 Prioritetlər 

Funksional profillər prioriteti funksiya ilə əlaqələndirərək hər hansı bir funksional profilin 

əhəmiyyətini və / və ya məqsədəuyğunluğunu göstərir. Üç prioritet müəyyən edilmiĢdir: Vacib 

Ġndi, Vacib Gələcək və Könüllü. 

• Vacib Ġndi - profilin verildiyi tarixdən etibarən funksiyanın icrasının məcburi olduğunu 

göstərir.  

• Vacib Gələcək - hazırda bu funksiyanın həyata keçirilməsinin könüllü olduğunu, lakin 

Funksional Profildə müəyyən edilmiĢ tarixdə məcburi olacağını göstərir. 

• Könüllü - funksiyanın icrasının könüllü olduğunu göstərir.  

 

Bu prioritetlərdən hər hansı biri və ya hamısı funksional profildə istifadə ediləcəkdir. Vacib 

Gələcək prioriteti istifadə edilərsə, o zaman Funksional Profillərdə icra funksiyaları ilə əlaqədar 

vaxt müddətini müəyyənləĢdirmək tələb olunur. Vaxt müddəti konkret tarix, zaman müddəti 

formasında (məsələn, 2014-cü il və ya Funksional profilin nəĢrindən 4 ay sonra) və ya hadisə 

formasında ola bilər (məsələn, bu Funksional profilin təkrar nəĢri). Funksional profildə Vacib 

Gələcək prioriteti üçün bir neçə vaxt müddəti təyin edilə bilər. Əgər bir neçə vaxt müddəti təyin 

olunarsa, o zaman Mühüm Gələcək prioritetinin hər bir baĢ vermə halını (məsələn, EF-2015, EF-

2016) təyin etmək üçün vaxt müddətindən istifadə OLUNACAQ.  

6.6.4 GeniĢlənmə  

Texnoloji dəyiĢiklikləri tətbiq etmək və funksional profillərin ehtiyaclarını təmin etmək üçün, 

geniĢlənmə imkanına malik Funksional Model funksiyalar və əlaqədar meyarlar üçün iĢlənib 

hazırlanmıĢdır. Funksional Modeldə müəyyən edilmiĢ funksiyalar xaricində əlavə funksiyaların 

Funksional Profilə daxil edilməsi Bölmə 6.7.2-də müəyyənləĢdirildiyi kimi, yeni funksiyaların 

əlavə edilməsi qaydaları ilə tənzimlənir. 

Əlavə meyarın daxil edilməsi, meyarların ardıcıllığının dəyiĢdirilməsi və Funksional Modeldə 

müəyyənləĢdirilənlərdən baĢqa daha çox profil xüsusiyyətlərinin təmin edilməsi Bölmə 6.7.2-də 

müəyyənləĢdirildiyi kimi, yeni meyarların əlavə edilməsi və ya mövcud meyarların 

dəyiĢdirilməsi qaydaları ilə tənzimlənir.  

6.7 Funksional Profilin uyğunluğu (Normativ)  



Funksional Modelə uyğun olduğu iddia edilən Funksional Profil 6.7.1. - Funksional Domen 

Profilləri Qaydaları və ya 6.7.5.- Funksional TərəfdaĢ Profilləri Qaydaları bəndlərində müəyyən 

edilmiĢ bütün tələblərə cavab verməlidir.  

6.7.1 Funksional Domen Profilləri Qaydaları  

Funksional Profil qaydalarına cavab verən Funksional Domen Profilləri ona aid ESS-S 

funksional modelinin versiyasına uyğun olmalıdır.  

6.7.1.1  Funksional modelə uyğun olduğu iddia edilən funksional profillər:  

1.Funksional profilin yarandığı Funksional modeli və onun versiyasını/tarixini müəyyən etməli,  

2. Funksional profilin təsvirini, versiyasını və təqdim edilmə tarixini özündə birləĢdirməli,  

3. AĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik uyğunluq bəndini ehtiva etməlidir:  

a) ESS sistemlərinin Funksional profilə uyğunluğunu təyin etmək üçün yerinə yetirilməli olan 

tələbləri müəyyənləĢdirir 

b) Funksional profildən yaranan Funksional profillərin (yəni, törəmə funksional profillərin) 

uyğunluğunu təyin etmək üçün cavab verməli olduqları tələbləri müəyyənləĢdirir.  

c) «Vacib indi» prioritetinə malik funksiyaların uyğun gələn ESS sistemləri ilə icra olunacağını 

göstərir.  

d) «Vacib indi» prioritetinə malik funksiyaların hər hansı törəmə funksional profillərə daxil 

ediləcəyini göstərir. 

e) Əgər Vacib gələcək prioriteti istifadə olunursa, o zaman Vacib gələcək prioritetinin mənası 

müəyyən edilməli, o cümlədən, həmin funksiyaların icra vaxtı göstərilməlidir.  

f) Prioritetindən asılı olmayaraq, profilə uyğunluğun təyin edilməsi məqsədilə ən az bir 

funksiyanın ESS sistemi üçün tətbiq olunmasını tələb edir.  

4. Funksiyaların siyahısının Çoxəhatəli bölməsində bütün funksiyaları qeyd etmək və funksional 

domen profilinə tətbiq olunan Funksional Modelin Funksiyalar Siyahısının digər hissələrindən 

funksiyaları təyin etmək. Müəyyən edilmiĢ hər bir funksiya üçün prioriteti göstərmək (yəni, 

Vacib indi, Vacib gələcək və ya Könüllü). 

5. Hər bir funksiya üçün, Funksional Modelin uyğunluq meyarlarına əsasən uyğunluq 

meyarlarını əldə etmək.  

a) Funksional profildə məcburi olan hər bir funksiya üçün ən az bir meyar olmalıdır ('olmalıdır' 

meyarı).  

b) Əgər 'olmalıdır' meyarları varsa (Funksional Modeldəki funksiya üçün), o zaman bu meyarlar 

funksiya üçün də mövcud OLMALIDIR (Funksional Profildə). Bundan əlavə, əgər funksiya 

bölünərsə (Funksional Profildə), o zaman valideynin ''OLMALIDIR 'meyarları bu funksiyanın ən 

azı bir uĢağında görünməlidir.  

c) Əgər "olacaq" meyarı yoxdursa (Funksional Modeldəki funksiya üçün), o zaman  "olmalıdır" 

və ya "ola bilər" meyarlarından biri məcburi olacaq. 

d) Bölmə 6.5.3-də funksiyalara və meyarlara istinad edilməsi qaydalarına riayət etmək.  

6. Bir və ya bir neçə meyar 'asılı olacaq' meyarları olarsa, o zaman Funksional Modeldəki hər 

hansı funksiya üçün bu funksiyanın funksional profili: 

a) Asılı vəziyyətin mövcud olub-olmamasına baxmayaraq, Funksional profildəki hər bir 'asılı 

olacaq' sözünü təkrarlayır  



b) Asılı vəziyyət mövcud olarsa, «asılı olacaq» meyarına asılılığı Ģamil edən «olacaq» meyarını 

yaradır və nəticədə «asılı olacaq» meyarının bir və ya bir neçə məhdud versiyası yaranır.  

c) Tətbiq edilən spesifik praktikanı, təĢkilati siyasəti və/və ya yuridiksiyanı müəyyən edir və 

asılılıqların mövcud olmama səbəbini izah edir.  

7. Bölmə 6.7.2-də funksional profillərdə yeni funksiyaların yaradılması qaydalarına riayət etmək.  

8. Bölmə 6.5-də uyğunluq meyarlarının yaradılması və dəyiĢdirilməsi qaydalarına riayət etmək.  

9. Ġki izləmə sütununu tamamlayın, funksiyalara və meyarlara edilən hər hansı bir dəyiĢiklik 

üçün Bölmə 6.3.3-ə baxın və dəyiĢikliyin tipi üçün aĢağıdakı kodları daxil edin: 

(DəyiĢdirməmək üçün N/C; Əlavə edilmiĢ üçün A; YenilənmiĢ üçün M.).  

10. Bölmə 6.6.1-də funksional model üçün müəyyən edilmiĢ strukturlu tələblərə əsasən 

strukturlu olmaq.  

11.  Yeni uyğunluq meyarını yaratmaq və ya dəyiĢdirmək üçün Sözlükdə Hərəkət feillərindən 

istifadə edin.  

6.7.1.2 Funksional Modelə uyğun olduğu iddia edilən funksional domen profilləri:  
1. Bölmə 6.7.2-də göstərilən qaydalara uyğun olaraq əlavə funksiyalar yarada 

BĠLƏRLƏR  

2. Funksional Modelə nisbətən daha spesifik və məhdud sayda uyğunluq meyarlarını  

ehtiva edə BĠLƏRLƏR.  

3. Bəzi meyarlarda rast gəlinən 'standart(lar)- əsaslı' mətni ən diskret dərəcədə təyin 

olunmuĢ xüsusi standartlar və / və ya spesifikasiyalarla əvəz edə BĠLƏR  

4. „Olmalı‟ meyarını „Olacaq‟ və ya „Ola bilər‟ meyarı ilə əvəz edə BĠLƏRLƏR.  

5. „Ola bilər‟ meyarını „Olacaq‟ və ya „Olmalı‟ meyarı ilə əvəz edə BĠLƏRLƏR.  

6. Funksional modeldə  „Olmalı‟ və ya „Ola bilər‟ meyarına məhəl qoymaya 

BĠLƏRLƏR (yəni, Funksional Profilə daxil etməmək).  

7. Funksional Modeldən kənarda əlavə uyğunluq meyarlarını əlavə edə BĠLƏRLƏR  

8. Uyğunluq meyarları üçün əhəmiyyətli üstünlük sırası müəyyən edə BĠLƏRLƏR 

(məsələn, bütün «olacaq» meyarlarını birinci yerə təyin etmək)  

9. Funksional Modelin qeyri-müəyyən semantikası üçün ümumi həlli təmin edə 

BĠLƏRLƏR.  

10. Maraqlı tərəflərin görə bilməsi və istifadə edə bilməsi üçün funksional profilin açıq 

olmasını (məsələn, veb- saytda yayımlanmıĢ) təmin edə BĠLƏRLƏR.  

11. L7 ESS ĠĢçi Qrupu tərəfindən qeydiyyat məqsədilə baxılması üçün funksional profili 

təqdim edə BĠLƏRLƏR.  

 

6.7.1.3 Funksional Modelə uyğun olduğu iddia edilən funksional domen profilləri:  
1. Funksional Modelə zidd olan və ya uyğunsuzluq yaradan hər hansı tələbləri müəyyən 

ETMƏMƏLĠDĠR.  

2. Bölmə 6.6.2-də göstərildiyi kimi, spesifik nomenklaturalarla uyğunluğu təmin etmək məqsədi 

xaricində, hər hansı bir funksiyanın adını və ya bəyanatını funksional Modeldə 

DƏYĠġMƏMƏLĠDĠR  

3. Funksional Modeldəki hər hansı bir funksiyanın məcburi uyğunluq meyarlarını könüllü 

meyarla ƏVƏZ ETMƏMƏLĠDĠR (yəni, meyarda „Olacaq‟ meyarını „olmalıdır‟ və ya „ola bilər‟ 

ilə dəyiĢmək)  

4. Funksional profil üçün seçilməmiĢ bir funksiyanın hər hansı bir tələbini DƏYĠġMƏMƏLĠDĠR 

(yəni, bütün seçilməmiĢ funksiyalar Funksional Modelin meyarlarına uyğundur. Profil qrupu 

nəyisə dəyiĢdirmək istəsə, onu öz funksional profilində tanıtmalıdır).  

 

6.7.2  Funksional Profillərdə Yeni Funksiyaların Yaradılması Qaydaları 
Funksional Profil üçün bir funksiya lazımi səviyyədə göstərilməyibsə və ya mövcud deyilsə, o 

zaman  Funksional Profil yalnız yeni uĢaqlar YARADACAQ, yeni uĢaqlar valideynlər və ya 

yarpaqlar ola bilər. ġəkil 5 yeni bir uĢaq funksiyasının əlavə edilməsini göstərir. 



 
Şəkil 5  Yeni funksiyanın yaradılması  

  

AĢağıdakı qaydalar yeni funksiyaların yaradılması metodunu müəyyən edir.  

1. Mümkün olduqda, yeni bir funksiya yaratmamaq üçün uyğunluq meyarlarından istifadə 

edilməlidir. Bu, məsələn, orijinal funksiyanın uyğunluq meyarları çox geniĢ olduqda, yaxud da 

Funksional Modelin və ya əsas Funksional Profilin irsi uyğunluq meyarları Funksional Profildə 

iki meyara: məcburi və könüllü meyarlara bölünən halda istifadə olunur. Bu mümkün deyilsə, 

profil tələblərini dəqiq müəyyənləĢdirmək üçün yeni bir uĢaq funksiyasının və əlaqədar 

meyarların yaradılmasına icazə verilir. 

2.  'Yarpaq' funksiyası mövcuddursa (valideyn olmayan uĢaq), lakin funksional Modeldə və ya 

əsas funksional profildə çox geniĢ Ģəkildə göstərilibsə, o zaman funksiya aĢağıdakı kimi bölünə 

BĠLƏR: 

a) Orijinal 'yarpaq' funksiyası yeni yaradılan uĢaq funksiyalarının valideynləri kimi saxlanılır və 

ya 

b) Orijinal 'yarpaq' funksiyasının uyğunluq meyarları uĢaq funksiyaları arasında 

bölüĢdürülməlidir 

3. Funksional profilin tələblərini ifadə etmək üçün heç bir namizəd funksiya olmadıqda, yeni bir 

uĢaq funksiyası yaradıla bilər (məsələn, icmal siyahısının valideyn adı altında siyahının yeni 

növünü əlavə etmək). 

 

4. 'Valideyn funksiyaları bölünməzdir. Bu, Funksional profillərdəki əsas funksional modelin 

quruluĢunu qoruyur.  

 

 
 

Şəkil 6 Funksiyanın bölünməsi   

 

Yeni uĢaq funksiyaları səsə qoyulmuĢ və ya qeydiyyatdan keçmiĢ Funksional Profil tərəfindən 

yaradılarsa, bu yeni funksiyalar HL7 ESS WG tərəfindən əldə edilir və baxılmaq üçün izlənilir. 

ESS TC bu yeni funksiyaları və əlaqədar meyarları Funksional Modeldə (məsələn, daxil edilmə, 

uyğunluq meyarlarının sadələĢdirilməsi) dəyiĢikliklərin edilməsi üçün mənbə və namizəd kimi 

istifadə edəcəkdir. ESS WG FM-nin gələcək versiyasına daxil edilmək üçün nəzərdən keçirilmiĢ 

və rədd edilmiĢ funksiyalara və meyarlara dair faylı saxlaya BĠLƏR. 

ayırma 

Yeni uşaq 

valideyn 



 

 

Şəkil  7 Yeni uşaq funksiyasının əlavə edilməsi   
 

N 4.4 funksiyası IN 4.1, IN 4.2 və IN 4.3 funksiyasının yaxını olan yeni bir uĢaq kimi əlavə edilir.   

 

6.7.3  Törəmə Funksional Profillər üçün Qaydalar   

6.7.3.1 Bir və ya bir neçə əsas funksional domen profillərinə uyğun gəldiyi iddia edilən 

törəmə funksional domen profilləri:  
1. Əsas funksional profil tərəfindən qadağan olunmadıqda, Bölmə 6.7.2-də göstərilən yeni 

funksiyaların yaradılması qaydalarına riayət edəcək.  

3. Baza rolunu oynayan Funksional Profilləri müəyyənləĢdirəcək.  

4. Əsas Fəaliyyət Profilinin mirası olan hər bir funksiya üçün məcburi uyğunluq meyarlarını 

saxlayacaq və könüllü uyğunluq meyarları ilə dəyiĢməyəcək.  

 

6.7.4 Uyğunluq bəyanatı   
Funksional profillər profilə uyğun olduğu iddia edilən sistemlər üçün uyğunluq bəyanatının 

verilməsini tələb edə bilər. Uyğunluq Bəyanatında ESS sisteminə dair məlumat yer alır və bu 

zaman ESS sistemi vasitəsilə həyata keçirilən funksiyalar vahid Ģəkildə təqdim edilir. BoĢ (yəni 

hələ doldurulmamıĢ) Uyğunluq Bəyanatı, adətən, hər bir ESS sistemi üçün  anket və ya siyahı 

Ģəklində olur. 

Uyğunluq bəyanatında Funksional profilin qısa xülasəsi təqdim edilir. Bu standart quruluĢa 

malik olur və bununla da, ESS sisteminin satıcılarına və istifadəçilərinə Funksional Profilin 

funksiyalarına dair qısa məlumat verilir. Bundan əlavə, bu, ESS sistemlərinin dəstəklədiyi 

könüllü funksiyaları və imkanları da bildirmək və hər hansı bir əlavəni (yəni, Funksional Profil 

xaricdəki əlavə funksionallıq) və ya ixtisaslaĢmaları sənədləĢdirmək üçün istifadə edilə bilər. 

ESS sisteminin Uyğunluq Bəyanatında ESS sisteminin müəyyən bir Funksional Profilə 

uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilən məlumatlar yer alır. Bundan əlavə, ESS 

sistemini əldə etmək istəyən təĢkilatlar ESS sistemində tələb olunan və ya arzu edilən 

funksiyaları göstərmək üçün uyğunluq bəyannaməsi hazırlaya BĠLƏRLƏR. 

Funksional profillərə doldurulacaq blank və doldurulmuĢ uyğunluq bəyanatları arasında 

uzlaĢmanı təmin etmək üçün uyğunluq bəyanatının nümunəsi daxil edilə bilər. Uyğunluq 

bəyanatları hər bir ESS sisteminin dəstəklədiyi funksiyaları müqayisə etməklə, iki ESS sistemi 

arasında qarĢılıqlı əlaqə imkanını müəyyən etmək üçün faydalı ola bilər. Bundan əlavə, uyğunluq 

testinin yerinə yetirilməsi üçün, bu, müəyyən bir ESS sisteminə aid testlərin seçilməsini 

asanlaĢdırmaq məqsədilə istifadə edilə bilər. Məsələn, əgər ESS sistemində 'Vacib Gələcək' kimi  

təyin edilmiĢ funksiyalar yerinə yetirilmirsə, bu Uyğunluq Bəyanatında aydın olacaq və bu 

funksiyalar (icra olunmayan) üçün testlər yerinə yetirilməyəcək.  

 

6.7.5  Funksional tərəfdaş profilləri üçün qaydalar   
Funksional profillər üçün Qaydalara əməl edən funksional tərəfdaĢ profilləri yarandıqları ESS-S 

Funksional Modelinin versiyasına uyğun olduğunu iddia edir. Funksional tərəfdaĢ profilləri 

6.7.1. bəndinə - Funksional Domen Profilləri Qaydalarına və 6.7.3 bölməsinə - Törəmə 

valideyn 

uşaq Yeni uşaq 



Funksional Profil Qaydalarına əməl edəcək. AĢağıda göstərilən istisnalar və əlavələr nəzərə 

alınmır:  

Funksional Modelə uyğun olduğu iddia edilən funksional tərəfdaĢ profilləri:  

1. Yeni funksiyaların əlavə edilməsi üçün 6.7.2 bölməsinə riayət etməlidir,  

2. AĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik uyğunluq bəndinə malik olmalıdır:  

a) ESS sistemlərinin uyğunluğu sübuta yetirmək üçün təmin etməli olduğu və ya tərəfdaĢ  

profili ilə əlaqələndiriləcək ən az bir funksional domen profilini müəyyən etməli və 

ya tərəfdaĢ  profili ilə əlaqələndiriləcək və ya əlaqələndirilməyəcək hər hansı spesifik 

domen profilini göstərmək, 

b) əsas funksional tərəfdaĢ profilindən yaranan tərəfdaĢ profillərinin (yəni, törəmə 

funksional profilləri) funksional tərəfdaĢ profilinə uyğun gəlməsi üçün tələbi 

(tələbləri) müəyyənləĢdirmək.  

3. Yalnız «vacib indi» meyarı kimi, Funksiyaların Siyahısının Çoxəhatəli hissəsindən 

dəyiĢdirilmiĢ funksiyaları əhatə etmək və Funksional Modelin Funksional 

Siyahısının digər hissəsindən funksiyaları (funksional tərəfdaĢ profilinə aid olan) 

müəyyən etmək. Müəyyən edilmiĢ hər bir funksiya üçün prioriteti göstərmək (yəni 

Vacib Ġndi, Vacib  Gələcək və ya Könüllü). 

4. Hər bir funksiya üçün, Funksional Modelin uyğunluq meyarlarına əsasən uyğunluq 

meyarlarını əldə etmək  

a) Funksional profildə məcburi olan hər bir funksiya üçün ən azı bir meyar olmalıdır (a 

'olmalıdır' meyarı).  

b) Əgər 'olmalıdır' meyarları varsa (Funksional Modeldəki funksiya üçün), o zaman 

dəyiĢiklik olduqda bu meyarlar funksiya üçün (funksional tərəfdaĢ profilində) 

mövcud ola bilər. Bundan əlavə, əgər funksiya bölünürsə (Funksional Profildə), o 

zaman valideynin «olacaq» 'meyarları bu funksiyanın ən azı bir uĢağında görünə 

bilər.  

5. Bir və ya bir neçə meyarın 'asılı olacaq' meyarları olduğu Funksional Modelin hər 

hansı bir funksiyası üçün funksional tərəfdaĢ profili meyarı nəzərə almaya bilər, 

lakin bu funksiya üçün seçilərsə, 6.7.1. bəndinin Ģərtlərinə əməl edilməlidir.  

 

Funksional Modelə uyğun olduğu iddia edilən funksional tərəfdaĢ profilləri:  

1. Funksional Modeldə „olacaq‟, „„olmalı‟ və ya „ola bilər‟ meyarlarını nəzərə almayacaq (yəni, 

Funksional profilə daxil edilməməli).  

6.7.5.-ci bənddə Törəmə Funksional tərəfdaĢ profilləri üçün istisnalar yoxdur 

  

6.8  İstifadə ssenariləri və nümunələr (şablon)  

6.8.1 Funksional Profil üzrə istifadə ssenariləri 

6.8.1.1 Tibbi qayğı mühiti   
Müəyyən edilmiĢdir ki, yeni tibbi xidmətin xüsusi tələblərini əks etdirmək üçün həmin xidmət üzrə 

funksional domen profili  tələb olunur. GeniĢ istifadənin və vahidliyin təmin edilməsi məqsədilə, 

Funksional Profilin müəllifləri HL7 konsensus prosesindən əvvəl qeydiyyat üçün yoxlamadan 

keçməyi seçirlər (yəni, “Ġnformativ” komitə səviyyəsində səsvermə üçün qeydə alınmıĢ 

Funksional Profilin təqdim edilməsi). Uğurlu olarsa, nəticə HL7 Ġnformativ Funksional Profilinə 

təyin ediləcəkdir.  

HL7 Ġnformativ Funksional Profillərinin cari siyahısına baxdıqdan sonra yeni Funksional Profil 

yaratmaq barədə qərar qəbul olunur. ESS Sisteminin Funksional Modelindəki hər bir funksiya 

nəzərdən keçirilir və tibbi qayğı xidməti üçün uyğun olanlar seçilir. Bu funksiyalar arasından 

vacib və məcburi sayılan 'əsas' funksiyalardan ibarət kiçik qrup seçilir. Funksional Modelin 

uyğunluq meyarlarının adaptasiyası və ya bəzi hallarda Funksional Modelin meyarlarının olduğu 

kimi istifadə edilməsi ilə, hər bir funksiya üçün uyğunluq meyarları iĢlənib hazırlanır. 

YekunlaĢdırmaq üçün, Uyğunluq bəndi tərtib edilir. Funksional profil müxtəlif veb saytlarda 



yayımlanmaqla açıq xarakter qazanır. Bundan əlavə, Funksional profil qeydiyyat məqsədilə 

baxılmaq, Ģərh olunmaq və səsvermə üçün HL7-nin ESS texniki komitəsinə təqdim olunur.  

6.8.1.2  Törəmə funksional domen və tərəfdaş profilləri üzrə ortaq maraqlara əsaslanan 

icma  
Maraqların birliyinə əsaslanan icma (məs. regional səhiyyə məlumatlarının mübadiləsi Ģəbəkəsi) 

tələb edir ki, funksional domen profili spesifik ehtiyacları və kliniki araĢdırmaya yardım 

göstərmək üçün üzvlərdən birinin ehtiyaclarını əks etdirsin.  

Maraqların Birliyi sıfırdan yeni funksional profilin yaradılmasını istəmir. Qeydə alınmıĢ 

Funksional Profillərin siyahısına baxdıqdan sonra onlar istəklərinə çox yaxın olan Funksional 

Profili tapırlar. Bu Funksional Profilin baza kimi istifadə olunması ilə, «Vacib Ġndi» kimi təyin 

edilmiĢ bütün funksiyalar qəbul edilir, 'Gələcək' kimi təyin edilmiĢ  funksiyalar rədd edilir və bir 

neçə funksiya əlavə edilir. Hər bir funksiya üçün onlar uyğunluq meyarlarını nəzərdən keçirir və 

situasiyaya dair məlumatları əks etdirmək üçün meyarları uyğunlaĢdırırlar. 

Ġcmada tədqiqata yardım göstərməsi tələb edilən bir üzv üçün funksional tərəfdaĢ profili 

yaradılır. Funksional profil yalnız tədqiqat üçün xarakterik olan dar fəaliyyət sahələrini əhatə 

etməlidir. Beləliklə, qrup kliniki tədqiqat üçün mövcud olan tərəfdaĢ profilini tapır və üzvün 

tədqiqat fəaliyyəti üçün müəyyən bir xəstəlik halının nəticələri ilə əlaqədar lazım olan 

funksiyaları əks etdirmək məqsədilə onu dəyiĢdirir. Ġndi isə, Sorğu Ġcması həm qrup üçün domen 

profilinin, həm də valid üzv üçün tərəfdaĢ profilinin ehtiyaclarını ödəyə bilən bir təchizatçı 

axtara bilər. 

 

6.8.1.3 Vendorun funksional domen profili və əsas uyğunluq 

ESQ sistemli vendor ESQ Sisteminin Funksional Modelinə uyğun olmaq istəyir. 

Vendor öz məhsulunda olan bütün funksiyaları müəyyənləĢdirir və siyahıya alır. Vendor təsvir 

və Uyğunluq Maddəsini (7.2 nömrəli bölmədə olan nümunəyə baxın) əlavə edir. Bu vendorun 

funksional domen profilidir. Vendor, həqiqətən, sadalanan bütün funksiyaları yerinə 

yetirmiĢdirsə, bu “Ġndi Vacibdir” Ģərtinə bərabər olur və bu funksiyalar icbari xarakter daĢıyır. 

Hal-hazırda həyata keçirilən və gələcəkdə həyata keçiriləcək funksiyalar sadalanırsa, onda 

Funksional Profil “Ġndi Vacibdir” və “Gələcəkdə Vacibdir” və / və ya istəyə bağlı Ģərtlərdə 

olacaq. Nəticədə, vendor bəzi funksiyaları birbaĢa (dəyiĢmədən) Funksional Modeldən əldə 

etməklə hər bir funksiya üçün uyğunluq meyarları əlavə edir. Bununla yanaĢı əlavə edilmiĢ 

sistem xüsusiyyətlərini əks etdirmək üçün yeni meyar əlavə edə bilər. Bir funksiyanın bütün 

uĢaqlarında eyni meyar varsa, bu meyar əsas funksiyaya keçməklə bütün uĢaqlara tətbiq oluna 

bilər. Bu cəlbedicidir. Vendor bütün cari funksionallıqları sadalamaq və istəsə gələcək planlarını 

göstərmək imkanı qazanır. Əslində, bu, vendorun Uyğunluq Bəyanatına bənzəyir (əksər 

vendorun artıq tanıdığı bir konsepsiya). Vendor birdən çox Funksional profil yarada bilər.. 

6.8.2 Nümunə Funksional Domen Profilinin Uyğunluq Maddələri 

6.1 nömrəli bəndin 3 nömrəli qaydası tələb etdiyi qədər yaradıcıların Funksional Profili üçün 

Uyğunluq Maddəsinin iĢlənib-hazırlanmasında Funksional Profil yaradıcılarına köməklik 

göstərmək üçün aĢağıdakı nümunələr təklif olunur. Qeyd: bu nümunələrdə “olacaq”, “olmalıdır” 

və “ola bilər” açar sözləri böyük hərflərlə yazılmıĢdır. Bu, açar sözlərə diqqət çəkmək üçün bir 

konvensiyadır. 

6.8.2.1 Qayğı quran funksional domen profili üçün Uyğunluq Maddəsi 



Bu funksional domen profili ESQ sistemləri və əldə edilən funksional domen profillərinə uyğun 

tələbləri müəyyənləĢdirir. Bu Fəaliyyət Profilinə uyğun olmaq üçün bütün “Ġndi Vacibdir” 

funksiyaları HƏYATA KEÇİRİLƏCƏK. “Ġndi Vacibdir” funksiyaları məcburi funksiyalar 

hesab olunur. ESQ sistemi “Ġndi Vacibdir” olaraq təyin olunan bütün funksiyaları və bu funksiya 

ilə əlaqəli məcburi uyğunluq meyarlarını yerinə yetirildikdə uyğun olur. Alınan bir funksional 

domen profili Funksional profillər üçün qaydalara əməl edərsə, uyğun olur. 

Məcburi uyğunluq meyarları “olacaq” sözü ilə göstərilir. Ġstəyə uyğunluq meyarları “olmalıdır” 

və ya “ola bilər” sözləri ilə göstərilmiĢdir. 

ESQ sistemləri bu funksional profildə müəyyən edilmiĢ qaydalara və Ģərtlərə uyğun olaraq 

qurulmuĢ uyğunluq bəyannaməsini VERƏCƏK. 

6.8.2.2 Ərizə üçün Uyğunluq Maddəsi 

Elektron Ərizə qayğı quram xüsusi sistemə daxil olduqda, bu Funksional Profilə uyğun gələn 

ərizə olur. Elektron Ərizə bu Elektron Ərizə funksiyasını əldə edən hər hansı bir sistemdən 

minimum funksiyalar toplusu tələb olunan müəyyən xüsusiyyətlərə sahib ərizədir. Uyğunluğun 

iki səviyyəsi təyin olunur: 

 Əsas Uyğunluq “Ġndi Vacibdir” kimi müəyyənləĢdirilmiĢ funksiyaların minimum 

toplusunda olan funksiyalardan ibarətdir. 

 Mütərəqqi Uyğunluq funksiyalar bütün minimum toplusundan ibarətdir (yəni bütün “Ġndi 

Vacibdir”, eyni zamanda “Gələcəkdə Vacibdir” kimi təyin edilmiĢ funksiyalar). 

Sistem, iddianın verildiyi uyğunluq səviyyəsindəki funksiyalar üçün bütün məcburi meyarları 

tətbiq edərsə, əsas ya da mütərəqqi etmiĢ uyğunluq səviyyəsinə uyğunluğu qəbul edə BİLƏR. 

Əsasən “Ġndi Vacibdir” ilə təyin olunan funksiyalar əsas iĢləmə qabiliyyətini göstərir. Bu 

funksiyalar iddia edilən uyğunluq səviyyəsindən (yəni əsas və ya mütərəqqi) asılı olmayaraq 

uyğunluq tələb etmək üçün Elektron Ərizə həyata keçirilməlidir. 

Əsasən “Gələcəkdə Vacibdir” ilə təyin olunan funksiyalar inkiĢaf etmiĢ iĢləmə qabiliyyətini 

göstərir. Mütərəqqi səviyyəyə uyğunluğu tələb etmək üçün bu funksiyaların həyata keçirilməsi 

tələb olunur. “Gələcəkdə Vacibdir” funksiyaları bu Funksional Profil dərc edildikdən 18 ay sonra 

məcburi olur. Beləliklə, istər əsas, istərsə də mütərəqqi səviyyədə uyğunluq tələb etmək üçün 

dərhal həyata keçirmək tələb olunur. 

6.8.2.3 Vendor sisteminin funksional domen profili üçün Uyğunluq Maddəsi 

Uyğunluq My-EHRsystem üçün müəyyən edilmiĢdir. Bu Funksional Profildəki bütün 

funksiyalar icbaridir, "Ġndi Vacibdir" hesab olunur və bu Funksional profilə uyğunlaĢdırılmaq 

üçün HƏYATA KEÇİRİLƏCƏK. 

6.8.2.4 Funksional dostluq profili cəmiyyəti üçün Uyğunluq Maddəsi 

Uyğunluq BuyMyDiabetes EHR üçün müəyyən edilir. Bu funksional dostluq profilinə uyğun 

olmaq üçün "Ġndi Vacibdir" adı ilə iĢarələnmiĢ bütün funksiyalar MÖVCUD OLACAQ və tətbiq 

edilmiĢdir. Uzunmüddətli Qayğı və ya Ambulator domen profilində "Ġndi Vacibdir" etiketli 

bütün funksiyalar da mövcud olmalı və tətbiq edilməlidir. "Gələcəkdə Vacibdir" etiketli 



funksiyalar fakültativdir. Çünki onlar yalnız məlumat məqsədləri üçün mövcuddur və gələcək 

funksional dostluq profillərində tətbiq oluna bilər. 

6.9 Şərti ―GƏLƏCƏK‖ meyarının şərh edilməsi və tətbiqi (İstinad) 

FM-də uyğunluq meyarları və yaradılanlar, hərəkət və ya mülkiyyət ilə izlənən normativ feil ilə 

izlənilən sadə bir formatda qurula bilər. Məsələn: GƏLƏCƏK sistemi xəstə qeydlərinin bir 

hissəsi olaraq demoqrafik məlumatları ələ keçirir. 

Ancaq iki Ģərti forma var ki, bunun üçün Ģərt doğrudursa, aĢağıdakı mətn tətbiq olunmalıdır. 

Bunlardan biri Əgər / Sonra-dır. Vəziyyət varsa, sonra icraçı normativ feil ilə hərəkət edərək 

izlənmiĢdir. ġərt yerinə yetirilmirsə (yəni, yanlıĢ olarsa), onda cümlənin qalan hissəsinə məhəl 

qoymayın. Məsələn, ƏGƏR məlumatları daxili və ya xarici sistemlərlə mübadilə edilərsə, 

ONDA sistem 5.1-də olan funksiyaya (Mübadilə standartları) uyğun GƏLƏCƏK. 

Digəri isə “Asılı olacaq” formatıdır. “Təcrübə, təĢkilati siyasət və ya yurisdiksiyalı 

qanunvericiliyə uyğun olaraq”-dan sonra fəaliyyət/qarĢılıqlı fəaliyyətdən sonra normativ feildən 

daha sonra Ġcraçı. Məsələn, “təcrübə, təĢkilati siyasət və yurisdiksiyalı qanunvericiliyə uyğun 

olaraq sistem əsas ESQ-S təhlükəsizlik administratorlarının əsas istifadəçilərə səlahiyyət 

verməsinə imkan YARADACAQ.” 

Bu bölmə boyunca Ģərti anlayıĢları təsvir etmək üçün Funksional Modelin “asılı olacaq” 

meyarının aĢağıdakı nümunəsindən istifadə ediləcəkdir. 

Funksional Model meyarı: təcrübə, təşkilati siyasət və yurisdiksiyalı qanunvericiliyə uyğun 

olaraq sistem əsas ESQ-S təhlükəsizlik administratorlarının əsas istifadəçilərə səlahiyyət 

verməsinə imkan YARADACAQ. 

6.9.1 Ümumi Konsepsiya 

"Asılı olacaq"-in məqsədi Funksional profillərin siyasət və hüquqi təsir kimi situasiya Ģərtlərinə 

əsaslanan Funksional Model meyarlarını məhdudlaĢdırmasına imkan verməkdir. Xüsusilə, 

Funksional Modeldəki "asılı olacaq" meyarlar "gələcək" meyarları + asılılıqdır. Asılılıq 

aĢağıdakı qaydada izah edilir: 

 ESQ istifadəçilərinin təcrübə sahəsinə tətbiq olunan və istifadəçi nizam-intizamı 

daxilində (hansı ki istər qayğı quran ola, istərsə də olmaya bilər) ən yaxĢı təcrübələrə 

istinad edən təcrübənin əhatə dairəsi 

 Fərdi Ģəxslərin iĢgüzar fəaliyyəti idarə etməsi üçün sistemli Ģəkildə əməkdaĢlıq etməsi 

yolu ilə assosiasiya və struktur daxilindəki xüsusi məqsəd üçün təĢkil olunmuĢ Ģəxslər 

qrupunun qərarları, fəaliyyətləri və digər məsələləri müəyyənləĢdirmək və onlara təsir 

göstərmək üçün nəzərdə tutulmuĢ fəaliyyət kursu və ya plana istinad edən təĢkilati siyasət 

 Cəmiyyətin iĢlərini tənzimləyən və siyasi qurum tərəfindən dəstəklənən prinsip və 

qaydalar qurumunu Ģərh etmək, tətbiq etmək və elan etmək üçün qanun, hüquq və ya 

səlahiyyət ilə nəzarət və səlahiyyətin ərazi çərçivəsinə istinad edən yurisdiksiyalı 

qanunvericilik; hüquqi sistem. 

Funksional Modeldə olan “asılı olacaq” meyarının strukturu “təcrübə, təĢkilati siyasət və ya 

yurisdiksiyalı qanunvericiliyə uyğun olaraq” ifadəsi və ya digər uyğun qrammatik bağlayıcı 



sözlər (yəni “buna uyğun olaraq” ifadəsinə uyğun ifadələr) ifadəsinin əlavə olunması istisna 

olmaqla “gələcək” meyarında olduğu kimidir. Qeyd edək ki, hər üç asılılıq Funksional Modelin 

“asılı olacaq” meyarında mövcuddur. Bu, onu hər hansı bir asılılıq və ya üçlüyün hər hansı bir 

birləĢməsi ilə məhdudlaĢdırılan Funksional profildir. Əlavə olaraq Funksional Profildə təcrübə, 

təĢkilati siyasəti və / və ya “asılı olacaq” hüququnun tətbiq edilməsini zəruri edən yurisdiksiya 

qanunları aydın Ģəkildə müəyyən edilmiĢdir. 

Məsələn: (yuxarıdakı Funksional Model meyarından irəli gəlir) 

Funksional Model meyarı: Sistem HIPAA-ya uyğun olaraq ESQ-S təhlükəsizlik 

administratorlarının səlahiyyətlər verməsinə imkan YARADACAQ. 

“Gələcək” və “ġərti OLACAQ” meyarları arasındakı fərq aĢağıdakı Cədvəl 3-də göstərilmiĢdir: 

 ―OLACAQ‖ meyarı ―Şərti OLACAQ‖ meyarı 

Funksional Profildə 

mövcuddur 

Bəli, ya eyni formada, ya da 

düzəliĢ edilmiĢ (yəni 

məhdudlaĢdırılmıĢ və ya 

emal edilmiĢ) 

Bəli, eyni formada. 

Asılılıq mövcuddursa, 

asılılığı əks etdirən əlavə 

meyar daxil edin. 

ESQ sistemləri vasitəsilə 

həyata keçirilmiĢdir 

Bəli. Vəziyyətə əsaslanan – yalnız 

asılılıq mövcud olduqda 

həyata keçirin.  

Xüsusi olaraq ESQ sistemi 

“asılı olacaq” meyarını 

həyata keçirmir (FM-dən 

kopyalanmıĢ formada), lakin 

asılılığı əks etdirmək üçün 

yaradılmıĢ əlavə “gələcək” 

meyarını həyata keçirir. 

Cədvəl 3 ―gələcək‖ və ―asılı olacaq‖ meyarları arasındakı fərqlər 

6.9.2 ―Asılı gələcək‖ üçün əsaslandırma 

Funksional Modeldə “asılı olacaq” meyarından istifadə edilməsinin səbəbi bu meyarları 

vurğulamaq və həm oxucu, həm də digər istifadəçilər kimi Funksional profillərin yaradıcılarına 

çatdırmaqdır. Bu meyarlar bir çox baxım parametrləri arasında bu meyarlara təsir edən bir və ya 

daha çox asılılıq olduğu xüsusi hallar hesab olunur. “Asılı olacaq” meyarından istifadə edərək 

bütün Funksional Profillərin tərtibatçılarının meyara müraciət etməsini və göstərilən asılılığın 

əsas götürüldüyündə bu meyarın tətbiq olunduğunu Ģüurlu Ģəkildə həll etməsini təmin edir. 

Bir asılılığın mövcud olub-olmamasından asılı olmayaraq, “asılı olacaq” ifadəli sözlər 

Funksional Profilə köçürülür. Bunun səbəbləri aĢağıdakılardır: 

 “Gələcək” meyarının hər zaman Funksional Profil tərəfindən miras alındığı qaydasına 

riayət. 



 Bütün hallarda “asılı olacaq”-dən istifadə ilə ardıcıllıq (yəni asılılıqların olduğu və ya 

olmadığı yerlər) 

 Əldə edilmiĢ profillərdə mövcud olması üçün “asılı olacaq”-in saxlanılması 

 Gələcək tələblər dəyiĢərsə, bu profil üçün təsirli qalması üçün “asılı olacaq”-in 

saxlanılması (yəni asılılıq hazırkı zamanda mövcud olmaya bilər, lakin təcrübə, təĢkilati 

siyasət və ya yurisdiksiyalı qanunvericiliyin əhatə dairəsindəki dəyiĢikliklərə görə 

gələcəkdə tətbiq oluna bilər). 

6.9.3 ―Asılı gələcəyi‖ necə tətbiq etməli 

Funksional domen profilində “asılı gələcək” meyarını Ģərh və tətbiq etməyin qaydası aĢağıdakı 

kimidir: 

 Meyarı Funksional Profilə kopyalayın. 

 Meyara yenidən nəzər yetirin və asılılıqlardan hər-hansının birinin Funksional Profilə 

tətbiq edilə bildiyini müəyyənləĢdirin. 

 Asılılıq mövcuddur 

Əgər bir və ya daha çox asılılıq Funksional Profilə tətbiq edilə bilirsə (məsələn 

yurisdiksiyalı hüquqi tələblər mövcuddursa), asılılıqlarla əlaqəli olaraq “asılı gələcəyi” 

emal edən və daha sonra onu eyni formada saxlayan bir və ya daha çox “gələcək” 

meyarını əlavə edin.  

Yeni meyar yaratmağa görə asılılıq üçün bir izah və/və ya istinad əlavə edin. Məsələn, bu 

Funksional Profil üçün yurisdiksiyalı hüquqi tələblər Federal Qaydalarla müəyyən edilmiĢdir 

(baxın: 45 CFR hissələri 160, 162 və 164 - HIPAA Təhlükəsizlik Qaydası). Ġzahat və ya istinad 

əlavədə ola bilər. Çox meyarların eyni izaha və ya istinadlara istinad edəcəyi ehtimal olunur. 

6.9.3.1 Nümunələr: 

Funksional Profil meyarı 

1. Sistem HIPAA-ya uyğun olaraq ESQ-S təhlükəsizlik administratorlarının əsas istifadəçilərə 

səlahiyyətlər verməsinə imkan YARADACAQ*. 

2. Sistem CFR Hissə 2-ə uyğun olaraq ESQ-S təhlükəsizlik administratorlarının vəzifələr üçün 

səlahiyyətlər verməsinə imkan YARADACAQ. 

Asılılığın Ġzahı: 

*ABŞ səltənəti Funksional Profil üçün Funksional Profildəki “asılı olacaq”-ə 1996-cı il 

Sağlamlıq Siğortasının Daşınabilərliyi və Hesabatlılığı (HIPAA), habelə digər yurisdiksiyalı 

hüquqi tələblər və ya digər daha sərt tələblər tətbiq edilə bilər.  

FM Asılılıq 

tətbiq 

edilə 

bilir? 

Tətbiq olunma Funksional Profil 

Asılı olacaq Bəli Ġcbari FM-dən GƏLƏCƏYĠ kopyalayın 



Ġcbari Asılılıqları əks etdirmək üçün əlavə 

meyar əlavə edin. “Gələcək”-dən 

istifadə edin. 

Ġcbari Ġzah və ya istinad əlavə edin. 

Fakültativ 

“Asılı olacaq”-dan götürülmüĢ əlavə 

meyar əlavə edin. “gələcək”, “olmalıdır” 

və ya “ola bilər”-dən istifadə edin.  

Cədvəl 4 Asılılıq mövcud olduqda fəaliyyətlərin yekunu 

 Asılılıq mövcud deyil 

Funksional domen profilinə heç bir asılılıq tətbiq edilmirsə (yəni təcrübə, təĢkilati 

siyasəti və ya tətbiq olunan hüquqi tələblər yoxdursa), onda heç bir asılılığın tətbiq 

edilməməsinə dair əsaslandırma sənədləĢdirin. Bu izahat əlavədə ola bilər. Çox güman ki, 

bu izahat çox “asılı olacaq” meyarına Ģamil ediləcəkdir. 

FM Asılılıq 

tətbiq edilə 

bilir? 

Tətbiq olunma Funksional Profil 

Asılı olacaq Xeyr 

Ġcbari FM-dən GƏLƏCƏYĠ kopyalayın 

Ġcbari Ġzah və ya istinad əlavə edin. 

Fakültativ 

“Asılı olacaq”-dan götürülmüĢ əlavə 

meyar əlavə edin. “olacaq”, “olmalıdır” 

və ya “ola bilər”-dən istifadə edin.  

Cədvəl 5 Asılılıqlar olmadıqda fəaliyyətlərin yekunu 

 Əlavə meyar daxil edin – asılılığın olub-olmamasından asılı olmayaraq.  

Funksional Profilin yeni meyar əlavə etməsinə hər zaman icazə verilir. “Asılı olacaq”-

dən götürülmüĢ yeni meyar əlavə edin. Bu meyarlarda aĢağıdakı hər-hansı açar sözdən 

istifadə edin: “olacaq”, “olmalıdır” və ya “ola bilər” (Bölmə 3-ə baxın). 

Nümunələr: 

1. Sistem ESQ-S təhlükəsizlik administratorlarının əsas istifadəçilərə səlahiyyət 

vermələrinə imkan YARATMALIDIR. 

2. Sistem ESQ-S təhlükəsizlik administratorlarının əsas istifadəçilərə səlahiyyət 

vermələrinə imkan YARADA BİLƏR. 

3. Sistem ESQ-S təhlükəsizlik administratorlarının kontekst daxilində səlahiyyət 

vermələrinə imkan YARATMALIDIR. 

4.Sistem ESQ-S təhlükəsizlik administratorlarının 10 və ya daha çox işçisi olan 

qurumlarda vəzifələr üçün səlahiyyət vermələrinə imkan YARADACAQ. 

 

7. Lüğət 

7.1 Giriş (İstinad) 



Bu lüğətin əksəriyyəti ĠSTĠNAD kimi təsnifləĢdirilir. Fəaliyyət-feil quruluĢu bölməsi 

NORMATĠVdir. Bu lüğət SS7 Elektron Sağlamlıq Qeydləri Sisteminin funksional profil 

xüsusiyyətləri və uyğunluq ifadələrini hazırlamaq və Ģərh etmək üçün təlimat olaraq təqdim 

edilmiĢdir. Məqsəd SS7 Elektron Sağlamlıq Qeydləri Sistemi Funksional Modelinin (EHR-S 

FM) mətnini Ģərh və tətbiq edərkən aydınlığı və ardıcıllığı təĢviq etməkdir. 

Bu Lüğət beynəlxalq tətbiq üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Ancaq hər bir ölkə terminləri öz dilinə 

uyğunlaĢdırmaq istəyə bilər. 

7.2 Giriş (Normativ)  

Sağlamlıq Səviyyə Yeddi Beynəlxalq (SS7) Elektron Sağlamlıq Qeydləri Sistemi Funksional 

Model (EHR-S FM) Lüğət funksional modeldə istifadə olunan terminlərdə aydınlığı və 

ardıcıllığı təmin etmək üçün tərif və göstəriĢlər toplusunu təqdim edən SS7 istinad sənədidir. 

Lüğət ESQ sistemlərinin funksiyalarının ifadəsində istifadə olunan vacib terminlərin tərifini 

özündə birləĢdirir və konsensusa əsaslanan Fəaliyyət-feil siyahısını və uyğunluq meyarlarının 

(CC) qurulması üçün xüsusi qaydaları özündə cəmləĢdirir. 

Fəaliyyət-feil uyğunluq meyarlarını (CC) ifadə etməkdə mühüm rol oynayır. Fəaliyyət-feil 

təsnifləĢdirmək və normallaĢdırmaq və ESQ-S FM-də aydın və ardıcıl uyğunluq meyarının 

yaradılması qaydalarını hazırlamaq üçün geniĢ səylər göstərildi. Əvvəlki ESQ-S FM versiyaları 

ilə ardıcıllıq köhnəlmiĢ Lüğətdə olan terminlər üstünlük verilmiĢ termin təklifləri ilə birlikdə 

təmin edilir. Ġnsan dilinin istifadəsinə xas olan qeyri-müəyyənliyi azaltmaq üçün çox səy 

göstərilmiĢdir; qayğı sözlərin əsas mənasına hörmət etmək və terminlərin domen spesifik istifadə 

edilməməsi üçün istifadə edilmiĢdir. 

7.3 Ümumi baxış (İstinad) 

SS7'nin ESQ ĠĢ Qrupu həm ESQ, həm də ġəxsi Sağlamlıq Qeydləri (ġSQ) Sistemi Funksional 

Modellərini dəstəkləyən sözlükləri daim birləĢdirmək niyyətindədir. Çünki hər iki model səhiyyə 

məlumatları əhatəsində və sistem funksiyalarında üst-üstə düĢür və oxucular çox vaxt eyni 

insanlar olur. ESQ-S FM kontekstində yaradılan Funksional Profillərin (FP) bu Lüğətdə 

uyğunlaĢması və ona uyğun olması gözlənilir. Bununla əlavə bu Lüğət Funksional Profillərdə 

istifadə olunan bütün terminlər üçün təriflər vermir. FP-lər ümumiyyətlə diqqət mərkəzləri ilə 

əlaqəli kontekst, səltənət və ya ixtisaslaĢdırılmıĢ terminlərdən istifadə edəcəklər və bu xüsusi 

terminlər üçün tamamlayıcı lüğət əlavə etməli olacaqlar. 

FP-lər birləĢdirildiyi halda eyni Fəaliyyət-feilin eyni məna ilə istifadə olunmasına və eyni 

mənaların eyni Fəaliyyət-feil vasitəsilə çatdırılmasına diqqət yetirilməlidir. Mövcud FP-lərin bu 

Lüğətlə daha yaxĢı uyğunlaĢdırılması üçün yenidən araĢdırılması və yenilənməsi tövsiyə olunur. 

Bəzi ümumi terminlər və Fəaliyyət-feil bu Lüğətə daxil edilməyib. Məsələn, "kompüter", 

"klaviatura", "arxiv" və "kompakt" kimi terminlər burada müəyyənləĢdirilməməsi lazım olan 

ümumi kompüter sahələri terminləri hesab olunur. Bəzi digər terminlər hər hansı bir kompüter 

sisteminə xas olan funksiyaları əks etdirir və burada müəyyənləĢdirilməyib, məs., hesablamaq. 

Lüğətdə əks olunmayan terminlərin tərifini istəyən oxucular etibarlı lüğətlər və ya 

ensiklopediyalara müraciət edə bilərlər. Termin anlayıĢları tanınmıĢ mənbələrdən alındıqda, 

xüsusi istinadlar daxil edilir. 



Tarixi məqsədlər üçün ESQ-S FM və ġSQ-S FM-də istifadə olunan Fəaliyyət-Feillərin əvvəlki 

iyerarxiyalarını və Lüğət qrupuna hazırkı modelə çatmasına rəhbərlik edən ümumi məntiqi izah 

edən əlavə təqdim edilmiĢdir. 

7.4 Bilinən Problemlər (İstinad) 

AĢağıdakılar lüğətin bu versiyası ilə əlaqəli olan bilinən problemlərdir: 

 Bu Lüğətə sadəcə Fəaliyyət-feil üçün düzəliĢ edilmiĢdir. Lüğət Komandası (LK) 

gələcəkdə digər lüğətlərin terminlərini izah etməyi nəzərdə tutur.  

 Etibarlı lüğətlərə istinad etməyə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Ġki (2) əsas lüğət mənbəyi 

mövcuddur: 

 http://dictionary.reference.com/index.html və 

 Kanada Oksford Lüğəti 

 Digər etibarlı mənbələrdən təriflər alındıqda, mənbə cədvəlin istinad sütununda qeyd 

olunur. Müraciət edildiyi zaman Ġstinad sütununu doldurmaq üçün maraqlı tərəflərə 

dəvətlər göndərilir. 

 Təqdim olunan təriflərin digər standartlara, yurisdiksiyaya aid qanun və qaydalara və ya 

domenin xüsusi lüğətlərinə daxil edilmiĢ müxtəlif təriflərlə uyğunlaĢması gözlənilmir. Bu 

lüğət, səhiyyə sahəsinin müstəqil və universal olmasını hədəfləyir. 

7.5 Fəaliyyət-feil  Strukturu (Normativ) 

EHR-S FM və PHR-S FM-də uyğunluq meyarlarının yazılması üçün istifadə ediləcək fəaliyyət-

feil hər biri öz Fəaliyyət-Feillər dəsti olan üç (3) kateqoriyada təĢkil edilmiĢdir: 

 Sistemə giriĢ kateqoriyası 

 Məlumatın idarəolunması kateqoriyası və 

 Audit kateqoriyası 

Hər bir kateqoriya digər iki (2) kateqoriyadan fərqlənən hərəkətlərin məntiqi məcmuəsini təmsil 

edən Fəaliyyət-feildən ibarətdir. Bütün səviyyələrdə olan fəaliyyət-feil bu sənədin lüğət 

hissəsində (Bölmə 4: Lüğət) müəyyənləĢdirilmiĢ və onlar barəsində izahlı nümunələr verilmiĢdir. 

7.5.1 Təhlükəsiz (sistem) Kateqoriyası 

Təhlükəsiz Sistem kateqoriyası giriĢi idarə etmək (istifadəçilərin təsdiqlənməsi və səlahiyyət 

verilməsi), fəaliyyətlərin izlənməsi (giriĢ və audit) və əməliyyatları dəstəkləmək üçün Fəaliyyət-

feili təmin edir. Bu kateqoriyada bir ana sistem, Təhlükəsiz (Sistem) və üç (3) aralıq alt-sistem 

var: Nəzarət GiriĢ, Ġzləmə və Davamlı (Əməliyyatlar). 

Təhlükəsiz (Sistem) 

Nəzarət GiriĢi Ġzləmə Davamlılıq (Əməl-lar) 

Tanınma Səlahiyyət GiriĢ Audit  

Cədvəl 6. Təhlükəsiz sistem kateqoriyasında qeyd edilmiş Fəaliyyət-feil 

http://dictionary.reference.com/index.html


 Ġzləmə (tənzimləmə; nəzarət; idarəetmə; müĢahidə; araĢdırma; qiymətləndirmə; nəzarət 

altına alma; izləmə; polis; müqavimət; yoxlama) 

 Davamlılıq (Əməliyyatlar). Sistemin iĢləməsini düzgün Ģəkildə saxlayın (yəni davamlı 

əməliyyatlar; keyfiyyət, tamlıq; aydınlıq; etibarlılıq; uğursuzluq; versiyalı; virussuz; 

sızıntısız; təkmil; təhlükəsiz). 

7.5.2 Məlumatın İdarəedilməsi Kateqoriyası 

Məlumatın Ġdarəedilməsi kateqoriyası sistem tərəfindən məlumatların idarə edilməsi məqsədilə 

fəaliyyətlərin tam çeĢidi üçün Fəaliyyət-feili təmin edir. Kateqoriyada bir ana sistem, Ġdarəetmə 

(Məlumat) və beĢ (5) alt-sistem var: Tutma, Saxlama, Təqdimetmə, MüəyyənləĢdirmə və 

Məlumatın Görünməsinin Ġdarəedilməsi.  

İdarəetmə (Məlumat) 

Tutma  Saxlama Təqdimetmə Müb

adilə 

Müəyyənlə

şdirmə 

Məlumatın 

Görünməsinin 

İdarəedilməsi 

Avtomatik 

düzəldin 

Daxil edin 

Ġdxal edin 

Qəbul 

edin 

Saxlama Yeniləmə Silmə Çıxarın Təq

dim 

edin 

Ötürü

n 

Ġxrac 

edin 

Daxil 

edin 

Qəbul 

edin 

Ötürü

n 

Təhlil 

edin 

Qərar 

verin 

MüəyyənləĢdirin 

Gizlədin 

Maskalayın 

Yenidən 

müəyyənləĢdirin 

Açın 

Maskanı çıxarın 

Arxivləyin 

Ehtiyata göndərin 

ġifrəsizləĢdirin 

ġifrələyin 

Bərpa edin 

Saxlayın 

Annotasiya edin 

Təsdiq edin 

DüzəliĢ edin 

UyğunlaĢdırın 

BirləĢdirin 

Əlaqələndirin 

ĠĢarələyin 

ĠĢarəni ləğv edin 

Silin 

Təmizləyin 

Cədvəl 7. Məlumatın İdarəedilməsi kateqoriyasını təmsil edən Fəaliyyət hərəkətləri 

Ġlk üç alt-baĢlıq məlumatın tutulması, saxlanılması və təqdim edilməsini əhatə edir: 

 Tutmaq: Qismən doldurulmuĢ məlumatlara əsaslanan məlumat sahələrini avtomatik 

doldurun, məlumatları əllə daxil edin, məlumatları xarici mənbədən (cihaz ola bilər) əldə 

edin və baĢqa bir sistemdən (bir cihazda ola bilər) məlumat qəbul edin. 

 Saxlamaq: Məlumatı yadda saxlayın, Yeniləyin və Silin 

 Yadda Saxlamaq: Yerli mediada məlumatları, ehtiyat saxlama mühitində ehtiyat 

məlumatları yadda saxlayın və təhlükəsizlik və məxfilik məqsədləri üçün Ģifrələyin; 

 Yeniləmək: DəyiĢdirərək məlumatları düzəldin, məlumatları qeydlər ilə annotasiya edin, 

etiketlər ilə məlumatları etiketləyin, məlumatları digər mənbələrlə uyğunlaĢdırın, 

məlumatları birlikdə birləĢdirin və məlumatları digər məlumatlarla əlaqələndirin; 

 Silmək: Ġndeks və ya rəhbərlikdən məlumatı silin və məlumatı Saxlama Ģəbəkəsindən 

təmizləyin 



 Təqdimetmə: Müəyyən meyarlara əsasən məlumatları çıxarın, əlavə edilmiĢ cihazda 

məlumatları təqdim edin və məlumatları xarici sistemlərə və ya cihazlara ötürün. 

Növbəti bəndlər məlumatların emalı prosesində fəaliyyətlərin müəyyənləĢdirilməsi hərəkətləri 

təqdim edir: 

 MüəyyənləĢdirmək: Qaydaları və analitik addımları istifadə edərək məlumatları təhlil 

edin və sonra bu təhlil nəticəsində müvafiq hərəkətləri qərara alın. 

Sonuncu bənd məlumatların görünməsini məhdudlaĢdıran və bu hərəkətləri ləğv edən ifadələrin 

qurulmasına imkan verir: 

 Məlumatın Görünməsini Ġdarə etmək: Məlumatları müəyyən bir Ģəxsə əlaqələndirməyin 

qarĢısını almağa görə müəyyənləĢdirin, məlumatları gizləyin ki, məlumatların mövcud 

olduğunu, istifadəçilər məlumatların mövcud olduğunu ancaq səlahiyyətli istifadəçilərin 

görə biləcəyini izləyə bilsinlər.  

 Bu fəaliyyətləri ləğv etmək: Yenidən müəyyənləĢdirmə, Açmaq və Maskanı çıxarmaq. 

7.5.3 Fəaliyyət-feil necə müəyyənləşdirilir? 

Bu Lüğət bölməsində Fəaliyyət-feil aĢağıdakı qaydada müəyyənləĢdirilir:  

Ana sözü olan Fəaliyyət-Feil üçün bu feilin izahı birbaĢa olaraq ana söz ilə baĢlayacaq, daha 

sonra Fəaliyyət-Feilin mənasının yenidən açıqlanması ilə davam edəcək. Buna dair ən azı bir (1) 

etiketlənmiĢ nümunə qeyd olunur. Nümunələr lazım olduqda izahlı təsvirlərlə 

müəyyənləĢdirilmiĢ Fəaliyyət-feildən istifadə edəcəkdir. Bu barədə nümunə aĢağıdakı kimidir: 

 TƏQDĠM ETMƏK (Fəaliyyət-feil): Məlumatları yerli istifadəçilərə mənalı və uyğun 

Ģəkildə çatdırmaqla məlumat TƏQDĠM ETMƏK (ana Fəaliyyət-feil). Məsələn, sistem 

normal diapazondan kənar yeni bir laboratoriya dəyəri alındıqda avtomatik olaraq siqnal 

TƏQDĠM EDƏ BĠLƏR. 

Üst səviyyəli Fəaliyyət-feil üçün tərifdə uĢaqlar üçün növbəti səviyyə daxil ediləcək və bundan 

sonra ən azı bir (1) nümunə bu qaydada qeyd olunacaq. Nümunələr izahlı izahlarla əlaqəli olan 

Fəaliyyət-feildən istifadə edəcəkdir. Bu barədə nümunə aĢağıdakı kimidir: 

 ĠDARƏ ETMƏK (MƏLUMAT) (Fəaliyyət-feil): Məlumatların tutulması, saxlanması və 

göstərilməsi, məlumatlarla bağlı hərəkətlərin təyin edilməsi və məlumatların görünməsini 

idarə etməklə məlumatları idarə etmək. Məsələn, sistem istifadəçinin cari müalicə 

planlarına uyğun olaraq xəstə və ailə üstünlüklərini ĠDARƏ ETMƏK imkanı təmin 

etməlidir. 

7.5.4 Köhnəlmiş feillər 

Lüğət özündə 7.5.3 nömrəli bölmədə Fəaliyyət-Feillərin necə müəyyənləĢdirildiyi izah edilmiĢ 

Fəaliyyət-Feillər və təsnifatların standart siyahısından istifadə etməklə mənalarını necə ifadə 

etmək barədə təklifləri olan köhnəlmiĢ Fəaliyyət Feilləri ehtiva edir. 

Bu Lüğətdə olan köhnəlmiĢ terminlərdən əvvəllər uyğunluq meyarlarında istifadə edilmiĢ və 

Fəaliyyət-Feillərin yenilənmiĢ iyerarxiyasının tərkib hissəsi olmayan Fəaliyyət-Feillərin təsnifatı 



üçün istifadə olunur; buna görə köhnəlmiĢ Fəaliyyət-Feillərdən istifadə edilməməlidir. Bu 

köhnəlmiĢ Fəaliyyət-Feillər bu cür iĢarələnmiĢdir. KöhnəlmiĢ Fəaliyyət-Feil nümunələrinə 

XƏBƏRDARLIQ, SORĞU və AXTARIġ daxildir. 

Uyğunluğa görə tərifi və istifadəsi ilə spesifik olan feillərin istifadəsi model boyunca uyğunluq 

meyarlarının daha yaxĢı baĢa düĢülməsinə və uyğunluğuna imkan yaradır. 

7.6 İstifadə üçün Təlimatlar (İstinad) 

ESQ-S FM-nin məzmunu üçün töhfə verən Ģəxslər bu “Ġstifadə üçün Təlimatlar” bölməsi ilə 

yaxından tanıĢ olmalıdırlar. ESQ-S FM-nin tamlığı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, burada 

da əsas terminlərin ESQ-S FM spesifikasiyası boyunca tutarlı bir mənası olur. 

7.6.1 Ümumi Təlimat 

ESQ-S FM boyunca Uyğunluq Meyarlarını (UM) ifadə etmək üçün istifadə olunan terminlər bu 

Lüğətdə verilən təriflərdə göstərilən mənalarla əlaqəli olmalıdır. Fəaliyyət-Feillərdən ciddi 

Ģəkildə istifadə dəqiq yazılmıĢ uyğunluq meyarları (UM) ilə nəticələnəcək və funksional 

tələblərin ardıcıl əlaqəsini təmin edəcəkdir. Bundan əlavə, müxtəlif funksional modelləri və 

funksional profilləri birləĢdirmək idarə olunan terminlər dəsti ardıcıl olaraq istifadə edildikdə 

asanlaĢdırılır. Buna görə, sinonimlərin və ya yerli jarqonun istifadəsinə yol verilməməlidir. 

ESQ-S FM-də bəyanatlar və təsvirlər istifadəçi ehtiyaclarını dəstəkləyən iĢ və istifadəçi Ģərtləri 

sistemində müəyyənləĢdirilərək “iĢgüzar dildə” yazılmalıdır.UM fəaliyyət nöqtələri və 

təlimatlardan istifadə edərək funksional sahələr üzrə ciddi və ardıcıllıqla sistemin 

perspektivindən yazılmalıdır; UM Bəyanatların və Təsvirlərin dublikatları olmamalıdır. Bununla 

birlikdə, həm məlumat, həm də təsvirdə və uyğun UM-da eyni funksiyaları həll etmək lazımdır. 

CC funksiyalarını dəqiq Ģərtlərlə müəyyənləĢdirərək EHR-S FM-in əsas komponentini təmsil 

edir. CC inĢaatında istifadə edilməli olan dəqiq tərifləri olan Fəaliyyət-Feillər toplusunu inkiĢaf 

etdirmək üçün çox səy sərf edildi. Növbəti hissədə CC-nin necə tərtib edilməsinə dair xüsusi 

rəhbərlik verilir. 

Müxtəlif ölkələrdə müəyyən terminlərin istifadəsi tələb oluna biləcəyi üçün (məsələn, milli 

qanunlara daxil edilmiĢ termin), bu ESQ-S FM Lüğət səltənətdən müstəqil bir perspektiv 

saxlayır. Uzun müddətli niyyət uyğun olduqca (məsələn, təsdiq edilmiĢ Fəaliyyət-Feillər 

siyahısından istifadə etmək) qrammatika və məzmununa görə hesablana bilən və asanlıqla 

təsdiqlənən UM qurmaqdır. 

7.6.2 Ciddi Uyğunluq Meyarının Qurulması 

UM-ların qurulmasında ciddilik, aydınlıq və ardıcıllıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mümkün 

olduqda aĢağıdakı qaydalara əməl edilməlidir: 

 Bir qayda olaraq bir çox hərəkətləri vahid meyarlara daxil etməyə çalıĢmaq əvəzinə 

ayrıca UM-lərdən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. 

 Bir hərəkət həm sistem tərəfindən, həm də istifadəçinin təĢəbbüsü ilə əl ilə həyata keçirilə 

biləcəyi təqdirdə ayrıca UM-lər tərtib edilməlidir. 



Uyğunluq meyarlarına görə seçilmiĢ feillər lazımı dərəcədə dəqiq olmalıdır. Ġyerarxiyada ana 

feildən istifadə olunursa, deməli, bütün törəmə feillərin hərəkətləri uyğun və tətbiq olunur. 

 Məsələn, məlumatların saxlanılmasını, yenilənməsini və silinməsini nəzərdə tutan 

SAXLAMA klinik məlumatlarını söyləmək əvəzinə, məlumatların silinməsinə icazə 

verilmədiyi təqdirdə YADDA SAXLAMAQ və YENĠLƏMƏK sözlərindən istifadə oluna 

bilər.  

 Məsələn, əgər verilən UM DÜZƏLĠġ ETMƏK və ĠġARƏLƏMƏK funksiyalarının 

məqbul tətbiq olunmasını gözləyirsə, lakin ANNOTASĠYA ETMƏK, 

UYĞUNLAġDIRMAQ, BĠRLƏġDĠRMƏK, ƏLAQƏLƏNDĠRMƏK əsassızdırsa, daha 

dəqiq "DÜZƏLĠġ ETMƏK və ĠġARƏLƏMƏK" əvəzinə SAXLAMAQ sözündən istifadə 

eidlməməlidir. 

 Çoxsaylı Fəaliyyət Feillərindən Nümunə: Sistem qeyd və ya qovluqdakı giriĢləri aktual 

olması üçün TUTMAQ, SAXLAMAQ, DÜZƏLĠġ ETMƏK və ĠġARƏLƏMƏK kimi 

ifadələri təmin edir. 

Ciddi UM-in iĢlənib-hazırlanması prosesində istifadə üçün ümumi qrammatikanın aĢağıdakı 

strukturu mövcuddur: 

[“Təcrübə, təĢkilati siyasət və/və ya yurisdiksiyalı qanunvericiliyə uyğun olaraq”] system 

[iĢtirakçı(lara)] [təsnifatçı(lara)] [Fəaliyyət-Feil] [obyekt (lər)] [etmək qabiliyyəti təmin] 

[EDƏCƏK / ETMƏLĠDĠR / EDƏ BĠLƏR]. 

 Sistem bütün Uyğunluq meyarlarının mövzusudur. Buna görə [mövzu (lar)] parametr 

deyildir və “sistem” tərəfindən əvəz edilmiĢdir.  

 [EDƏCƏK / ETMƏLĠDĠR / EDƏ BĠLƏR]: icbari. Bu köməkçi feillərdən yalnız və 

yalnız biri istifadə edilməlidir. Ġzahlar ESQ-S FM Uyğunluq Maddəsi sənədində 

müəyyənləĢdirilir və rahatlıq üçün təkrarlanır: 

EDƏCƏK – uyğunlaĢmaq üçün yerinə yetirilməli olan (həyata keçirilməli) icbari 

tələbi göstərmək. Sinonimi “tələb olunur”. 

ETMƏLĠDĠR – baĢqalarını qeyd etmədən və istisna etmədən, xüsusən 

məqsədəuyğun olan tövsiyə olunan hərəkəti göstərmək. Sinonimi “icazə verilir və 

tövsiyə olunur”. 

EDƏ BĠLƏR – fakültativ, icazə verilən bir hərəkətin göstərilməsi. Sinonimi 'icazə 

verilir'. 

 [etmək qabiliyyəti təmin]: bu, fakültativdir və fəaliyyət istifadəçinin müdaxiləsindən asılı 

olduqda istifadə olunur. 

 [Fəaliyyət-Feil]: icbari. Fəaliyyət-Feil bu Lüğətdə təqdim edilmiĢ standart siyahıdan 

çıxmalı və verilən təriflərə diqqətlə yanaĢmalıdır. BaĢqa bir feil daha məqsədəuyğun 

görünərsə, dəyiĢdirmə feili və onun tərkibinə dair təkliflərlə sadalana biləcəyi Lüğət tərifi 

bölməsində axtarmaq təklif olunur. Bu bələdçi çoxsaylı nümunələr təqdim edir. 

 [obyekt (lər)]: icbari. Fəaliyyətin obyektini (lərini) müəyyənləĢdirir.  

 [iĢtirakçı(lara)]: fakültativ. Göstərilən hərəkətdə iĢtirak edən və ya təsirə məruz qalan 

istifadəçiləri (və ya xarici sistemləri) əhatə edir. 



 [təsnifatçı(lara)]: fakültativ. Bu zaman, interval, termin (lər) ilə əlaqəli ola bilər. Məsələn, 

"avtomatik", "əl ilə", "real vaxtda", "iĢ qaydalarına görə" kimi ifadələr buna aid edilə 

bilər.  

 [“Təcrübə, təĢkilati siyasət və/və ya yurisdiksiyalı qanunvericiliyə uyğun olaraq”]: 

fakültativ. Fəaliyyət müvafiq təcrübələr, siyasət və/və ya qanunlarla tənzimlənə bildikdə.  

Nəzərə alın ki, “... etmək qabiliyyəti təmin etmək ...” ifadəsi əsas ifadədir və “əl ilə müdaxilə 

gözlənilir” mənasını verir. Eyni zamanda nəzərə alın ki, “Sistem EDƏCƏK ...” ifadəsi bütün 

faktor və qeyd edilmiĢ Ģərtlər qarĢılandıqda sistemdən müvafiq funksiyanı icra etməyin tələb 

edilməsi mənasını verir.  

Ciddi UM-lara dair bəzi misallar aĢağıdakı kimidir: 

 Sistem seçim dilindən istifadə edərək provayderin adı, tarixləri, günün vaxtı, ziyarətin 

xarakteri və s. kimi seçilmiĢ meyarlara uyğun olaraq planlaĢdırılan xəstələrin siyahısını 

TƏQDĠM ETMƏK ĠMKANI VERƏCƏK. 

 ƏGƏR provayder sistemdən istifadə edərək dərman təyin etməyə cəhd edərsə, ONDA 

sistem pasiyentin mövcud dərman siyahısında yenicə təyin edilmiĢ dərmanlar ilə adi 

dərmanlar arasında qarĢılıqlı əlaqələrin olub-olmadığını MÜƏYYƏNLƏġDĠRƏCƏK və 

təcrübə, təĢkilati siyasət və/və ya yurisdiksiyalı qanunvericiliyə uyğun olaraq provayderə 

uyğun cavab TƏQDĠM EDƏCƏK. 

“UyğunlaĢmaq” feili FM-də xüsusi bir məna ilə istifadə olunur və Fəaliyyət-Feil modelinin 

tərkib hissəsi deyil. Bir funksiyanın funksional tələblərinin baĢqa bir funksiyaya daxil edilməsi 

üçün xüsusi bir təlimatdır. 

 Məsələn: EDƏCƏK sistemi IN.1.1 funksiyasına uyğundur (ġəxsin müəyyənləĢdirilməsi). 

7.6.3 Uyğun Fəaliyyət-Feillərdən istifadə etməklə Uyğunluq Meyarının Yenidən 

Yazılmasına dair Nümunələr 

Nümunələr ESQ-S FM R1.1 versiyasından götürülür. Bu nümunələr UM məzmununun 

yaxĢılaĢdırılmasına dair nümunələr Ģəklində verilmiĢdir və ESQ-S FM-nin sonrakı 

buraxılıĢlarında UM-nin eyni qalacağını bildirmir. 

 Sistem xronologiya, problem və ya pasiyentin digər kliniki göstəricilərinin əhəmiyyətlilik 

dərəcəsinə əsaslanaraq ĢəxsiləĢdirilmiĢ görüntü vasitəsilə ümumiləĢdirilmiĢ məlumatları 

TƏQDĠM ETMƏK qabiliyyətini TƏMĠN ETMƏLĠDĠR.  

 Sistem sənəd və ya qeydləri tamamlanmıĢ kimi ĠġARƏLƏMƏK qabiliyyətini TƏMĠN 

ETMƏLĠDĠR.  

 Sistem qayğı planlarının təhlilinə əsaslanaraq uyğun sifariĢ dəstlərini 

MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK və TƏQDĠM ETMƏK qabiliyyətini TƏMĠN ETMƏLĠDĠR.  

 ƏGƏR sistem məlumatı SAXLAYIB, YENĠLƏYĠB və ya TƏQDĠM EDĠBSƏ, ONDA 

sistem izləniləbilmə qabiliyyətini təmin etmək üçün IN.1.5 funksiyasına UYĞUN 

OLACAQ. Ġzləniləbilmənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada məlumat mənbələri və 

ya qəbulediciləri özlərinin məlumat qəbul etdiklərini, göndərdiklərini, daxil etdiklərini 

inkar edə bilmirlər.  



 Sistem sifariĢin icra edilməsi üçün sifariĢi düzgün qəbulediciyə (lərə) ÖTÜRMƏK 

qabiliyyətini TƏMĠN ETMƏLĠDĠR.  

 Sistem problemi deaktivasiya edilmiĢ kimi ĠġARƏLƏMƏK qabiliyyətini TƏMĠN 

EDƏCƏK.  

 Sistem sınaqların elə bir qaydada TƏHLĠL VƏ TƏQDĠM EDĠLMƏSĠ qabiliyyətini 

TƏMĠN EDƏCƏK KĠ, eyni gündə olan sınaqlar birlikdə qruplaĢdırılsın.  

 Sistem terminologiya xəritəsini TUTMAQ qabiliyyətini TƏMĠN EDƏ BĠLƏR.  

 Sistem spesifik dozaların vaxtı gecikdikdə həkimə bildiriĢ TƏQDĠM EDƏ BĠLƏR.  

Kontekstdə yenidən baxılmıĢ və ən yeni Fəaliyyət-Feillər dəstindən istifadə etməklə yenidən 

yazılmıĢ daha köhnə feillər və ya frazalara dair digər misallara aĢağıdakılar daxildir: 

 

Buraxılış 1.1 Buraxılış 2 

Yaratmaq SAXLAMAQ və TƏQDĠM ETMƏK 

Daxil etmək TUTMAQ 

Qeyd etmək, Qurmaq TUTMAQ və SAXLAMAQ 

Yaratmaq TƏQDĠM ETMƏK 

Ġstinad etmək, daxil olmaq TUTMAQ və TƏQDĠM ETMƏK 

Ġxrac etmək ÇIXARMAQ və ÖTÜRMƏK 

Tapmaq, MüəyyənləĢdirmək ... lazım olan məlumatı ÇIXARMAQ 

Qeyd etmək ĠġARƏLƏMƏK 

Dərhal bildiriĢ TƏQDĠM ETMƏK 

Cədvəl 8: Buraxılış 1.1 və Buraxılış 2 arasındalı Feil/Fraza Fərqləri 

7.6.4 Terminlərin aydınlaşdırılması 

"Fərqlər"; "Vacib Fərqlər"; "DəyiĢən terminlər"; "Xüsusi qeydlər"; "Çətin terminlər" 

7.6.4.1 ―Resept Sifarişi‖nə qarşı ―Dərman Sifarişi‖ 

7.6.4.1.1 Motivasiya: 

EHR_S FM, dərman, cihaz, müalicə və s. üçün sifariĢlərin idarə edilməsini dəstəkləyən 

funksionallığı ehtiva edir. ĠĢ Qrupu “dərman sifariĢləri” ilə “resept sifariĢləri” arasındakı fərqi 

aydınlaĢdırmaq üçün ehtiyac aĢkar etdi. 

7.6.4.1.2 Fərqlər barəsində məlumatlar: 

Resept dərmanı qanunla tənzimlənən və dərman alınmazdan əvvəl səlahiyyətli mütəxəssis 

tərəfindən sifariĢ tələb edən lisenziyalı dərmandır. Termin dərmanı resept olmadan əldə edilə 



bilən saysız dərmanlardan ayırmaq üçün istifadə olunur. Müxtəlif yurisdiksiyalarda resept 

dərmanının nədən ibarət olması ilə bağlı fərqli təriflər mövcuddur. [Vikipediyadan 

uyğunlaĢdırılıb: “Reseptli dərman”] 



Termin Ġzahı Ġstinad 

Qəbul 

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Bunun əvəzinə, ''MüəyyənləĢdirilməyə 

(TƏHLĠL və QƏRAR) əsasən  ismarıcın 

qəbul edilməsini TƏSDĠQLƏYĠN yaxud 

CAVABLAYIN" Kontekstə uyğunlaĢdırın. 

 

GiriĢ 

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Bunun əvəzinə, kontekstdə sistemə giriĢə 

nəzarət varsa, GĠRĠġƏ NƏZARƏT 

terminindən istifadə edin. 

Əgər kontekstdə məlumatın qəbulundan 

söhbət gedirsə TƏSDĠQ və ya CAVAB kimi 

müvafiq hərəkət feilindən istifadə edin. 

 

GiriĢə nəzarət Məlumatların emalı sisteminin mənbələrinə 

yalnız səlahiyyətli təĢkilatlar tərəfindən 

səlahiyyətli yollarla daxil olunmasını təmin 

edən vasitə. 

(ISO/IEC 2382-8, 1998) 

Hesablanabilmə Qurumun fəaliyyətlərinin bu qurum üçün 

unikal izlənilməsini təmin edən vasitə. 

ISO TS 18308-in (ISO/IEC 

2382-8, 1998) sitatı 

 

Aktiv sifariĢ Aktiv - Fəaliyyət vəziyyətindədir. SifariĢ - 

Müəyyən bir prosedurun aparılması üçün 

tələb. 

Amerika Ġrsi Lüğətinin ikinci 

buraxılıĢı, Houghton Mifflin 

ġirkəti, Boston 1991. 

Fəaliyyət Səhiyyə fəaliyyətinə baxın  

Ġcraçı 

(sağlamlıq 

sistemində) 

Səhiyyə mütəxəssisi, səhiyyə iĢçisi, pasiyent / 

müĢtəri, sponsorluq edən tibbi təminatçı, 

səhiyyə təĢkilatı, səhiyyə ilə əlaqəli rabitə və 

ya xidmətdə fəaliyyət göstərən cihaz və ya 

tətbiq. 

(ISO TS 17090, 2001 

dəyiĢdirilmiĢ) –in  ISO TS 

18308 sitatı 

Qeydiyyatın 

administrativ 

sürətləndirilməsi 

 GecikmiĢ pasiyentin qeydiyyat iĢi üçün 

texnika. Xilasedici fəaliyyətlər pasiyentin 

qeydiyyatı tələblərini üstələdiyi təcili 

vəziyyətlərdə tibbi yardım göstərmək üçün 

çox faydalıdır. 

 

Yüksək səviyyəli 

direktiv 

Yüksək səviyyəli direktiv, bir insana 

antibiotiklərin, qidalandırıcı boru istifadəsi və 

reanimasiya daxil olmaqla ömrünün sonuna 

qədər baxılması ilə bağlı istəklərini 

çatdırmasına imkan verən hüquqi sənədlərdir. 

Bu sənəd sağlamlıq etibarnaməsi və ya 

 



yaĢayıĢ iradəsi deyil. 

Əks reaksiya Arzuolunmaz və / və ya bəzən zərərli olan 

gözlənilməz nəticə və ya təsir. 

 

Mənfi həssaslıq Əksər Ģəxslərdə reaksiya verməyəcək bir 

maddənin miqdarına arzuolunmaz fizioloji 

reaksiya verməsi gözlənilən vəziyyət və ya 

hal. 

 

Təsdiqləmək 

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Bunun əvəzinə qısa söz (müvafiq qaydada) 

istifadə edin. Qəbul etmək, Təsdiqləmək, Ġrəli 

sürmək, Bəyan etmək, MüəyyənləĢdirmək və 

Bildirmək sözləri bunun sinonimləridir. 

 

Fəaliyyətdən 

sonrakı 

Adətən hesabat, brifinq və ya digər məlumat 

yayma vasitələri ilə birləĢmələrdə istifadə 

olunan sifət. "Fəaliyyətdən sonrakı araĢdırma, 

iĢtirakçıların və layihə və ya tədbirin məsul 

Ģəxsləri tərəfindən baĢ verənləri, niyə baĢ 

verdiyini və bunun necə daha yaxĢı edilə 

biləcəyini təhlil etmək üçün 

strukturlaĢdırılmıĢ nəzərdən keçirmə 

proseduru və ya qısa bir prosesdir. Onun 

istifadəsi biznesə  bilik idarəetmə vasitəsi və 

hesabatlılıq mədəniyyətinin qurulması yolu 

kimi geniĢlənmiĢdir. " 

"Fəaliyyətdən sonrakı proses barədə hesabat 

əvvəlcədən, adətən müəllifin özü tərəfindən 

həyata keçirilmiĢ məqsədyönlü hərəkətlərin 

ardıcıllığına dair hər hansı bir retrospektiv 

təhlildir." 

1. 

http://en.wikipedia.org/wiki/A

fter_action_review  

2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/A

fter_action_report  

Aqreqat  

(Əhalinin 

sağlamlıq 

konteksti) 

Bənzər sosial, Ģəxsi, səhiyyə xidmətləri və ya 

digər ehtiyaclar və ya maraqlar səbəbiylə 

əlaqəli olan ayrı-ayrı fərdlərin, ailələrin və ya 

digər qrupların toplusu. QruplaĢdırma statistik 

analiz üçün vahid ölçmə və ya müĢahidə 

etmək məqsədi ilə mövcuddur. Məsələn, "sol 

əlli pasiyentlərin, keçən il Main Street 

Klinikasında sağ əlli insanlara nisbətən qrip 

əleyhinə immunitet ehtimalı on faiz çox idi". 

(Qeyd: aqreqat səviyyəli məlumatlar əksər 

hallarda Əhali Sağlamlığı kontekstində 

müəyyənləĢdirilir.) 

Miller-Keane ensiklopediyası 

və tibb və əczaçılıqla bağlı 

sağlamlıq lüğəti, yeddinci 

nəĢr. © 2003, Elsevier, Inc-ə 

istinadən. 

http://en.wikipedia.org/wiki/After_action_review
http://en.wikipedia.org/wiki/After_action_review
http://en.wikipedia.org/wiki/After_action_report
http://en.wikipedia.org/wiki/After_action_report


Aqreqat məlumat 

(IT kontekst) 

Ġki və ya daha çox mənbədən toplanmıĢ 

məlumatlar. 

 Computer Desktop 

Encyclopedia copyright 

©1981-2012 by The 

Computer Language 

Company Inc. 

Xəbərdarlıq  (isim 

kimi istifadə 

edilib) 

Alıcının fəaliyyətini tələb edən bildiriĢ növü.  

Xəbərdarlıq etmək  

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Bunun əvəzinə "bir Ģəxsə və ya baĢqa bir 

sistemə (cihaz daxil olmaqla) xəbərdarlıq 

TƏQDĠM EDĠN və ya GÖNDƏRĠN və ya 

ÖTÜRÜN" terminlərindən istifadə edin. 

Xəbərdarlıq ümumiyyətlə bəzi məlumatları 

təhlil etdikdən və bir Ģəxsin xəbərdar edilməli 

olduğu qərarına gəldikdən sonra baĢ verir. 

Bəzi nümunələr üçün 

MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏ-yə baxın. 

 

Allergiya ArtmıĢ immun reaksiyası və ya ümumiyyətlə 

zərərli olmayan maddəyə qarĢı  reaksiya 

(Ġstinad: MedLine Plus, ABġ Milli Tibb 

Kitabxanası, NIH (milli sağlamlıq təĢkilatı)). 

Allergiyanın təzahürü müxtəlif fizioloji 

reaksiyaları (məsələn, övrə, qaĢınma, yüksək 

təzyiq, anafilaksiya) ehtiva edir və məruz 

qalma yolundan (inhalyasiya, dəri təması, 

udma) asılı ola bilər. 

 

DüzəliĢ etmək 

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Bunun əvəzinə “Redaksiya etmək” 

terminindən istifadə edin. 

 

Təhlil etmək Müəyyən məlumatları müqayisə etmək, təhlil 

etmək və ya ölçmək və klinik və ya iĢ 

qaydalarını tətbiq etməklə və bununla da bir 

qərara (QƏRARA baxın) gətirib çıxarmaqla 

fəaliyyətləri MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK. 

Məsələn, sistem dərmanla əlaqəli məlumat 

bazası və bir sıra klinik qaydalar istifadə 

edərək pasiyent məlumatlarını TƏHLĠL edə 

bilər. BaĢqa bir misal, sistemin xəstənin 

vəziyyətinə uyğun müxtəlif protokolları 

TƏHLĠL edə bilməsidir. Bundan əlavə olaraq 

da, bir Ģəxs pasiyentin ev ünvanını TƏHLĠL 

 



edə və nəzərdə tutulmuĢ yenilənməni geri 

çevirmək QƏRARINA gələ bilər.  

Qeyd yazmaq Verilənləri redaktə etmədən Ģərhlərə və ya 

qeydlərə əlavə etməklə YENĠLƏMƏK. 

Məsələn, iĢtirak edən həkim hesabatı 

imzalamadan əvvəl Rezident həkimin daxil 

etdiyi məlumatlara QEYD yaza bilər. 

 

Əlavə etmək 

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Bunun əvəzinə “Redaksiya etmək” 

terminindən istifadə edin. Bu, mövcud 

məlumata yeni məlumat daxil etməklə 

redaksiya etmək mənasını verir. 

 

Müvafiq Uyğun, müvafiq və ya asılı kontekstə uyğun 

olan identifikasiya, təyinat və ya təsnifat. Bu 

sənəddə "müvafiq" termini dinamik Ģəkildə ən 

yaxĢı formada həll edilə bilən Ģərtləri əhatə 

etmək üçün elastiklik zərurətini 

kodlaĢdırmaqda istifadə olunur. Bu sənəddə 

"müvafiq" ifadəsinin mənası buna uyğun 

nümunələrlə izah olunur. 

 

Memarlıq Keçən zaman ərzində komponentlərin 

quruluĢu, onların qarĢılıqlı əlaqələri və 

dizaynı və təkamülünü tənzimləyən prinsiplər 

və qaydalar 

ISO 18308 

ArxivləĢdirmək  

(feil) 

Təcrübə, təĢkilatçılıq siyasətinə və / və ya 

yurisdiksiya qanununa uyğun olaraq 

məlumatları uzunmüddətli saxlama və orijinal 

onlayn yaddaĢdakı məlumatları silmək və ya 

tamamilə ləğv etməklə məlumatların 

saxlanması. Məsələn, Oak Küçə 

Xəstəxanasındakı sistem, səkkiz yaĢdan 

yuxarı olan xəstə ilə əlaqəli məlumatları 

Ģifrələyərək, uzun müddətli saxlama rejiminə 

keçirir, təmizləyir, məlumatları ay və ilə görə 

müəyyənləĢdirir və məlumat yaradır və bu 

məlumat ARXĠVLƏġDĠRĠLĠR. BaĢqa bir 

misal, bu sistemin avtomatik olaraq 

dəyiĢdirilən ambulator klinik cədvəllərini 

ARXIVLƏġDĠRƏ bilməsi. 

 

Arxiv Bir və ya daha çox EHR çıxarıĢları lazım 

olduqda onlayn sistemə ehtiyac duyulmadan 

oflayn sistemə məlumatın ötürülməsi və lazım 

ISO TS 18308 



olduqda oradan əldə edə bilmə. Gələcək 

istifadəçilərin keçmiĢdən gələn 

texnologiyadan asılılığı olmamaları üçün 

arxivləĢdirilmiĢ məlumatlar texnoloji 

baxımdan müstəqil olmalıdır. 

Razılıq (pasiyent) Razılıq  "xüsusilə düĢünülmüĢ və 

nəzərdən keçirilmiĢ Ģəkildə fikirləĢdikdən 

sonra bir Ģeylə razılaĢmaqdır" .1 Lakin, klinik 

baxımdan bu, ümumiyyətlə uĢaqlar və əqli 

zəifliyi (məsələn, mülayim dərəcəli demans) 

olan bir sıra məhdud qərar qəbuletmə 

qabiliyyəti olan xəstələrə aiddir .1 Tibbi 

tədqiqat kontekstində "uĢağın tədqiqatda 

iĢtirak etməsi üçün razılığı" ola bilər. 2 

"Razılıq, məlumatlı bir razılıq deyil, 

qərar qəbul etmə qabiliyyətinin geriləmə 

qabiliyyəti olan, lakin ümumiyyətlə qərar 

vermə qabiliyyətinə itirməmiĢ pasiyentlər  ilə 

qərar vermək üçün aktualdır." Əlavə olaraq, 

"bəzi uĢaqlar qərar vermə qabiliyyətinə 

malikdirlər. Qanunvericiliyə uyğun olaraq bu 

kimi məsələlər valideynlər tərəfindən də qəbul 

edilsə də, qərarlar uĢaqlarla birlikdə qəbul 

edilməlidir ".3 UĢaqlar üçün" razılıq 

prosesinin məqsədi yalnızca ikinci dərəcəli 

olaraq onların razılığını almaq deyil, uĢağın 

ona təsir edən bir Ģey barəsində qərar qəbul 

etmə prosesində müvafiq səviyyədə iĢtirak 

etməsini təmin etməkdir ”4. 

 

http://www.merriam-

webster.com/dictionary/assent 

(6 Fev. 2013) 

ABġ Federal qanunvericiliyi, 

45 CFR 46.402, Sağlamlıq və 

Ġnsanlara xidmət Ģöbəsi, 

http://www.hhs.gov/ohrp/sach

rp/ 

20061109sachrpappendixa.pd

f (6 Fev. 2013) 

"Məlumatlı razılıq, köməkçi 

razılıq və geriatrik sağlamlıq 

xidməti", Laurence B. 

McCullough, tibb elmləri 

doktoru, Tibb və Tibb etikası 

professoru, Təhsil Etikası 

Müdiri, Tibb Etikası və 

Sağlamlıq Siyasəti Mərkəzi, 

Baylor Tibb Kolleci 

:  

http://www.google.com/url?sa

=t&rct=j&q=& 

esrc=s&source=web&cd=6&c

ad= 

rja&ved=0CFYQF 

jAF&url=http%3A 

%2F%2F 

www.bioethics.union. 

edu%2Fbio%2Fmccullough%

2F1.ppt&ei= 

T3ASUcXqPKvD0AHT6 

http://www.hhs.gov/ohrp/sachrp/
http://www.hhs.gov/ohrp/sachrp/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&%20esrc=s&source
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&%20esrc=s&source
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&%20esrc=s&source


YGoDg&usg=AFQjCNGmV

xijttj_ 

KsbDQ3ixt5prKK3iXQ&bvm

=bv. 

41934586,d.dmQ (6 Fev 

2013) 

"Razılıq təsdiq deyil", Tibbi 

Etika Jurnalı, 2012; 38: 3, at: 

http://jme.bmj.com/content/38

/1/3.full (6 Fev. 2013-cü ildə 

əldə edilmiĢdir) 

Təsdiqləmək  

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Bunun əvəzinə qısa söz (müvafiq qaydada) 

istifadə edin. Qəbul etmək, Təsdiqləmək, Ġrəli 

sürmək, Bəyan etmək, MüəyyənləĢdirmək və 

Bildirmək sözləri bunun sinonimləridir. 

 

Qiymətləndirmə 1 (tibbdə və əczaçılıqda) bir vəziyyətin 

qiymətləndirilməsi və ya dəyərləndirilməsi. 

2 belə bir qiymətləndirmə edilməsi prosesi. 

Laboratoriya müayinələri, fiziki müayinələr, 

əldə edilmiĢ məlumatlar daxil olmaqla 3 

(problemə yönəlmiĢ tibbi qeyddə) xəstənin 

simptomları və xəstəliyin gediĢatı və 

müayinənin obyektiv nəticələri barədə 

xəstənin subyektiv hesabatına əsasən 

xəstəliyin və ya vəziyyətin 

qiymətləndirilməsi. tibbi tarixçə və ailə 

üzvləri və digər sağlamlıq qrupu üzvləri 

tərəfindən verilən məlumatlar. Həmçinin tibbi 

qiymətləndirmə, problem yönümlü tibbi 

qeydlərə baxın. 

Mosby Tibbi Lüğəti, 8-ci 

nəĢr, 2009 Elsevler 

Atomik elementlər Atom elementləri BMI (daha yüksək səviyyəli 

diskret element) əldə etmək üçün boy və çəki 

(atom ölçüləri) istifadə etmək kimi klinik 

baxımdan daha faydalı tədbirləri hesablamaq 

üçün istifadə edilə bilən ədədi klinik 

ölçülərdir. 

 

Təsdiq EHR qeydinin (və ya EHR qeydinin bir 

hissəsinin) orijinallığına əsasən 

YENĠLƏMƏK. 

 



Məsələn, rezident həkim EHR qeydindəki 

məlumatın onun tərəfindən yaradıldığına 

TƏSDĠQ edə bilər. BaĢqa bir misal, iĢtirak 

edən həkim bir rezidentin versiyasını qeyd edə 

və sonra bu dəyiĢikliklərə diqqət yetirə bilər. 

Qeyd: Attestasiyalar EHR qeydinə, məsələn, 

rəqəmsal imza, sertifikat və ya digər 

təsdiqləyici niĢan  ilə  tətbiq edilə, əlavə edilə 

bilər. 

Attestasiya  Müəyyən bir məlumat üçün hüquqi 

məsuliyyətin təsdiqlənməsi və qeydiyyata 

alınması prosesi. 

ISO TS 18308 

Audit Siyasət və ya qaydalara əsaslanan qeydləri 

təhlil edərək sistem təĢəbbüslü və ya istifadəçi 

təĢəbbüslü fəaliyyətləri ĠZLƏMƏK. Məsələn, 

sistem çoxsaylı uğursuz giriĢ cəhdləri üçün 

gündəlik qeydləri avtomatik olaraq 

HESABLAYA bilər. BaĢqa bir misal, bir 

idarəçi Fövqəladə Hallar ġöbəsindəki  

pasiyent məlumatlarına (yəni "ĢüĢəni 

sındırma") həddindən artıq  giriĢ cəhdlərini və 

istifadəsini HESABLAYA bilər. 

 

Əlavələr etmək 

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Mənaya uyğun olaraq bunun əvəzinə 

REDAKTƏ ETMƏK, ANNOTASĠYA 

ETMƏK VƏ YA QOġMA DAXĠL ETMƏK 

kimi terminləri istifadə edin.  Əlavə, mövcud 

səhiyyə məlumatlarına əlavələrin edilməsidir. 

 

Doğrulamaq GiriĢə icazə verilməzdən əvvəl istifadəçinin, 

baĢqa bir sistem və ya cihaz vasitəsilə 

Ģəxsiyyətini təsdiq edərək bu sistemə 

NƏZARƏT etmək. Məsələn, sistem bir 

istifadəçi və biometrik cihazdan istifadə 

edərək Ģəxsiyyətini təsdiq edərək Dr. Jones-u 

ĠSTĠFADƏ edə bilər. Digər bir nümunə, 

sistemin Sara Smith-in üç uğursuz parol 

giriĢindən sonra  DOĞRULAMA cəhdini rədd 

etməsidir. 

 

Səlahiyyətli Qanuni səlahiyyətləri və hüquqları olan orqan. ISO TS 18308in ISO/IEC 

2382-8, 1998 sitatı 

Səlahiyyət ġəbəkə mənbəyinə giriĢin verilməsi və ya geri 

çevrilməsi prosesi. Əksər kompüter 

http://www.csgnetwork.com/g



təhlükəsizliyi sistemləri, bəzən daha çoxu, iki 

addımlı prosesə əsaslanır. Birinci mərhələ 

istifadəçinin kim olmasını təyin etdiyi və bəzi 

hallarda istifadəçinin artıq sistemdə 

olmadığını göstərən identifikasiyadır. Ġkinci 

mərhələ, istifadəçinin Ģəxsiyyəti ilə əlaqəli 

əvvəlcədən təyin edilmiĢ imtiyazlara 

əsaslanaraq müxtəlif səviyyələrdə istifadəçiyə 

müxtəlif dərəcələrdə daxil olmağa imkan 

verən avtorizasiyadır. 

lossarya.html#authorization 

Səlahiyyətləndirmə

k 

Müəyyən bir funksionallıqdan istifadə etmək 

və ya müəyyən məlumatları görmək üçün 

icazə tətbiq etməklə sistemə GĠRĠġƏ 

NƏZARƏT etmək. Məsələn, Sistem Təcili 

Yardım Ģöbəsinin həkimi Dr. Jones-ı Təcili 

Yardım Ģöbəsinin pasiyent qeydlərini görmək 

üçün SƏLAHĠYYƏTLƏNDĠRƏ bilər (qeyd: 

Ġdarəçi bütün Təcili Yardım Ģöbəsinin 

həkimləri üçün bir sıra icazələr daxil etdiyini 

güman edirik). BaĢqa bir misal olaraq deyə 

bilərik ki, sistemdə Sara Smith tərəfindən 

imzalanmıĢ pasiyent qeydini baĢqasının 

silmək SƏLAHĠYYƏTĠ yoxdur. 

 

Avtomatik olaraq Hərəkətin sistem tərəfindən, istifadəçinin hər 

hansı bir müdaxiləsindən asılı olmayaraq 

həyata keçiriləcəyini bildirmək üçün istifadə 

olunan bir təsnifat. Məsələn, sistem 

istifadəçinin tələb olunan funksionallıqdan 

istifadə etmək hüququna malik olduğunu 

avtomatik olaraq müəyyənləĢdirməlidir. 

 

Avtomatik 

məskunlaĢma 

Əvvəllər mövcud olan məlumatları avtomatik 

olaraq daxil etmək, standart bir dəyər təmin 

etmək və ya digər məlumatları əldə etmək və 

ya müxtəlif məlumatların daxil edilməsi iĢinin 

qaydalarına əməl etməklə məlumatları əldə 

etmək. Məsələn, sistem bir istifadəçi bir poçt 

kodu daxil olduqda Ģəhər, əyalət / region və 

ölkə sahələrini Avto-məskunlaĢma edə bilər. 

BaĢqa bir nümunə olaraq, sistem yeni 

doğulmuĢ bir uĢağın ev ünvanını ananın ev 

ünvanı ilə Avto-məskunlaĢma edə bilər. 

 

Arxaplan prosesi Arxa plan prosesləri, insanın təsiri və ya 

müdaxiləsi olmadan arxaplanda gedən 

http://www.dbasupport.com/o

racle/ora9i/background_proce



proseslərdir. Bəzən müəyyən baxım iĢləri və 

ya uzunmüddətli istifadə nəticəsində yaranmıĢ 

anormal halların qarĢısını almaq üçün istifadə 

edilir. 

ss01.shtml  

Ehtiyatda 

saxlamaq (feil) 

Orijinal itirildikdə, pozulduqda və ya məhv 

edildikdə məlumatların bir nüsxəsini 

qorunması üçün elektron cihaza 

yerləĢdirməklə məlumatları SAXLAMAQ. 

Məsələn, sistem gündəlik olaraq yerli Ģəkildə 

pasiyentə dair qeydlərdə müəyyən 

dəyiĢiklikləri EHTIYATDA SAXLAYA bilər. 

BaĢqa bir misal olaraq, administrator 

müəyyən bir məlumatın tam nüsxəsini xarici 

bölmədə yaddaĢa salaraq EHTIYATDA 

SAXLAYA (ehtiyat nüsxəsi çıxara) bilər. 

 

Nüsxə (isim) Orijinal itirildikdə, pozulduqda və ya məhv 

edildikdə qorunub saxlanılmasını və mümkün 

bərpasını təmin etmək məqsədi ilə 

məlumatların surəti (nüsxəsi) 

 

DavranıĢ yönümlü 

tibbi xidmət 

Psixi, asılılıq və ya digər davranıĢ yönümlü 

sağlamlıq pozğunluqları riski yaĢayan və ya 

əziyyət çəkən Ģəxslər üçün xidmətlərin davam 

etdirilməsi. 

www.mentalhealth.samhsa.go

v/publications/allpubs/MC98-

70/default.asp 

Ən yaxĢı təcrübə Ən yaxĢı təcrübələr, effektivlik və 

məqbulluqla bağlı hazırda mövcud olan ən 

yaxĢı obyektiv məlumatları özündə birləĢdirən 

təcrübələrdir. 

www.samhsa.gov/grants/2005

/nofa/sm65011_jail_appenatol

.pdf 

Əlaqə Ġki (və ya daha çox) məlumat arasında 

davamlı əlaqəni təmin etmək. Məsələn, bir 

müəllifin (rəqəmsal) imzasını həmin müəllifin 

yaratdığı müvafiq sağlamlıq qeydləri 

məzmunu ilə əlaqələndirə bilər. BaĢqa bir 

misal, müəyyən metadatada elektron sənəd 

əlaqələndirə biləcəyidir. Digər bir misal, 

müəyyən laboratoriya nəticəsini (hesabatını) 

müvafiq laboratoriya sifariĢinə 

əlaqələndirməkdir. 

 

Hədlər Sərhədi və ya həddi göstərən bir Ģey. 

MüəyyənləĢdirilmiĢ sərhəd və ya hədd. 

http://dictionary.reference.co

m/search?q=boundaries&r=66 

Biznes qaydaları Ġnformasiya sistemi  nöqteyi-nəzərindən “iĢ 1. Biznes Qaydaları Qrupu 



(iĢ qaydaları) qaydası bu iĢin müəyyən tərəfini müəyyən 

edən və ya məhdudlaĢdıran bir ifadədir. 

Biznes quruluĢunu nizamlamaq və ya iĢ 

davranıĢına nəzarət etmək və ya təsir etmək 

məqsədi daĢıyır. ”1 

Səhiyyə dünyasında, iĢ qaydalarının inkiĢaf 

etdirilə biləcəyi və tətbiq oluna biləcəyi 

müxtəlif sahələr var. Nümunələrə 

kodlaĢdırma, göndərmə, iddia sənədlərinin 

verilməsi və ödəniĢi, resursların idarə edilməsi 

(kadrlar, çarpayılar, vasitələr, avadanlıqlar), iĢ 

axınının optimallaĢdırılması və klinik qərar 

dəstəyi daxildir. Sonuncusu, xüsusi qaydaları 

özündə cəmləĢdirən mürəkkəb alqoritmlərin 

çox möhkəm dəstini tələb edə bilən xüsusi 

sahədir. 

http://www.businessrulesgrou

p.org/defnbrg.shtml, 5 iyun 

2013. 

Hesablamaq 

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Bunun əvəzinə, kontekstə uyğun 

olaraq“MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK” və 

“SAXLAMAQ” və ya 

“MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK” və “TƏQDĠM 

ETMƏK” terminlərindən istifadə edin. 

 

Saxlamaq Ġnsanların müdaxiləsi və ya 

avtomatlaĢdırılmıĢ vasitələrin köməyi ilə 

məlumatları avtomatik məskunlaĢma 

(populyasiya), giriĢ, daxilolma və ya qəbul 

etməklə ĠDARƏ ETMƏK. Məsələn, sistem 

pasiyentin klaviatura vasitəsi ilə həkim 

tərəfindən daxil edilən və ya mobil cihazdan 

istifadə edərək həkim tərəfindən göndərilən 

məlumatı SAXLAYA bilər. BaĢqa bir misal, 

sistemin laboratoriya məlumatlarını avtomatik 

olaraq alması və ya yerli olaraq edilən testlər 

üçün klaviatura giriĢi ilə sistem nəticələrinin 

SAXLAYA bilməsidir. 

 

Qulluq təlimatları 

(tibbi qulluq 

təlimatlarına oxĢar) 

Baxıcının  pasiyentə təqdim etdiyi və ya 

baxan Ģəxs tərəfindən məqbul sayılan 

tövsiyələrdir. Ümumiyyətlə, qulluq ilə bağlı 

təlimatlar müəyyən tibbi vəziyyəti 

qiymətləndirmək, müalicə etmək və / və ya 

idarə etmək barədə ekspert biliklərinə 

əsaslanır. Təchizatçılar üçün qulluq qaydaları 

Klinik Təcrübə Təlimatlarının vacib alt 

bölməsini əhatə edir. ABġ Səhiyyə 

http://guideline.gov/about/glo

ssary.aspx 



Tədqiqatları və Keyfiyyət Agentliyi (AHRQ) 

görə, klinik təcrübə təlimatları bir sıra 

sahələrə bölünə bilər: Terapevtik effektivliyin 

qiymətləndirilməsi, məsləhət, diaqnoz, 

qiymətləndirmə, idarəetmə, profilaktika, 

reabilitasiya, risklərin qiymətləndirilməsi, 

seçim, texnologiya qiymətləndirilməsi və 

müalicə. 

Qulluq planı Qulluq planı, pasiyent üçün sağlamlıq 

fəaliyyətini təĢkil etmək və idarə etmək 

məqsədi daĢıyan, əksər hallarda birinə 

yönəlmiĢ müĢahidələr, məqsədlər, xidmətlər, 

təyinatlar və prosedurlar daxil olmaqla, 

gözlənilən və ya planlaĢdırılmıĢ fəaliyyətlərin 

sifariĢli bir Ģəkildə qurulmasıdır. Qulluq  

planlarına, adətən bir sessiya və ya bir 

mərhələni əhatə edən sifariĢ elementləri daxil 

ola bilər. Bu həmçinin Müalicə Planı olaraq 

da bilinir. 

HL7 Klinik Qərar Dəstək 

qrupu, Jim Makklay, SAGE 

təlimat konsorsiumu, 

Nebraska Tibb Mərkəzi 

Qulluq planı (alt) Bir və ya daha çox xüsusi sağlamlıq problemi 

ilə əlaqəli planlaĢdırılan səhiyyə tədbirlərinin 

(qulluq növü) fərdi ifadəsi. 

ISO 18308, [EN 13940-

1:2007, dəyiĢdirilmiĢdir]  

 

Qulluq prosesi Klinik yönümlü tapĢırıq (və ya tapĢırıqlar). 

Qulluq prosesləri qulluq planlaması, qayğı 

göstərmə və bunun ardınca gələn müəyyən 

tapĢırıqlardan ibarətdir. 

 

Qulluq komandası Müəyyən bir səhiyyə epizodu, sağlamlıq 

vəziyyəti və halı üçün bir fərdə sağlamlıq 

xidməti göstərən bir qrup və ya Ģəxslər 

toplusu. 

 

Kaskad (isim) Hər bir mərhələnin əvvəlki mərhələnin uğurlu 

olmasından qaynaqlandığı, seriya Ģəklində 

təĢkil edilmiĢ və ya meydana gələn bir Ģey. 

http://www.m-w.com/cgi-

bin/dictionary?book=Dictiona

ry&va=cascade 

Etibar zənciri 

Müqaviləsi 

Həssas məlumatların tamlığını, məxfiliyini və 

mövcudluğunu qoruyan müəyyən inzibati 

prosedurlar həyata keçirilə bilər. Etibar zənciri 

Müqaviləsi belə bir prosedurdur. Bu, əslində 

məlumatların elektron vasitə ilə ötürülməsini 

tənzimləyən Açıqlanmayan Müqavilədir. 

Göndərən və alıcı aralarında elektron ötürülən 

məlumatları qorumağa razılaĢırlar.  

http://www.hipaadvisory.com

/action/legalqa/advisor/HIPA

Advisor5.htm 



DəyiĢiklik tarixçəsi Vaxt keçdikcə sənəddə və ya digər 

dəyiĢikliklərə nəzarət edilən məhsulda baĢ 

verən dəyiĢikliklərin qeydləri. Sənəd 

sistemində qeydiyyat audit qeydi kimi təqdim 

edilə bilər. 

http://en.wikipedia.org/wiki/F

ile_change_log 

DəyiĢiklik 

qeydiyyatı 

Vaxt keçdikcə sənəddə və ya digər 

dəyiĢikliklərə nəzarət edilən məhsulda baĢ 

verən dəyiĢikliklərin qeydləri. Sənəd 

sistemində qeydiyyat audit qeydi kimi təqdim 

edilə bilər. 

http://en.wikipedia.org/wiki/F

ile_change_log 

Xronika Bu xüsusiyyətlər və ya ölçülər xroniki 

vəziyyətlə əlaqələndirilə bilər. Xronika ilə 

əlaqəli atributlara aĢağıdakılar aid edilə bilər: 

vaxt dövrü (məsələn, uĢaqlıq, yetkinlik, 

daimi), vəziyyətin müddəti (məsələn, qısa, 

uzadılmıĢ, davamlı, vərdiĢli), epizodun 

müddəti (məsələn, yuxu saatları, özünü 

məhdudlaĢdıran, ardıcıl), səviyyəsi (məsələn, 

yüngül, orta və ya ağır vəziyyət və ya ağrı) və 

/ və ya dövri və ya tezlik (məsələn, mövsümi 

allergiya).  

 

Klinik 

məlumat/informasi

ya  

Fiziki Ģəxsin sağlamlığı və səhiyyə xidmətləri 

ilə əlaqədar tibbi xidmət alan Ģəxsdən 

toplanmıĢ məlumat / informasiyadır. Buraya 

qulluq göstərən Ģəxsin obyektiv ölçülməsi və 

ya pasiyentin fiziki və ya psixi vəziyyətinin 

subyektiv qiymətləndirilməsi; pasiyentin 

sağlamlıq tarixçəsi və ailə sağlamlığı 

tarixçəsinin təsviri; diaqnostik tədqiqatlar; 

qərarın əsaslandırılması; icra olunan 

prosedurların təsviri; nəticələr; terapevtik 

müdaxilələr; təyin olunan dərmanlar; 

müalicənin reaksiyasının təsviri; proqnostik 

ifadələr; və xəstənin sağlamlığı ilə əlaqəli 

sosial-iqtisadi və ekoloji amillərin təsvirləri 

daxildir. 

CPRI, 1996b; ASTM 1769 

Kliniki qərara 

dəstək 

Klinik Qərara Dəstək (CDS),  pasiyentə 

qulluğu daha da yaxĢılaĢdırmaq üçün klinik 

iĢçilərinə və ya pasiyentlərə diqqətlə seçilən 

və ya uyğun vaxtlarda təqdim edilən  klinik 

biliklər və pasiyent ilə əlaqəli məlumatlar 

verir. Maraq haqqında klinik biliklər sadə 

faktlar və münasibətlərdən spesifik xəstəlik 

http://www.himss.org/ASP/to

pics_clinicalDecision.asp 



vəziyyətləri olan xəstələrin idarə olunmasına 

qədər ən yaxĢı təcrübələri, klinik tədqiqatları 

və digər məlumatları əhatə edə bilər. 

Kliniki sənədləĢmə Klinik müĢahidələrin, xidmətlərin və ya 

kommunikasiyanın sənədləĢdirilməsi. Klinik 

sənədlər strukturlaĢdırılmıĢ və ya  

strukturlaĢdırılmamıĢ məlumatlar Ģəklində 

saxlana bilər. Klinik sənədlərə ilkin, son, 

attestasiyadan keçmiĢ və ya hələ 

təsdiqlənməmiĢ sənədlər də daxildir. 

 

Kliniki sənədlər Səhiyyə xidmətləri müddətində yaradılan və 

klinik qərarlar üçün istifadə olunan sənədlər. 

Buna da baxın: Klinik məlumat. 

 

Kliniki təzahür Kliniki təzahür, klinik məlumatların mətnsiz, 

təsvirli təzahürüdür (məsələn: radioqraf, Ģəkil, 

video və ya dalğa Ģəkli). Kliniki təzahürlərin 

Ģəkil (məsələn, dermatoloji fotoĢəkil) və ya 

rentgenoqrafiya (rentgen Ģəkli), videoklip 

(məsələn, kolonoskopiya), audio klipi 

(məsələn, ürək səsləri), dalğa Ģəkli (məsələn, 

EKG, fetal monitor),  və skan edilmiĢ Ģəkil 

(.pdf faylı) kimi müxtəlif klinik növləri vardır. 

Klinik təzahür və digər məlumat növləri 

arasındakı fərq ümumiyyətlə, düzgün 

hesablanma üçün Ģəkillərin daha yüksək 

dərəcədə mürəkkəbliyini (məsələn, proqram 

kodu) tələb etməsidir. (Qeyd: tibbi və ĠT 

lüğətləri də daxil olmaqla əksər lüğətlər bir 

Ģəkilin yalnız bir görüntü olduğunu göstərir). 

Lakin HL7 EHR FM məqsədləri üçün bu 

"multimedia rəqəmsal obyektlər" 

kateqoriyasına daxildir). 

 

Kliniki 

informasiya 

Pasiyentin sağlamlığı və ya müalicəsi ilə 

əlaqəli pasiyent haqqında məlumat, tibb iĢçisi 

tərəfindən və ya onun adından qeyd olunur. 

DĠQQƏT: Pasiyent haqqında klinik 

məlumatlara xəstənin ətrafı və ya əlaqəli 

insanlar və ya heyvanlar haqqında məlumat 

daxil ola bilər. 

 

Kliniki təcrübə 

təlimatı (CPG) 

Pasiyentə qulluğu optimallaĢdırmaq üçün 

tövsiyələri ehtiva edən Ģərh Bu, sübutların 

"Etibar edə biləcəyimiz 

Kliniki təcrübə Təlimatları”, 



sistematik bir Ģəkildə nəzərdən keçirilməsi və 

alternativ qulluq seçimlərinin faydaları və 

zərərləri barədə məlumat verilir. 

Etibarlı Klinik Təlimatların 

hazırlanması komitəsi 

ABġ Milli Elmlər 

Akademiyasının Tibb 

Ġnstitutu (BMĠ), Səhiyyə 

xidmətləri üzrə Ġdarə Heyəti, 

17 may 2011-ci il:  

http://www.iom.edu/~/media/

Files/Activity%20Files/Qualit

y/SystemReviewCER/Worksh

op%20Presentations/Shelly%

20Greenfield.pptx, (21 Fev 

.2013) 

Kliniki proses Bir və ya bir neçə səhiyyə mütəxəssisi 

tərəfindən bir-biri ilə əlaqəli və ya qarĢılıqlı 

fəaliyyət göstərən səhiyyə tədbirlərinin 

məcmusu 

ISO 18308 

Klinik iĢçisi Pasiyentə / müĢtəriyə səhiyyə xidmətləri 

göstərən səhiyyə iĢçisi 

ISO/TR 12773-1 

Klinik tapĢırıqlar Nəticələri klinik sənədlərdə qeyd olunan 

tapĢırıqlar. 

 

Kod toplusu HIPAA-ya əsasən, termin cədvəlləri, tibbi 

anlayıĢlar, tibbi diaqnostik kodlar və ya tibbi 

prosedur kodları kimi məlumat elementlərini 

kodlaĢdırmaq üçün istifadə olunan hər hansı 

bir kod dəstidir. Buraya həm kodlar, həm də 

təsvirlər daxildir. HIPAA, elektron Ģəkildə iĢ 

görən hər bir provayderdən eyni səhiyyə 

əməliyyatları, kod toplusu və 

identifikatorlardan istifadə etmələrini tələb 

edir. Kod birləĢmələri tələblərə və qarĢılaĢma 

formalarına görə xüsusi diaqnoz və klinik 

prosedurları təyin etmək üçün istifadə olunan 

kodlardır. 

http://aspe.hhs.gov/admnsimp

/faqcode.htm 

www.cms.hhs.gov/Transactio

nCodeSetsStands/ 

KodlaĢdırma 

sistemi 

Kod mənalarının məcmusu və kod dəyərləri 

toplusunun kodlaĢdırma sxeminə əsasən 

birləĢməsi. 

QEYD:  Kod mənaları adətən terminlər və ya 

baĢlıqlar ilə təmsil olunur, lakin digər 

formalarda da verilə bilər. Kod dəyərləri 

ISO 18308, [EN 1068:2005]  

 



adətən rəqəmsal və ya alfanumerik olur. 

KodlaĢdırma sxemi Bir dəstin elementlərini ikinci dəstin 

elementlərinə uyğunlaĢdıran qaydalar toplusu 

QEYD: Burada nəzərdən keçirilən iki dəst (1) 

“kod mənaları” (və ya “kodlaĢdırılmıĢ toplu”) 

və (2) “kod dəyərləri” (və ya “kod dəsti”) 

toplusudur. Bu dəstlər kodlaĢdırma sxeminin 

bir hissəsi deyildir. 

ISO 18308, [ISO/IEC 2382-

4:1999] [EN 1068:2005] 

KodlaĢdırılmıĢ SNOMED, MEDCIN və s. kimi lüğət, kod 

dəsti və ya verilənlər bazasına istinadlar. 

 

Kohort Müəyyən bir vaxtda xarakteristikanı bölüĢən 

və sonra perspektivlə izlənən bir qrup fərd. 

Terminin ən çox yayılmıĢ istifadəsi, bütün 

qrup üzvlərinin müəyyən bir müddətdə 

doğulduğu kohortanı təsvir etməkdir, lakin 

digər ümumi xüsusiyyətlər kohortu, məsələn, 

evlilik tarixi, yoluxucu agentə məruz qalma və 

ya diaqnoz tarixi və ya xəstəliyin müalicəsinə 

əsasən qruplaĢdırma da mövcuddur. 

Miller-Keane ensiklopediyası 

və tibb və əczaçılıq lüğəti, 

yeddinci nəĢr. © 2003, 

Elsevier, Inc-ə istinadən. 

Ümumi məzmun 

(sifariĢlərin 

konteksti 

daxilində) 

Eyni pasiyent, sifariĢ sinfi və ya sifariĢ 

verməyə görə ayrı-ayrı sifariĢlər üçün (məs. 

dərmanlar (məs: dərman dozası, tezliyi, 

pasiyent təlimatı, pasiyent identifikatoru, 

sifariĢ verən], laboratoriya, dərmansız 

müalicə) müəyyənləĢdirici məlumat. 

 

Tibbi cihazlar ilə 

kommunikasiya 

Klinik sənədlərin yaradılmasını dəstəkləmək 

üçün cihazdan verilənlər bazası səviyyəsinə 

qədər interfeys və inteqrasiya. Nümunələrə 

qan təzyiqi nəticələrinin avtomatik qəbulu və 

EKQ-lərin oxunması daxildir. 

 

Məcmuə 

(kompendium) 

Əczaçılıq kontekstində kompendium 

dərmanların gücü, təmizliyi və keyfiyyət 

standartlarını ətraflı Ģəkildə əks etdirən 

məlumat toplusudur. 

http://medical-

dictionary.thefreedictionary.c

om/compendium 

Hesablamaq 

Ġstifadə edilməyən 

Bunun əvəzinə mətnin kontekstinə uyğun 

olaraq “MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK” və 

 



feil “SAXLAMAQ”  yaxud 

“MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK”  və “TƏQDĠM 

ETMƏK” terminlərindən istifadə edin. 

Konsept Xarakteristikaların unikal kombinasiyası 

vasitəsilə yaranmıĢ məlumat toplusu 

ISO 18308, [ISO 1087-

1:2000] 

Təsdiqləmə 

xidməti (BAA) 

Sistemin istifadəsi müddəti ərzində sistem 

qurğusunda, proqram təminatında, 

dəstəkləyici sənədlərdə və sınaq nəticələrində 

baĢ verən bütün dəyiĢikliklərin 

müəyyənləĢdirilməsi, nəzarəti, uçotu və 

sənədləĢdirilməsini təmin edən xidmət. 

Hamısı bir CISSP Sertifikat 

Ġmtahanı Təlimatı, Shon 

Harris, CISSP, MCSE, 

CCNA, 2002, McGraw Hill, 

Osborne, Berkley, CA. 

Məxfilik (Müəyyən / hər-hansı) məlumat icazəsiz 

Ģəxslərə, təĢkilatlara və ya prosedurlara 

təqdim edilmir və ya açıqlanmır 

[ISO TS / EN 13606-4: 2007, 

dəyiĢdirilmiĢdir] 

Konfiqurasiya 

etmək 

Bunun əvəzinə "... üçün konfiqurasiya 

parametrlərini ĠDARƏ ETMƏK” terminindən 

istifadə edin". Məsələn, istifadəçi seçilmiĢ dilə 

aid konfiqurasiya parametrlərini 

SAXLAMAQ istəyə bilər. BaĢqa bir misal, 

administrator həftə sonları ərzində giriĢi 

məhdudlaĢdıraraq sistemə xarici giriĢi idarə 

edən konfiqurasiya parametrlərini 

YENILƏYƏ bilər. 

 

UyğunlaĢdırmaq  UyğunlaĢdırmaq  

Qeyd: “uyğunlaĢdırmaq” feili FM-dı xüsusi 

mənada iĢlənmiĢdir və hərəkət feillərinə aid 

deyil.  Bir funksiyanın funksional tələblərinin 

baĢqa bir funksiyaya daxil edilməsi üçün 

xüsusi bir təlimatdır. Məsələn: "Sistem IN.1.1 

(ġəxsiyyət Doğrulama) funksiyasına uyğun 

OLACAQ." 

 

Uyğunluq 

 

Göstərilən tələblərin məhsul, proses və ya 

xidmət tərəfindən yerinə yetirilməsi. 

HL7 EHR-S Funksional 

Model Fəsil 2: Uyğunluq 

maddəsi 

Uyğunluq meyarı Funksiyanın həyata keçirilməsini təĢkil edən 

davranıĢ, fəaliyyət, qabiliyyəti ifadə edən 

təzahürlər. 

HL7 EHR-S Funksional 

Model Fəsil 2: Uyğunluq 

maddəsi 

Uyğunluq maddəsi Uyğunluq tələb etmək üçün tələbləri, 

meyarları və ya Ģərtləri müəyyən edən 

HL7 EHR-S Funksional 

Model Fəsil 2: Uyğunluq 



spesifikasiyanın bir hissəsi. maddəsi 

Uyğunluğun 

ifadəsi 

EHR-S Funksional Modelinin profilinin 

müəyyən bir tətbiqi ilə əlaqəli bəyanat-ifadə. 

HL7 EHR-S Funksional 

Model Fəsil 2: Uyğunluq 

maddəsi 

Razılıq (isim) Səlahiyyətli bir Ģəxs tərəfindən könüllü olaraq 

edilən fəaliyyət və ya hər-hansı bir məqsəd 

üçün razılıq, təsdiq və ya icazə. 

ISO 18308, [Black hüquq 

Lüğəti, 2008] 

Razılıq 

(məlumatlandırılmı

Ģ) 

"Pasiyetin cərrahi və ya tibbi proseduraya 

razılıq verməsi və müvafiq tibbi faktlar və 

risklər haqqında anlayıĢ əldə edildikdən sonra 

klinik araĢdırmada iĢtirak etməsi." Məlumatlı 

razılıq və razılıq arasındakı əsas fərq, 

məlumatlı razılıqda fərd təqdim olunan 

hərəkətlərin gediĢatına aid bir qərar qəbul 

etmək üçün tam qabiliyyətli sayılır, razılıqda 

isə Ģəxs qərar vermək üçün tam qabiliyyətli 

hesab olunmur. Razılıq bölməsinə baxın. 

http://medical-

dictionary.thefreedictionary.c

om/informed+consent (6 Fev. 

2013) 

Ġstehlakçı (səhiyyə 

xidmətləri ilə 

əlaqəli) 

Qulluq xidməti göstəriləcək Ģəxs. ISO/TR 12773-1 

GiriĢə nəzarət Istifadəçiləri və / və ya sistemləri tanımaq və 

TƏSDĠQLƏMƏK və funksionallıq və / və ya 

məlumatları AVTORĠZASĠYA etmək. 

Məsələn, sistem Doktor Jonesin Ģəxsiyyətini 

təsdiqləmək və pasiyentin qeydlərini 

yeniləmək üçün səlahiyyət verməklə 

pasiyentin məlumatlarına GĠRĠġƏ 

NƏZARƏT edə bilər. Digər bir nümunə, 

sistem xəstəxana ziyarətçisinin sistemə 

təsdiqlənmiĢ giriĢ imkanını geri çevirərək 

sistemə  GĠRĠġƏ NƏZARƏT edə bilər. 

QEYD:  GĠRĠġƏ NƏZARƏT fəaliyyət feili 

icazələrin göstərilməsini tələb edir. Bu icazə 

verilmiĢ məlumatlar məlumatın fəaliyyət feili 

ilə ĠDARƏ OLUNUR. 

 

Düzəltmək 

Istifadə edilməyən 

feil  

Bunun əvəzinə REDAKTƏ ETMƏK 

ifadəsindən istifadə edin 

 

Yaratmaq  Bunun əvəzinə “MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK”  



Istifadə edilməyən 

feil 

və SAXLAMAQ və ya 

“MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK” və “TƏMIN 

ETMƏK” və yaxud 

“MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK və “TƏQDĠM 

ETMƏK” 

Kritik dəyər  

(həmçinin təĢviĢ 

dəyəri) 

Təcili terapevtik tədbirlər tələb edə bilən, 

dərhal qayğı göstərən Ģəxsə bildirilməli olan 

pasiyentə dair nəticə (məsələn, laboratoriya, 

radiologiya, patoloji). Tənqidi və ya təĢviĢ 

dəyərlərindən istifadə laboratoriya tibbində 

"qərar səviyyələri" anlayıĢının bir hissəsidir; 

Laboratoriya testlərinin nəticələrinin DL-dən 

çox olduğu üçün müəyyən dəyəri aĢdıqda, 

idarəedici klinik iĢçinin cavabı tələb olunur2. 

http://medical-

dictionary.thefreedictionary.c

om/critical+value 

http://medicaldictionary.thefre

edictionary.com/decision+lev

els 

Mövcud dərman Müəyyən dövrlük (məs. Ağrı baĢladıqda 2 

həb) yaxud gündəlik Ģəkildə pasiyentin qəbul 

etdiyi dərman.  Pasiyentə verilən və təyin 

olunan müddəti, dozası, tezliyi və miqdarına 

uyğun olaraq müalicəsi hələ tamamlanmamıĢ 

və ya bitməmiĢ dərman preparatı. 

 

Nəzarət paneli Bu nəzarət paneli sistem məlumatları təqdim 

edir və onu qərar vermə prosesi üçün 

istifadəçiyə təmin edir, və bununla da 

nəticələr göz qabağında olur və bu 

fəaliyyətlərin təsirini göstərərək istifadəçinin 

iĢini asanlaĢdırır. 

 

Məlumatların 

toplanması 

Məlumatın toplandığı, idarə edildiyi və xülasə 

Ģəklində ifadə edildiyi bir proses. 

Məlumatların toplanması ilk növbədə hesabat 

məqsədləri, siyasət inkiĢafı, səhiyyə 

xidmətinin idarə edilməsi, tədqiqat, statistik 

analiz və əhalinin sağlamlığı ilə bağlı 

tədqiqatlar üçün aparılır. 

ISO TS 18308 

Məlumatı daxil 

edən  

Məzmunu, baĢqası tərəfindən yazılmıĢ və ya 

diktə edilən məzmunu klinik sənədə köçürən 

Ģəxs. Təlimatın əsas qaydası odur ki, müəllif 

sənədin baĢlığı və ya tərkibində olan 

məzmunu öz təfsirlərinə tabe olmaqla təmin 

edir və Məlumat daxil edən bu məlumatları 

elektron sistemə əlavə edir. BaĢqa sözlə, 

məlumat daxil edən məlumatı bir mənbədən 

digərinə ötürür (məsələn, kağız formasından 

CDAR2_IG_IHE_CONSOL_

DSTU_R1.1_2012JUL, HL7  

CDA ® BuraxılıĢ 2 üçün 

həyata keçirilmə təlimatı: 

IHE Sağlamlıq hekayəsi, 

DSTU BuraxılıĢ 1.1 (ABġ) 

Ġyul 2012 



elektron sistemə köçürmə). 

Məlumatların 

təsdiqlənməsi  

Məlumatların dəqiq, tam və ya müəyyən 

edilmiĢ meyarlara uyğun olmasını müəyyən 

etmək üçün istifadə olunan bir proses. QEYD 

- Məlumatların doğruluğuna format yoxlanıĢı, 

məlumatın tam olmasının yoxlanıĢı, əsas 

yoxlama testləri, məqsədəuyğunluq yoxlanıĢı 

və məhdudiyyət yoxlanıĢı daxil ola bilər. 

ISO TS 18308-in  (ISO/IEC 

2382-8, 1998) sitatı 

Qərar vermək Təhlil əsasında müəyyən bir alternativ seçərək 

məlumatların emalında fəaliyyətləri 

MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK və buna uyğun 

hərəkət etmək. Məsələn, sistem iĢ günü 

olmayan tibb bacılarına klinika qaydaları və 

tornado xəbərdarlığının alınması barədə 

məlumat vermək qərarını qəbul edə bilər. 

BaĢqa bir misal olaraq, sistem analiz 

nəticələrinə əsasən pasiyentin təyin edilmiĢ 

dərman preparatlarının tərkibindəki maddəyə 

allergiyası olması barədə QƏRAR VERƏ və 

həkimə xəbərdarlıq TƏQDĠM EDƏ bilər. 

 

Qərara dəstək 

istəyi 

Bilik əsaslı və / və ya istinad materiallarından 

istifadə edərək səhiyyəyə dair tibbi, idarəetmə, 

inzibati və maliyyə qərarlarının istənilən 

kompüter əsaslı dəstəyi. [Bu mənada, termin 

əslində Bilik Əsaslı Sistemlərlə sinonimdir və 

bəzi istifadəçilər termini Bilik əsaslı sistem və 

ya Ekspert sistemi kimi istifadə edirlər.  

Ġstifadəçilərə qərar dəstəyini təmin etmək 

üçün statistik baxıĢdan istifadə edən sistem 

Qərar Dəstək Sistemi kimi qəbul edilə bilər, 

buna görə də Ģərtlər arasında bu eyniləĢdirmə 

aparılmasına diqqət yetirilməlidir]. 

http://www.centc251.org/Ginf

o/Glossary/tcglosd.htm  

 

Qərara dəstək 

sistemi 

Bilik əsaslı və / və ya istinad materialları ilə 

bəzi emal məntiqlərindən istifadə edərək 

səhiyyə sahəsində tibbi, idarəetmə, inzibati və 

maliyyə qərarlarının istənilən kompüter əsaslı 

dəstəyi. 

 

Bəyan etmək 

Istifadə edilməyən 

feil 

Bunun əvəzinə iĢarədən (müvafiq olaraq) 

istifadə edin. Təsdiq etmək, Söyləmək, Elan 

etmək, MüəyyənləĢdirmək və Qərar vermək 

feilləri sinonimləridir 

 



ġifrəsizləĢdirmək 

(kodu/Ģifrəni 

açmaq) 

ġifrəli məlumatları orijinal formaya çevirərək 

məlumatları SAXLAMAQ, belə olduqda 

anlaĢıqlı olur . Məsələn, sistem təsdiqlənmiĢ 

xarici laboratoriya sistemindən alınan klinik 

məlumatları ġĠFRƏSĠZLƏġDĠRƏ bilər. 

 

ġifrəsizləĢdirmə ġifrəni açmaq Ģifrəli məlumatların yenidən 

orijinal formasına çevrilməsi prosesidir, 

beləliklə bu anlaĢıqlı olur. 

http://searchsecurity.techtarge

t.com/sDefinition/0,,sid14_gci

212062,00.html  

 

De-identifikasiya Müəyyənedici məlumatlar dəsti və məlumat 

subyekti arasındakı əlaqəni silmək prosesi. 

ISO 18308, [ISO/TS 

25237:2008] 

Silmək  Tətbiqi əlçatmaz hala gətirərək məlumatları 

SILMƏK. Məsələn, istifadəçi pasiyentin istəyi 

ilə mövcud olan pasiyent təyinatını SILƏ 

bilər. 

Qeyd: Məlumatların etibarsız olduğu, lakin 

sistemdə qalması lazım olduğu təqdirdə, 

"SILMƏK" sözünə və ya "SIFIRLAMAQ" 

sözünə deyil "ETĠKET" sözünə üstünlük 

verilir. Bu fəaliyyət növü məlumatların 

silinməsi prosesi deyil, "Etiketləmə" prosesi 

hesab olunur. Məsələn, səhiyyə 

məlumatlarının idarə edilməsi mütəxəssisi 

istifadə edilməyən terminləri etiketləyə bilər, 

lakin bunlar məlumatlarda uyğunluq 

məqsədləri səbəbi ilə saxlanmalıdır. 

 

Ġstifadə etməmək Bunun əvəzinə müvafiq təsnifata uyğun olaraq 

ETĠKET sözündən istifadə edin. 

Müəyyən məlumatlarda yanlıĢlıq olduqda və 

ya etibarsız olduqda onun sıradan çıxarılması 

tələb edilə bilər, lakin o sistemdə 

saxlanmalıdır  Məsələn, səhiyyə 

məlumatlarının idarə edilməsi mütəxəssisi 

istifadə edilməyən terminləri etiketləyə bilər, 

lakin bunlar məlumatlarda uyğunluq 

məqsədləri səbəbi ilə saxlanmalıdır. 

 

Ġstifadə edilməyən 

feil 

Bu lüğətdə, "istifadə edilməyənlər" termini 

əvvəllər uyğunluq meyarlarında istifadə 

edilmiĢ və artıq Fəaliyyət-feilləri 

iyerarxiyasının sırasına daxil olmayan 

 



"Dərman SifariĢi" resept və ya resept olmayan dərmanların verilməsi üçün səlahiyyətli həkimdən 

(və ya resept yazan Ģəxsdən) (məsələn, həkim, həkimin köməkçisi, diĢ həkimi və ya tibb  

bacısından) göstəriĢdir. Həmin akt ESQ sistemində sənədləĢdirilmiĢdir. "Resept" Dərman 

SifariĢinin yaradılmasına  

cavab olaraq ötürülən bir sənəddir (məsələn, aptekə). 

7.6.4.1.3 Təlimat: 

"Resept" yalnız qanunun tələb etdiyi hallara istinad edilərkən istifadə edilməlidir. 

"Dərman SifariĢi" ESQ-S Funksional Modelində üstünlük verilən termindir. 

 

Əlavə C 

(informativ) 

Funksiya siyahısı 

ESQ-S FM üçün Terminlər Lüğəti 

 

termindir; buna görə köhnəlmiĢ feillər istifadə 

edilməməlidir. Bu köhnəlmiĢ Fəaliyyət-feilləri 

iĢarələnmiĢdir. KöhnəlmiĢ Fəaliyyət-feilləri 

nümunələrinə BĠLDĠRĠġ GÖNDƏRMƏK, 

SORĞU GÖNDƏRMƏK və AXTARMAQ 

daxildir. 

YaradılmıĢ profil Mövcud profildən yaradılan bir profil. HL7 EHR-S Funksional 

Model Fəsil 2: Uyğunluq 

maddəsi 

MüəyyənləĢdirmək Məlumatları təhlil edərək IDARƏ ETMƏK və 

təhlil əsasında qərar vermək. Məsələn, sistem, 

bir pasiyentin profilini dərmana uyğun təhlil 

edərək, dərman preparatına allergiyanın olub-

olmamasını MÜƏYYƏNLƏġDĠRƏ və buna 

əsasən klinik iĢçisini xəbərdarlıq etmək 

qərarına gələ bilər. BaĢqa bir misal olaraq, 

sistemin pasiyentin laboratoriya nəticələrini, 

xəstənin profilini və klinikanın qaydalarını 

təhlil etməsinə əsaslanaraq iĢ prosesində 

növbəti addımları müəyyənləĢdirə bilməsi, 

növbəti mərhələlər üçün müvafiq qərar verə 

bilməsidir. 

 



 

 

Rəqəmsal imza Rəqəmsal imza (və ya ictimai açar rəqəmsal 

imza) kağız üzərində adi fiziki imzalara bənzər, 

lakin ictimai açar kriptoqrafiyası sahəsindəki 

üsullardan istifadə edərək rəqəmsal məlumatların 

eyniləĢdirilməsi üçün üsuldur. Ümumiyyətlə, 

rəqəmsal imza üsulu iki tamamlayıcı alqoritm 

müəyyənləĢdirir, biri imzalamaq üçün, digəri 

yoxlanıĢ üçün və imza prosesinin nəticəsinə 

rəqəmsal imza deyilir. 

http://en.wikipedia.org/w

iki/Digital_signature  

Rəqəmsal imza (alt) Rəqəmsal formada olan hər-hansı bir imza, o 

cümlədən əllə atılmıĢ imzanın Ģəkli. 

GiriĢ edən Ģəxs tərəfindən edilən səhiyyə 

qeydindəki kompüter giriĢinin doğruluğu. 

AHIMA, Səhiyyə 

Məlumatının Ġdarə 

edilməsi və 

Texnologiyası: Cib 

Lüğəti. Səhifə 74. 2006  

Direktiv  Necə davam etmək və ya fəaliyyət göstərmək 

barəsində təlimat. 

ISO 18308, [Oksford 

Ġngilis dili Lüğəti, 2008] 

Qovluq Kompüterdə kataloq və ya qovluq bir qrup fayl 

və digər qovluq ehtiva edən bir fayl sistemində 

olan vahiddir. Tipik fayl sistemi minlərlə fayl 

ehtiva edir və qovluqlar əlaqəli sənədləri bir 

yerdə tutaraq onları təĢkil etməyə kömək edir. 

http://en.wikipedia.org/w

iki/Directory  

Deaktiv etmək-GiriĢ 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə, müəyyən bir funksionallıqdan 

istifadə və / və ya xüsusi məlumatları idarə etmək 

üçün icazələri kənarlaĢdırmaqla "GĠRĠġƏ 

NƏZARƏT ETMƏK" ifadəsindən istifadə edin. 

 

Açıqlamaq 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə, məlumatların məqsədini "yalnız 

açıqlama üçün" olaraq təyin olunan etiket ilə 

"TƏQDĠM ETMƏK və ĠġARƏLƏMƏK" 

sözlərindən istifadə edin. 

 

Xəstəliyin idarə 

olunması 

Adətən daha bahalı stasionar və kəskin 

müalicədən profilaktik tibb, xəstələrə məsləhət və 

təhsil və ambulator yardım kimi sahələrə keçməyi 

əhatə edən bütün xəstəliklərin müalicəsi 

prosesinin müvafiq koordinasiyasına geniĢ 

yanaĢma. Bu konsepsiya müəyyən bir xəstəliyin 

ümumi dəyəri və kliniki nəticəsi ilə uyğun 

olmayan müalicənin təsirlərini ehtiva edir. 

http://cancerweb.ncl.ac.u

k/cgi-

bin/omd?disease+manag

ement  

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature
http://en.wikipedia.org/wiki/Directory
http://en.wikipedia.org/wiki/Directory
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?disease+management
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?disease+management
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?disease+management
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?disease+management


Diskret tutma Məlumatın fərdi vahidinin tutulması. http://www.m-

w.com/dictionary/captur

e  

Diskret məlumat Adətən oxĢar dəyər növləri ilə qruplaĢdırılan və 

fərdi sahələrə ayrılan məlumatlar. (Pulsuz mətn 

məlumatları ilə kontrast.) Qeyd: Diskret məlumat 

sahəsi pulsuz mətn məlumatlarını ehtiva edə 

bilər. 

 

Paylamaq (dərman) Dərmanın paylanması prosesi resept / dərman 

sifariĢi doldurulduqdan və dərman istifadəyə 

yararlı olduqdan sonra baĢlayır. Paylanma 

dərmanların daĢınmasını və dərmanların 

daĢındığını təsdiq edən sənədləri əhatə edir. 

Qeyd: Dərmanı paylamaq, əvvəlcə resept və ya 

dərman sifariĢinin doldurulmasını tələb edir. 

Qeyd: EHR-S FM-də "doldurma" termini dərman 

doldurma və paylama anlayıĢlarını təmsil 

edəcəkdir. 

 

Göstərmək (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə, TƏQDĠM ETMƏK feilindən 

istifadə edin. 

 

Sənəd (isim) (isim forması): “Kliniki Sənəd”ə baxın* 

(isim forması) – yazılı çatdırılma məlumatı.  

http://www.m-

w.com/dictionary/docum

ent  

SənədləĢdirmə (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEIL 

Bunun əvəzinə, DAXĠL ETMƏK, müvafiq 

istinadlarla “ETĠKETLƏMƏK” və ya mənbələrlə 

“ƏLAQƏLƏNDĠRMƏK” feillərindən istifadə 

edin. 

 

SənədləĢmə Bütün "qeydlər" "sənədlər" dir, lakin bütün 

"sənədlər" "qeydlər" deyil. Buna görə, 

"qeydlər"in alt kimi istifadə edilməsi xüsusi 

nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, daha geniĢ "sənəd" 

terminindən istifadə edilməlidir. "Qeydlərə" 

baxın. 

 

DüzəliĢ etmək (feil) Məlumatları düzəltmək, ona əlavə etmək və ya 

artırmaqla YENĠLƏMƏK. Məsələn, həkim Oak 

küçəsi 368-dən 638-ə qədər vətəndaĢ nömrəsini 

düzəldərək xəstənin ev ünvanını düzəliĢ edə bilər. 

BaĢqa bir misal: həkim qırıq sümüyün rentgen 

Ģəkilini əlavə edərək zədə ilə əlaqədar mövcud 

 

http://www.m-w.com/dictionary/capture
http://www.m-w.com/dictionary/capture
http://www.m-w.com/dictionary/capture
http://www.m-w.com/dictionary/document
http://www.m-w.com/dictionary/document
http://www.m-w.com/dictionary/document


qeydləri düzəldə bilər. 

Yəni  Məsələn: daxil olmaqla, lakin siyahıda qeyd 

edilənlərlə kifayətlənməmək Ģərtilə.  

 

ESQ Elektron Səhiyyə Qeydləri (EHR) fərdi Ģəxsə 

verilən səhiyyə xidmətini sənədləĢdirən, 

hərtərəfli, strukturlaĢdırılmıĢ bir klinik, 

demoqrafik, ekoloji, sosial və maliyyə 

məlumatları və elektron formada məlumatdır. 

(ASTM E1769, 1995) 

Elektron  

Səhiyyə Qeydləri 

ġəxsin sağlamlığı, vəziyyəti və sağlamlığının 

qayğısına dair məlumatlar kompüterlə iĢlənən 

formada və standart bir məlumat modelinə uyğun 

olaraq təqdim olunur. 

ISO 18308 

Elektron Səhiyyə 

Qeydlərinin 

Arxitekturası 

Elektron səhiyyə qeydlərinə məlumatların 

yazılması, alınması və iĢlənməsi üçün 

komponentlər və xidmətlər sisteminin rəsmi 

təsviridir. 

ISO 18308 

 

Elektron Səhiyyə 

Qeydi Sistemi 

Elektron səhiyyə qeydlərinə məlumatların 

yazılması, alınması və iĢlənməsi sistemi. 

ISO 18308, [ISO/EN 

13606-1:2008] 

Elektron ismarıc 

sistemləri 

Müəyyən bir təĢəbbüskar və bir və ya daha çox 

qəbuledici ilə kompüterdə və ya digər elektron 

cihazda görünən icmarıclar. Ümumi nümunələrə 

mobil telefonu mətn ismarıcları və elektron poçt 

ismarıcları daxildir. 

  

 

Elektron konsultasiya 

(e-Konsultasiya) 

Telekonsultasiya 

Elektron təminat vasitəsi ilə üz-üzə qarĢılıqlı 

fəaliyyəti tələb etməyən baĢqa bir provayderdən 

(məsləhətçidən) məsləhət, Ģərh və / və ya tövsiyə 

(müalicə, resept və s.) tələb edən provayderin 

(əksər hallarda Ġlkin Baxım) iĢ təcrübəsi xəstə ilə 

mütəxəssis arasında qarĢılıqlı əlaqə. Buraya xəstə 

ilə əlaqəli ekspert rəyi və ya məsləhət vermək və 

ya təmin etmək üçün klinik təminatçılara aid olan 

demoqrafik və tibbi məlumatlar daxildir və ideal 

olaraq xəstənin elektron sağlamlıq qeydlərində 

qeyd olunur. Məsləhətçi (mütəxəssis) provayderi 

qiymətləndirir və / və ya Ģərh edir və diaqnostik 

və müalicə tövsiyələrini verə bilər. Sorğu edən 

provayder reseptləri, laboratoriya sorğuları və / 

və ya nəticədə digər xidmətləri sifariĢ edir və 

sənədləĢdirir. Baxım üçün məsuliyyət hələ də 

 



tibbi olaraq qanuni olaraq müraciət edən 

provayderin üzərinə düĢür, buna görə də bu 

provayderlə əlaqə telekonsultativ prosesin zəruri 

hissəsidir. Beləliklə, tələb edən provayder də 

peĢəkar inkiĢaf əldə edəcəkdir. Buna misal 

olaraq, Ailə Təcrübə həkiminin dərinin 

vəziyyətini qiymətləndirmək və müalicə tövsiyə 

etmək üçün Dermatoloqa e-MüĢavirə 

göndərməsini qeyd etmək olar. 

QEYD: Elektron Sistemdən fərqli olaraq, 

Elektron MüĢavirədə müraciət edən provayder 

xəstə üçün məsuliyyət daĢıyır. 

Elektron MüĢavirə 

(e-MüĢavirə, 

TelemüĢavirə) 

Digər bir provayderdən, ümumiyyətlə bir 

mütəxəssisdən, elektron vasitələr yolu ilə 

müraciət edən və xəstə ilə mütəxəssis arasındakı 

qarĢılıqlı əlaqəni tələb etməyən məsləhət (resept, 

dərman və s), Ģərh və / və ya tövsiyə tələb edən 

provayderin (provayder “olaraq adlandırılır) iĢ 

təcrübəsi. Buraya xəstə ilə əlaqəli ekspert rəyi və 

ya məsləhət vermək və ya təmin etmək üçün 

klinik təminatçılara aid olan demoqrafik və tibbi 

məlumatlar daxildir və ideal olaraq xəstənin 

elektron sağlamlıq qeydlərində qeyd olunur. 

Sözügedən (mütəxəssis) provayder qiymətləndirir 

və / və ya Ģərh edir və diaqnostik və müalicə 

tövsiyələrini verə bilər və nəticədə reseptlər, 

laboratoriya sorğuları və / və ya digər xidmətlər 

sifariĢ edə və sənədləĢdirə bilər. Qayğının 

göstərilməsi üçün məsuliyyət sözügedən 

provayderə keçir. Buna misal olaraq Ailə 

Təcrübəsi həkiminin bir xəstənin böyrək (böyrək 

orqan sistemi) xidmətini idarə etmək üçün 

nefroloqa xəstəni "e-müraciət" formasında 

təqdim etməsini göstərmək olar.  

QEYD: Bu, Elektron MəsləhətləĢmədən 

fərqlənir.  Elektron Sistemdə müraciət edən 

provayder xəstənin xüsusi vəziyyətinə görə 

rəhbərliyə və məsuliyyətə istinad edilən 

provayderdən imtina edir (lakin xəstənin idarə 

edilməsinin bütün digər aspektləri üçün 

məsuliyyəti özündə saxlaya bilər). 

 

Elektron Ġmza (e- Müqavilə və ya digər qeydlərə əlavə edilmiĢ və 

ya əlaqəli və yazılı imzanın hüquqi ekvivalenti 

Ġngilis dilində olan 

Amerika Ġrsi Lüğəti, 



Ġmza) kimi istifadə olunan elektron səs, simvol və ya 

proses. 

Müqavilə və ya digər qeydlə əlaqəli və ya 

məntiqi ilə əlaqəli və qeydə imza atmaq niyyəti 

olan Ģəxs tərəfindən icra olunan və ya qəbul 

edilmiĢ elektron səs, simvol və ya proses. 

Elektron sənədə daxil edilmiĢ, əlavə edilmiĢ və 

ya əlaqəli bir və ya daha çox məktub, simvol, 

rəqəm və ya rəqəmsal formada digər 

simvollardan ibarət imza. 

Dördüncü BuraxılıĢ, 

müəllif hüquqları 2000, 

Houghton Mifflin ġirkəti 

tərəfindən. 2009-cu ildə 

yenilənmiĢdir. Houghton 

Mifflin ġirkəti tərəfindən 

dərc olunmuĢdur.  

ABġ “2005-ci il Qlobal 

və Milli Kommersiya 

Aktında Elektron 

Ġmzalar”, Ġctimai 

Qanunvericilik 106-229, 

15 USC 7006, Böl. 106, 

səhifə 10 

http://www.gpo.gov/fdsy

s/pkg/PLAW-

106publ229/pdf/PLAW-

106publ229.pdf (21 fev 

2013-cü ildə 

buraxılmıĢdır) 

Kanadanın “ġəxsi 

Məlumatların 

Mühafizəsi və Elektron 

Sənədlər Aktı – S.C. 

2000, c. 5 (bölmə 31)” 

http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/act

s/P-8.6/page-

14.html#docCont (21 fev 

2013-cü ildə 

buraxılmıĢdır). 

Həmçinin baxın:  

“e-Ġmza haqqında 

Avropa Qanunvericiliyi”  

http://ec.europa.eu/infor

mation_society/policy/es

ignature/eu_legislation/i

ndex_en.htm  

“Avropa Elektron Ġmza 

Direktivi” 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/page-14.html#docCont
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/page-14.html#docCont
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/page-14.html#docCont
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/page-14.html#docCont
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/index_en.htm


http://ec.europa.eu/infor

mation_society/eeurope/

2005/all_about/security/e

lectronic_sig_report.pdf, 

səhifə 27-30 

Silmək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə SĠLMƏK VƏ YA 

TƏMĠZLƏMƏK feillərindən istifadə daha 

məqsədəuyğundur.  

 

GörüĢ yeri (isim) GörüĢ yeri kliniki, inzibati və maliyyə 

məlumatlarını birləĢdirən mərkəz nöqtəsi kimi 

xidmət edir. GörüĢ yerləri bir çox fərqli Ģəraitdə 

baĢ verir - ambulator xidmət, stasionar xidmət, 

təcili tibbi yardım, ev sağlamlığı, sahə və virtual 

(teletibb). 

http://www.ncvhs.hhs.go

v/040127p1.htm  

ġifrələmək Məlumatların icazəsiz insanlar və ya sistemlər 

tərəfindən baĢa düĢülməsi çətin olan bir formaya 

çevirərək məlumatları SAXLAMAQ. Məsələn, 

sistem xəstənin maliyyə məlumatları kimi həssas 

məlumatları ġĠFRƏLƏYƏ BĠLƏR. 

 

ġifrələmə ġifrələmə məlumatların icazəsiz insanlar 

tərəfindən asanlıqla baĢa düĢülə bilmədiyi Ģifrə 

mətni adlanan bir formaya çevrilməsidir. 

http://searchsecurity.tech

target.com/sDefinition/0,

,sid14_gci212062,00.ht

ml  

Daxil etmək  Əllə daxil etməklə (məsələn, klaviatura vasitəsi 

ilə) və ya digər giriĢ cihazları vasitəsilə 

məlumatları DAXĠL ETMƏK. Məsələn, 

istifadəçi klaviatura vasitəsi ilə xəstənin küçə 

ünvanını əl ilə daxil edə bilər. Digər bir nümunə: 

istifadəçinin elektron çəki Ģkalası vasitəsi ilə 

xəstənin bədən çəkisini daxil edə bilməsi. 

 

Müəssisə Son dərəcə böyük bir Ģəbəkəni izah edən ümumi 

bir termin. Adətən 500 və daha çox stansiyanın 

tərifi olaraq istifadə olunur. 

http://www.csgnetwork.c

om/glossarye.html#enter

prise  

Qurum Ayrı-ayrı və fərqli bir varlıq və obyektiv və ya 

konseptual reallığa sahib olan bir Ģey. Xüsusi və 

diskret vahid formasında mövcud olan bir Ģey. 

Üzvlərindən fərqli bir Ģəxsiyyətə sahib olan bir 

təĢkilat (bir iĢ və ya hökumət birliyi olaraq). 

http://www.m-

w.com/cgi-

bin/dictionary?book=Dic

tionary&va=entity  

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/security/electronic_sig_report.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/security/electronic_sig_report.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/security/electronic_sig_report.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/security/electronic_sig_report.pdf
http://www.ncvhs.hhs.gov/040127p1.htm
http://www.ncvhs.hhs.gov/040127p1.htm
http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci212062,00.html
http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci212062,00.html
http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci212062,00.html
http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci212062,00.html
http://www.csgnetwork.com/glossarye.html#enterprise
http://www.csgnetwork.com/glossarye.html#enterprise
http://www.csgnetwork.com/glossarye.html#enterprise
http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=entity
http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=entity
http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=entity
http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=entity


Qurum (alternativ)  Maraqlı bir konkret və ya mücərrəd bir Ģey, o 

cümlədən sözügedən məfhumlar arasındakı 

birliklər. 

ISO 18308, [ISO/IEC 

2382] 

GiriĢ  Səhiyyə məlumatlarının diskret bir hissəsinin 

sənədləĢdirilməsi 

DĠQQƏT: məsələn, giriĢ kliniki müĢahidənin, 

nəticənin, niyyətin, planın və ya fəaliyyətin 

sənədlərini təmsil edə bilər. 

ISO 18308 

Hadisə Hadisə xəstədə baĢ verən və ya baĢ verən və ya 

xəstə ilə əlaqəli, xüsusən də hadisə (məsələn, 

mənfi hadisə), prosedur və ya diaqnoz kimi vacib 

bir Ģeydir. 

SS7 RIM-dən: Bir obyektin vəziyyətində 

diqqətəlayiq dəyiĢikliyə səbəb olan stimul və ya 

obyektin davranıĢını Ģərtləndirən siqnal. 

 

Sübutlu resurslar Sübutlu təcrübə “fərdi xəstələrə qayğı ilə bağlı 

qərar qəbul edərkən ən yaxĢı dəlillərdən vicdanlı, 

açıq və ağıllı bir istifadədir. Sübutlu tibb 

təcrübəsi fərdi kliniki müayinələrin sistematik 

tədqiqatların ən yaxĢı mövcud xarici kliniki 

sübutlar ilə birləĢdirilməsini nəzərdə tutur.” 

http://www.fhs.mcmaster

.ca/rehab/research/ebr.ht

ml  

Mübadilə    

Aydın icazə Sərbəst və birbaĢa verilən, ya Ģifahi, ya da yazılı 

Ģəkildə ifadə edilən icazə. 

ISO 18308 

Ġxrac etmək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə TƏQDĠM ETMƏK feilindən 

istifadə edin.  

 

Xarici mənbəli Bu istifadəçinin ESQ sistemindən kənarda tutulan 

obyektə istinad edir. Xarici mənbəli obyekt 

nümunələrinə aĢağıdakılar daxildir: fakslar, 

müraciət sənədləri, məsləhətçi hesabatları, 

laboratoriya nəticələri və baĢqa bir səhiyyə 

təĢkilatının qarĢılaĢma qeydləri və xəstə / rezident 

xarakterli yazıĢmalar. 

 

Çıxarmaq Məlumatları müəyyən meyarlara və müəyyən 

məqsədlərə əsasən tapmaq, əldə etmək və 

toplamaqla məlumatı TƏQDĠM ETMƏK. 

Məsələn, bir sistem bir həkimə xəstənin sinəsinə 

 

http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab/research/ebr.html
http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab/research/ebr.html
http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab/research/ebr.html


aid bütün rentgen hesabatlarını ÇIXARA BĠLƏR. 

BaĢqa bir nümunə: həkim resept daxil etdikdə 

sistem avtomatik olaraq allergiya tarixini 

ÇIXARA BĠLƏR. BaĢqa bir misal: sistemin 

tədqiqatçı üçün müəyyən bir müddət ərzində 

Təcili Xidmətdə müalicə olunan sətəlcəm kimi 

xəstəliklərin sayının ÇIXARA BĠLƏR. BaĢqa bir 

misal: sistem sətəlcəm xəstəliyi olan və bu 

kohortu müəyyən yaĢ səviyyələri ilə təsnif edən 

xəstələrin qrupundan istifadə edərək 

məlumatların yığılmasını və birləĢdirməsini 

TƏMĠN EDƏ BĠLƏR. 

Ailə tarixçəsi Bir Ģəxs və ya onun yaxın qohumları haqqında 

səhiyyə məlumatlarının qeydləri. Tam qeyd 

özündə qohumların üç nəsli, o cümlədən uĢaqlar, 

qardaĢ və bacılar, valideynlər, xalalar və əmilər, 

bacı və bacı-qardaĢlar, nənələr və nəvələr 

barəsində məlumatları ehtiva edir. Ailələrin 

genləri, mühiti və həyat tərzi də daxil olmaqla 

ortaq bir çox amillər mövcuddur. Birlikdə bu 

amillər bir ailədə yarana biləcək tibbi 

vəziyyətlərə dair köməklik göstərə bilər. 

Qohumlar arasında baĢ verən iğtiĢaĢlar 

nümunələrinə diqqət yetirərək, tibb iĢçiləri, bir 

insanın, digər ailə üzvlərinin və ya gələcək 

nəsillərin müəyyən bir vəziyyəti inkiĢaf etdirmə 

riskinin olub-olmadığını müəyyən edə bilər. 

Xəstənin xüsusilə həssas ola biləcəyi hər hansı 

bir pozuntu halını aĢkar etmək üçün bir sıra 

xüsusi suallarda yaxın bir ailənin üzvlərinin 

sağlamlığı ilə bağlı sorğu xəstənin tibbi tarixinin 

vacib bir hissəsi. Ailədə vərəm var idi? ġəkərli 

diabet? DöĢ xərçəngi?” Ġrsi və ailə xəstəlikləri 

xüsusilə qeyd olunur. Hər bir insanın yaĢı və 

sağlamlığı, ölüm yaĢı və ölüm səbəbləri tarixçədə 

göstərilmiĢdir. Adətən Ģəkilli sənədlər üçün 

genoqram hazırlanır. Ailənin sağlamlıq tarixçəsi 

xəstədən və ya ailədən ilkin görüĢdə əldə edilir və 

daimi qeydin bir hissəsi olur. Digər suallar, 

məsələn, yaĢ, cinsi əlaqə, evdəki digər Ģəxslərin 

münasibətləri və xəstənin ailə tarixçəsi, bu 

məlumatların hələ təmin edilməməsi zamanı da 

soruĢula bilər. 

http://ghr.nlm.nih.gov/ha

ndbook/inheritance/famil

yhistory  

http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/inheritance/familyhistory
http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/inheritance/familyhistory
http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/inheritance/familyhistory


Sürətli yol Sürətli xəstə qeydiyyatı iĢ texnikası. Təcili 

vəziyyətdə qayğı göstərmək və kəskin qulluq 

xəstələrini tez bir zamanda boĢaltmaq üçün çox 

faydalıdır. 

 

Fetal ölüm Hamiləliyin müddətindən asılı olmayaraq və 

hamiləliyin məcburi olaraq dayandırılması 

prosesi həyata keçirilməyən insan konsepsiyası 

məhsulunun anadan tamamilə çıxarılmasından 

əvvəl ölüm. Ölüm bu cür çıxarılmadan sonra 

dölün nəfəs almadığı və ya həyatın baĢqa bir 

sübut ilə, məsələn, ürəyin döyünməsi, göbək 

nəbzinin pulsasiyası və ya ixtiyari əzələlərin 

müəyyən bir hərəkəti göstərməməsi ilə ifadə 

olunur. Ürək döyüntülərini keçici ürək 

sancmalarından ayırmaq lazımdır; Tənəffüsləri 

sürətlə gedən tənəffüs səylərindən və ya qazdan 

ayırmaq lazımdır. 

 

Doldurmaq (resept və 

ya dərman sifariĢi) 

Resept və ya dərman sifariĢinin doldurma prosesi 

təsdiq edildikdən sonra baĢlayır. Prosesə dərman 

maddələrinin həmiĢəlik inventarlaĢdırılmasını 

yoxlamaq, sonra son dərman məhsulunu 

hazırlamaq, yığmaq və nəzərdən keçirmək 

daxildir. Dərmanın göndərilməsinə dair (ya da 

göndərilməməsinə dair) qərar alındıqda, proses 

baĢa çatır. Qeyd: DoldurulmuĢ dərman sifariĢi 

sifariĢlə həm göndərilə həm də göndərilməyə 

bilər (məsələn, xəstə dərman almaqdan imtina 

edə bilər). Qeyd: ESQ-S FM-də "doldurma" 

termini dərman doldurma və paylama 

anlayıĢlarını təmsil edəcəkdir. 

 

Təmizlənə bilən Proqramı ayrı-ayrılıqda və müəyyən bir dəyər 

toplamaqla məhdudlaĢdırmaq imkanı. 

 

ĠĢarələmək  

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Əgər niyyət vəziyyəti bildirməkdirsə (yəni 

vəziyyəti iĢarələmək) onda bunun əvəzinə “siqnal 

TƏMĠN ETMƏK” və ya “siqnal VERMƏK”, 

habelə “bildiriĢ ÖTÜRMƏK” ifadələrindən 

istifadə edin.  

 

Axın cədvəlləri Zamanla dəyiĢdikcə dəyiĢənlərin dəyərlərini 

göstərmək üçün təĢkil edilmiĢ məlumatların 

cədvəlli xülasəsi. 

http://www.centc251.org

/Ginfo/Glossary/tcglosf.

htm  

Formullar  Dərman alınması, vurulması və / və ya geri http://www.hrsa.gov/opa

http://www.centc251.org/Ginfo/Glossary/tcglosf.htm
http://www.centc251.org/Ginfo/Glossary/tcglosf.htm
http://www.centc251.org/Ginfo/Glossary/tcglosf.htm
http://www.hrsa.gov/opa/glossary.htm


qaytarılması məqsədi ilə adətən bir terapevtik 

sinifdə mövcud olan dərmanların sayını 

məhdudlaĢdıran dərman məhsullarının seçilmiĢ 

siyahısı. Hökumət orqanı, üçüncü tərəf sığortaçısı 

və ya sağlamlıq planı və ya hər-hansı bir qurum 

bu formulları rəsmi Ģəkildə tərtib edə bilər. Bəzi 

müəssisələr və ya səhiyyə planları yalnız siyahıda 

olan dərman məhsulları həmin müəssisəyə 

göndərilə biləcəyi və ya səhiyyə planı ilə geri 

qaytarıla biləcəyi qapalı (yəni məhdudlaĢdırılmıĢ) 

formullar hazırlayır. 

/glossary.htm  

Funksiya  Bəzi dəlilləri və ya məlumatları götürən və nəticə 

verən bir hesablama. Hər hansı bir xüsusi giriĢ 

hər dəfə eyni məhsul verir. Daha formal olaraq, 

domendəki hər bir element arasındakı bir 

elementə bir xəritə. 

Dəyəri qaytaran alt proqram. 

 

Yaratmaq 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə mətnin məzmununa uyğun olaraq 

“MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK və SAXLAMAQ”, 

“MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK və TƏQDĠM 

ETMƏK” və ya “MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK və 

GÖSTƏRMƏK” sözlərindən istifadə edin. 

 

Ümumi qaydalar Ümumi müalicə qaydaları.  

Genotip  1. Orqanizmin və ya orqanizm qrupunun genetik 

quruluĢu (fiziki görünüĢdən götürüldüyü kimi). 

2. Xüsusi bir xarakter və ya əlamət müəyyən 

edən homoloji xromosomlarda yerləĢən allellərin 

birləĢməsi. 

Amerika Ġrsi Elmi Lüğət 

Müəllif Hüquqları 2005, 

Houghton Mifflin ġirkəti 

tərəfindən. Houghton 

Mifflin ġirkəti tərəfindən 

dərc edilmiĢdir. 

Genetik Pozuntular 

(həmçinin Genetik 

xəstəlik, Ġrsi 

xəstəliklər) 

Daun Sindromunda olduğu kimi və ya qüsurlu 

gen və ya xromosom aberrasiyası nəticəsində 

yaranan xəstəlik və ya vəziyyət. 

Amerika Ġrsi Elmi Lüğət 

Müəllif Hüquqları 2005, 

Houghton Mifflin ġirkəti 

tərəfindən. Houghton 

Mifflin ġirkəti tərəfindən 

dərc edilmiĢdir. 

GiriĢin Vermək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə GĠRĠġƏ NƏZARƏT ETMƏK 

ifadəsindən istifadə edin.  

 

Təlimatlar Siyasətin və ya davranıĢ göstəricisi və ya təsviri. http://www.merriamweb

http://www.hrsa.gov/opa/glossary.htm
http://www.merriamwebster.com/dictionary/guideline


ster.com/dictionary/guid

eline  

UyğunlaĢmaq Yuxarıdakı məlumatları sistemdəki digər 

məlumatlarla və ya baĢqa bir sistemin (və ya 

sistemlərin) məlumatları ilə uyğunlaĢdıraraq 

məlumatı YENĠLƏMƏK. Məsələn, sistem xəstə 

qrupunun digər üzvlərinin məlumatları ilə 

xəstənin yeni ev ünvanını UYĞUNLAġDIRA 

bilər. 

 

Sağlamlığa qayğı Fərdin sağlamlığı ilə əlaqəli olan fəaliyyətlər, 

xidmətlər və ya təchizatlar.  

ISO 18308, [EN 13940-

1:2007] 

Sağlamlığa qayğının 

göstərilməsi 

fəaliyyəti 

Sağlamlığa qayğının göstərilməsi xidməti ilə 

əlaqəli olan öhdəliklər (qiymətləndirmələr, 

müdaxilələr) 

ISO/TR 12773-1 

Sağlamlığa qayğının 

göstərilməsi xidməti 

BirbaĢa və ya dolayı yolla təmin edilmiĢ Ģəxsin 

və ya əhalinin sağlamlığının yaxĢılaĢdırılması 

məqsədi ilə göstərilən xidmət. 

ISO/TR 12773-1 

Səhiyyə məlumatı ġəxsin sağlamlığı barəsində məlumat. ISO 18308 

Səhiyyə problemi Müəyyən bir səhiyyə tərəfinin müəyyən etdiyi və 

ya ifadə etdiyi qayğı mövzusunun sağlamlığı ilə 

əlaqədar problem. 

ISO 18308 

Sağlamlığa Qayğı 

göstərən tərəf 

Səhiyyə xidməti prosesində iĢtirak edən təĢkilat 

və ya Ģəxs. 

ISO 18308, [EN 13940-

1:2007] 

Sağlamlığa Qayğı 

göstərən Mütəxəssis 

Səhiyyə mütəxəssislərinə baxın.  

Sağlamlığa Qayğı 

göstərən Provayder 

Provayderə baxın.  

Sağlamlıq vəziyyəti Müəyyən bir müdaxilə tələb edən bir insanın və 

ya qrupun sağlamlığının aspekti. 

DĠQQƏT: Bu müdaxilələr sağlamlığın 

artırılması, sağlamlığın gücləndirilməsi və ya 

xəstəliklərin qarĢısının alınması (məsələn, 

immunizasiya) fəaliyyətləri kimi gözlənilən və ya 

perspektivli ola bilər. 

b) simptomlar, sağlamlıq problemləri (hələ 

diaqnoz edilməmiĢdir), diaqnozlar (məlum və ya 

müvəqqəti), məsələn, Ģəkərli diabet və ya bədənin 

ISO/TR 12773-1 

http://www.merriamwebster.com/dictionary/guideline
http://www.merriamwebster.com/dictionary/guideline


bütövlükdə və ya bir və ya daha çox hissəsində, 

məsələn, yaxĢı mövqedə vertiqo və ya / insanın 

rifahına, məsələn, psixoza və / və ya insanın adi 

fizioloji vəziyyətinə, məsələn, hamiləliyə, 

laktasiyaya təsir göstərir. 

Sağlamlıq Məlumatı  Bu standartın məqsədləri üçün Səhiyyə məlumatı 

bir insanın (və ya bir qrup Ģəxsin) sağlamlığı ilə 

bağlı məlumatdır və ya ayrı-ayrı Ģəxslərə (və ya 

ayrı-ayrı qruplara) göstərilən səhiyyə ilə bağlı 

məlumatdır. Sağlamlıq məlumatlarına 

aĢağıdakılar daxildir, lakin bununla 

məhdudlaĢmır: Elektron Sağlamlıq Qeydləri, 

bəyanat, giriĢ, sənəd, hesabat, qeyd, diaqram, 

çıxarıĢ və ya metadata. Ġkinci səviyyəli sağlamlıq 

məlumatlarına aĢağıdakılar daxildir, lakin 

bununla məhdudlaĢmır: inzibati, maliyyə, iĢ 

axını, kliniki məlumatlar və keyfiyyətin 

qiymətləndirilməsi məlumatları. 

 

Sağlamlıq mandatı  Qayğı mövzusu səlahiyyətli nümayəndəni və ya 

səlahiyyətli bir səhiyyə iĢçisinə həvalə edilmiĢ 

xüsusi vəzifənin həcmi və hədlərini 

müəyyənləĢdirən və bu vəzifəni nəzərə alaraq 

qayğı mövzusundakı məsuliyyətlərini təyin edən 

bəyanat.  

ISO 18308, [EN 13940-

1:2007] 

Sağlamlıq 

Mütəxəssisi 

TanınmıĢ bir orqan tərəfindən müəyyən səhiyyə 

xidmətləri göstərmək üçün səlahiyyətli Ģəxs. 

ISO/TR 12773-1 

 

Sağlamlıqla əlaqəli 

faktorlar 

Xəstənin müalicə almaq və ya reaksiya vermək 

və ya sağlamlığını (fiziki, zehni, sosial, mənəvi, 

ictimai və / və ya iqtisadi meyarlar daxil olmaqla) 

qorumaq qabiliyyətinə təsir edən və ya izah edən 

hallar, təsir, səbəb və ya problemlər. Bir xəstənin 

güclü (müsbət faktorlar) və ya zəif tərəfləri 

(mənfi faktorlar) həmin xəstənin qayğısına və ya 

bərpa olunmasına təsir göstərə bilər və qayğı 

planlarının və müalicə seçimlərinin inkiĢafını 

dəstəkləmək üçün ESQ-in bir hissəsi kimi qeyd 

edilə bilər (yəni, siğorta təminatı (adətən müsbət 

faktor) iĢsizliyə qarĢı (adətən mənfi faktor). 

Faktorlara misal olaraq ailəyə dəstək, maliyyə 

dəstəyi, tibbi sığorta səviyyəsi, Sağlamlığın 

yerində olması, məĢğulluq vəziyyəti / növü, 

qayğıya giriĢ və təhsil səviyyəsi daxildir. 

 



Sağlamlıq ilə əlaqəli amillər xəstənin problem 

siyahısına daxil edilə bilər (məsələn, ambulator 

vəziyyət və ya asılılıqlar). Aktiv xəstə üçün 

xüsusi güc nümunəsi yaĢlı bir valideynin 

kollecdən mövsümi tətili zamanı yaĢlı valideynə 

qayğı göstərməsidir. 

Gizlətmək  Məlumatın mövcudluğu səlahiyyətli 

istifadəçilərdən baĢqa ifadə edilməməsi üçün 

xüsusi məlumatları görünməz hala gətirərək 

MƏLUMATIN GÖRÜNMƏSĠNĠ ĠDARƏ 

ETMƏK.  

Xəstə qeydlərini izləyənlər gizli məlumatların 

mövcud olduğuna və ya mövcud olmamasına dair 

heç bir əlamət almırlar. Məsələn, sistem xəstənin 

psixiatrından baĢqa bütün izləyicilərdə xəstənin 

psixiatrik qeydinin mövcudluğunu gizlədə bilər. 

Qeyd: "gizlətmək" feili gizlətmə hərəkətini 

dəyiĢdirmək üçün məqbul feildir. 

 

MüəyyənləĢdirici Müvafiq müəyyənləĢdirici tərəfindən potensial 

təsdiqlənmədən əvvəl Ģəxsiyyəti tələb etmək 

üçün istifadə olunan məlumat. 

ISO 18308, [ENV 

13608-1] 

MüəyyənləĢdirmək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEIL 

Bunun əvəzinə, kontekstə uyğun Fəaliyyət-

Feillərdən istifadə edin. 

Məsələn, “... unikal olaraq xəstəni 

müəyyənləĢdirmək ...” ifadəsi əvəzinə “... xəstə 

üçün unikal müəyyənləĢdiricini SAXLAMAQ ...” 

ifadəsindən istifadə edilməlidir. BaĢqa bir misal: 

“... xəstəni müəyyənləĢdirməyə köməklik 

göstərmək ...” ifadəsinin əvəzinə “... xəstənin 

Ģəxsiyyətinin MÜƏYYƏNLƏġDĠRĠLMƏSĠNƏ 

köməklik göstərmək ...” ifadəsindən istifadə edin. 

 

Yəni  BaĢqa bir sözlə  

Ġmmunizasiya 

Tarixçəsi 

Müəyyən xəstə üçün immunizasiyaların tam, 

natamam və ya yarı tamamlanmıĢ siyahısı. 

Qeyd: Müəyyən edilmiĢ peyvənd tarixçəsi 

köçürüldükdə immunizasiya tarixçəsinin istinad 

çərçivəsinin də göstərilməsi çox vacibdir. Tarixin 

ölçüsünü dəqiq müəyyənləĢdirmək üçün 

müvəqqəti və təĢkilati əhatə dairəsi tələb olunur. 

Bu əhatə dairəsi göstərilibsə, immunizasiya 

 



məlumatlarını anlamaq və birləĢdirmək nisbətən 

sadə olur; bu əhatə dairəsi göstərilməyibsə, 

"tarixçə"-nin mənası müəyyən edilə bilməz. 

Məsələn, müəssisənin müəyyənləĢdiricisi və tarix 

diapazonu ilə müĢayiət olunan immunizasiya 

qeydlərinin alınması yalnız həmin müəssisədən / 

müəssisədən və həmin tarixçə aralığından 

qeydlərin verildiyini xüsusi formada göstərir. 

Əgər xəstə yalnız həmin müəssisədən 

immunizasiya alıbsa və ya immunizasiya qeydləri 

olan müəssisə xəstədə tam immunizasiya 

tarixçəsi olduğunu təsdiqləsə, atributlar “bütün” 

bölmələrə və “həyat tsiklı” tarixçəsi aralığına 

qaldırıla bilər. 

zir “immunizasiyaların tarixi”ni “immunizasiya 

tarixçəsi” ilə ayırd etməliyik. KeçmiĢ bağlantılar 

*məlum* immunizasiyanın xronoloji qaydada 

göstərilməsini nəzərdə tutur və buna görə tərif 

məlum və tamdır. Sonuncu mümkün olan bütün 

immunizasiyaların tam bir Ģəkildə verilməsini 

nəzərdə tutur. 

Nəzərdə tutulan 

razılıq 

ĠĢarələrdən, hərəkətlərdən və ya faktlardan və ya 

hərəkətsizlikdən və ya səssizlikdən alınan razılıq. 

ISO 18308 

Ġdxal etmək Xarici mənbədən məlumatlara aktiv olaraq daxil 

olmaq və sonra məlumatları yerli sistemə 

yükləmək və inteqrasiya etməklə məlumatları 

yerli sistemə DAXĠL ETMƏK. Məsələn, sistem 

hər cümə axĢamı ən son dərman sınaq 

məlumatlarını ĠDXAL EDƏ BĠLƏR. BaĢqa bir 

nümunə: istifadəçi yetkin yaĢa çatmayan diabetlə 

əlaqəli ən yaxĢı təcrübələrin müxtəlif dəstlərini 

ĠDXAL EDƏ BĠLƏR. 

 

Daxil olmaqla Minimum dəyərlər dəstini göstərir. Sistem əlavə 

dəyərləri dəstəkləyə bilər, lakin "daxil edilmiĢdir" 

olaraq sadalananlar dəstəklənməlidir. 

 

Göstərmək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə müvafiq bir təsnifatla 

ETĠKETLƏMƏK sözündən istifadə edin. Təsdiq 

etmək, təsdiqləmək, bildirmək, göstərmək və 

qeyd etmək sinonimlər hesab edilir. 

 

Ġnformativ funksional 

profil 

SS7 konsensus prosesi vasitəsilə rəsmi ictimai 

müayinəni uğurla baĢa çatdıran funksional profil. 

SS7 ESQ-S Funksional 

Model 



Bölmə 2: Uyğunluq 

Maddəsi 

Məlumatın 

semantikası 

Məlumatın Semantikası məlumat modeli və 

terminoloji model ilə müəyyən edilir. Terminoloji 

model standart dəyər dəstləri və / və ya kod 

dəstləri ilə məhdudlaĢdırıla bilər. Məsələn, 

vaksinasiya Ģərtləri federal hökumət tərəfindən 

məhdudlaĢdırıla bilər. Digər bir nümunə: 

dərmanların siyahısı müəyyən bir formul 

tərəfindən məhdudlaĢdırıla bilər. 

 

Daxil etmək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə təsvir edilmiĢ fəaliyyətlərin əhatə 

dairəsi və kontekstindən asılı olaraq TUTMAQ, 

DAXĠL ETMƏK, QƏBUL ETMƏK, ĠDXAL 

ETMƏK və ya AVTO-MƏSKUNLAġMA 

feillərindən istifadə edin. 

 

BirləĢdirmək Digər məlumatları nəzarət edilən bir Ģəkildə 

mövcud məlumatlarla birləĢdirərək məlumatı 

YENĠLƏMƏK. Məsələn, istifadəçi baĢqa bir 

yurisdiksiyada göstərilən tibbi xidmətləri 

pasiyentin yerli qeydlərinə birləĢdirə bilər. BaĢqa 

bir misal: ESQ sisteminin bu sistemdəki mövcud 

istifadəçi identifikasiyası xidmətləri ilə giriĢ imza 

tətbiqini birləĢdirə bilməsi. BaĢqa bir misal: ESQ 

sisteminin imkanlarını artırmaq üçün çoxsaylı 

üçüncü tərəf modullarına inteqrasiya edə bilməsi. 

 

Tamlıq Məlumatların əldə edildiyi və ya oxunduğuna 

dair təminat, son səlahiyyətli giriĢ vaxtından bu 

yana sistem səhvləri ilə dəyiĢdirilməmiĢ və ya 

zədələnməmiĢdir. 

Qəsdən və ya təsadüfən dəyiĢdirilməmiĢ 

artefaktın vəziyyəti. 

ISO 18308 

Mübadilə standartları Məlumatların, adətən elektron məlumatların 

mübadilə olunduğu standartlar. Nümunələr 

arasında SS7 Kliniki Sənəd Arxitekturası. 

 

Ġnternet Mühəndisliyi 

ĠĢ Qüvvəsi (ĠMTQ) 

RFC 3881 

“Ġnternet Mühəndisliyi ĠĢ Qrupu, Ġnternet 

memarlığının təkamülü və Ġnternetin düzgün 

iĢləməsi ilə əlaqəli geniĢ beynəlxalq Ģəbəkə 

dizaynerləri, operatorları, satıcıları və 

tədqiqatçılarıdır.  Bu, rəy sorğusunda ifadə edilən 

Ġnternet standartlarını inkiĢaf etdirir (RFC). RFC 

3881 "toplanacaq məlumatların formatını və 

http://www.ietf.org/abou

t/  

http://tools.ietf.org/html/

rfc3881  

http://www.ietf.org/about/
http://www.ietf.org/about/
http://tools.ietf.org/html/rfc3881
http://tools.ietf.org/html/rfc3881


səhiyyə tətbiqetmə sistemlərində təhlükəsizlik 

auditi üçün tutulmalı olan minimum 

xüsusiyyətlər dəstini müəyyənləĢdirir. Format 

səhiyyə standartlarının yaradıcıları və tətbiq 

dizaynerləri üçün bir istinad olaraq nəzərdə 

tutulan XML sxemi olaraq təyin edilmiĢdir. 

Səhiyyə məlumatlarının təhlükəsizlik auditi ilə 

bağlı bir neçə əvvəlki sənədləri birləĢdirir.” 

Birgə fəaliyyət 

göstərmək 

Bütün sistem boyunca məlumat, xidmət və / və 

ya funksionallığı koordinasiya etmək. 

 

Birgə fəaliyyət  ġəxsi inam, ədalət və ya vəziyyətin fonunda 

olmaq. 

http://www.merriamweb

ster.com/dictionary/inter

preting  

Müdaxilə  DüzəliĢ etmək üçün müdaxilə fəaliyyəti və faktı. 

Xüsusilə sağlamlığı yaxĢılaĢdırmaq və ya 

xəstəliyin kursuna düzəliĢ etmək məqsədi olan 

hər-hansı fəaliyyət. 

http://www.mercksource.

com/pp/us/cns/cns_hl_do

rlands.jspzQzpgzEzzSzp

pdocszSzuszSzcommonz

SzdorlandszSzdorlandzS

zdmd_i_10zPzhtm#1245

6410  

GiriĢ mexanizmi Məlumat giriĢi üçün adətən istifadəçi qarĢılıqlı 

əlaqə qurğusundan istifadə edən yanaĢma. 

Nümunələrə klaviatura və maus daxildir. 

 

Dözümsüzlük Ġmmunoloji olmayan maddə üçün fizioloji 

həssaslıq. Bu, hər-hansı maddənin (məsələn, 

laktoza) tab gətirə bilməməsi, davam gətirə 

bilməməsi və ya maddələr mübadiləsini həyata 

keçirə bilməməsi ilə özünü göstərə bilər. 

 

Problem Problemə baxın.  

Etiketləmək (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

“ĠĢarə ilə etiketləyin” ifadəsindən istifadə edin.   

Hüquqi-saxlama Qeyd: Sistem qanuni olaraq müxtəlif faktlara 

sahib ola bilməz. Əksinə, sistem qanuni nəzərdən 

keçirilə biləcək bəzi məlumatları etiketləmək 

imkanı təmin edə bilər. 

 

Əlaqələndirmək (feil) Məlumatların bir hissəsini baĢqa bir məlumat 

parçası ilə əlaqələndirərək məlumatları 

YENĠLƏMƏK. Məsələn, sistem xəstənin 

 

http://www.merriamwebster.com/dictionary/interpreting
http://www.merriamwebster.com/dictionary/interpreting
http://www.merriamwebster.com/dictionary/interpreting
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_i_10zPzhtm#12456410
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_i_10zPzhtm#12456410
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_i_10zPzhtm#12456410
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_i_10zPzhtm#12456410
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_i_10zPzhtm#12456410
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_i_10zPzhtm#12456410
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_i_10zPzhtm#12456410


laboratoriya nəticələri ilə xəstənin qarĢılaĢma 

qeydini ƏLAQƏLƏNDĠRƏ BĠLƏR. BaĢqa bir 

misal: sistemin xəstənin qeydində müəllifin 

tanıdığı məlumat ilə təsdiqlənə bilən 

dəyiĢiklikləri ƏLAQƏLƏNDĠRƏ BĠLƏR. 

Daxil olmaq (feil)  Bu fəaliyyətlərin xronoloji ardıcıllığını 

saxlayaraq sistemin baĢlatdığı və ya istifadəçinin 

təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən fəaliyyətləri 

(məlumatlara daxil olmaq və / və ya 

funksionallıq, məlumatları əldə etmək cəhdləri və 

/ və ya funksionallıq, verilənlərdə və / və ya 

funksionallıqda edilən hərəkətlər və sistem 

xüsusiyyətlərinə və ya versiyalarına dəyiĢikliklər) 

ĠZLƏMƏK. Məsələn, sistem, yazını dəyiĢdirən 

istifadəçinin tarixi, vaxtı və Ģəxsiyyətini, habelə 

bu qeydə hansı dəyiĢikliklərin edildiyini qeyd 

edərək xəstənin qeydinə dəyiĢiklik edildiyini 

təsdiq edə bilər. BaĢqa bir misal: sistemin 

yenilənmənin tarixini və vaxtını saxlayaraq 

dərmanların qarĢılıqlı məlumat bazası cədvəlinə 

tətbiq edilməsi faktını DAXĠL EDƏ BĠLƏR. 

 

Məntiqi qeyd Məntiqi qeyd fiziki yerindən asılı olmayan 

məlumat qeydinə istinaddır. Məntiqi qeyd iki və 

ya daha çox yerdə fiziki qaydada saxlanıla bilər. 

 

Saxlamaq Məlumatların bir sistem daxilində saxlanması, 

yenilənməsi və / və ya silinməsi ilə 

SAXLAMAQ. Məsələn, sistem, həkimin 

məlumatları saxlaması və ya ləğv etməsi ilə 

SAXLAMAQ imkanı təmin edə bilər. BaĢqa bir 

nümunə: sistemin həkimə məlumatları düzəltmək 

və ya Ģərh etməklə SAXLAMAQ imkanı verə 

bilməsidir. 

 

Saxlama Qoruma aktı və ya saxlanılma vəziyyəti. 

Bir Ģeyi lazımı vəziyyətdə saxlamaq iĢi; saxlamaq 

http://www.bartleby.com

/61/56/M0045600.html  

Saxlama və 

versiyalama (fraza 

kimi istifadə edilmiĢ) 

Məlumatın eyni vahidinin çoxlu sayda 

düzəliĢlərinin tənizmlənməsi.  

http://en.wikipedia.org/w

iki/Versioning  

 

 

Ġdarə etmək Məlumatların tutulması, saxlanması və  

http://www.bartleby.com/61/56/M0045600.html
http://www.bartleby.com/61/56/M0045600.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Versioning
http://en.wikipedia.org/wiki/Versioning


(məlumat) göstərilməsi, məlumatlarla bağlı hərəkətlərin 

təyin edilməsi və məlumatların görünməsini idarə 

etməklə məlumatları tənzimləmək. Məsələn, 

sistem istifadəçinin cari müalicə planlarına uyğun 

olaraq xəstə və ailə üstünlüklərini idarəetmə 

qabiliyyətini təmin edə bilər. Digər bir nümunə: 

sistem həkim üçün xəstənin qeydini yaratmaq, 

kliniki qeydini yeniləmək, klinik qərar dəstəyi 

vasitələrindən istifadə etmək və xəstənin 

göndərmə məlumatlarını ötürməklə həkimin xəstə 

məlumatlarını idarə etmək imkanı təmin edə 

bilər. 

Məlumatın 

görünməsini idarə 

etmək 

Bu məlumatları müəyyənləĢdirmək / yenidən 

müəyyənləĢdirmək, maskalanmaq / açmaq və ya 

gizlətmək / gizlətməklə məlumatları ĠDARƏ 

ETMƏK. Məsələn, sistem hansı xüsusi xəstə 

məlumatlarına baxmağa icazə verməsi 

baxımından idarəçiyə MƏLUMATIN 

GÖRÜNMƏSĠNĠ ĠDARƏ ETMƏK funksiyasın 

verə bilər.  

 

Ġdarəetmə Ġdarəetmə fəaliyyəti və ya incəsənəti. Nəyinsə 

tənzimlənməsi və ona nəzarətin həyata 

keçirilməsi.  

http://www.merriamweb

ster.com/dictionary/man

agement  

Gizlətmək (feil)  Bu məlumatların səlahiyyətli istifadəçilərdən 

baĢqa mövcud olmaması üçün müəyyən məlumat 

elementlərini gizlətmək (maskalanmaq) yolu ilə 

MƏLUMATIN GÖRÜNMƏSĠNĠ ĠDARƏ 

ETMƏK; xəstə qeydlərini izləyənlər 

məlumatların mövcud olduğunu görə, lakin əsl 

məzmunu görə bilməyə bilərlər. Məsələn, idarəçi 

doğum Ģöbəsinin iĢçiləri istisna olmaqla, on 

səkkiz yaĢdan aĢağı olan bütün xəstələrin 

hamiləlik vəziyyətini GĠZLƏDƏ BĠLƏR. 

Qeyd: “açmaq” feili gizləymək hərəkətini 

dəyiĢdirmək üçün məqbul bir feildir. 

 

Gizlətmə  Məlumatın gizlədilməsi məlumat mağazalarında 

xüsusi məlumat elementlərini gözdən keçirmə 

(maskalanma) prosesidir. Həssas məlumatların 

real, lakin real olmayan məlumatlarla 

əvəzlənməsini təmin edir. Məqsəd həssas müĢtəri 

məlumatlarının səlahiyyətli mühit xaricində 

mövcud olmamasını təmin etməkdir. Məlumatın 

Vikipediya  

http://www.merriamwebster.com/dictionary/management
http://www.merriamwebster.com/dictionary/management
http://www.merriamwebster.com/dictionary/management


effektiv formada gizlədilməsi məlumatların 

həqiqi dəyərlərin müəyyənləĢdirilməməsi və ya 

yenidən qurulması, funksional görünüĢünün 

qorunması, effektiv sınaqların aparılması üçün 

dəyiĢdirilməsini tələb edir. 

EDƏ BĠLƏR Fakultətiv, icazə verilən fəaliyyəti göstərir. Bu 

sözün sinonimi “icazə verilir” ifadəsidir.  

SS7 ESQ-S Funksional 

Model 

Bölmə 2: Uyğunluq 

Maddəsi 

Tibbi  Təbabətin öyrənilməsi və ya tətbiqi ilə əlaqəli; 

"Tibb peĢəsi"; "Tibb tələbəsi"; "tibbi məktəb". 

http://wordnet.princeton.

edu/perl/webwn?s=medi

cal  

Dərmanın 

uyğunlaĢdırılması 

Dərmanın uyğunlaĢdırılması dərman 

səhvlərindən qaçmaq və xəstənin dərmanlara 

uyğunluğunu və uyğunlaĢma qaydalarını izləmək 

üçün müayinədə hər zaman dəyiĢiklik olarsa, 

xəstənin dərman rejiminin hərtərəfli 

qiymətləndirilməsidir. Dərmanların 

uzlaĢdırılması prosesi mövcud və əvvəlki dərman 

rejimlərinin müqayisəsini daxil etməli və yeni 

dərmanların sifariĢ edildiyi, mövcud sifariĢlərin 

yenidən yazıldığı, mövcud sifariĢin düzəldildiyi 

və ya xəstənin özünə resept yazılmamıĢ 

dərmanlar əlavə edilən hər keçiddə baĢ 

verməlidir.  

mprovingCareTransition

s:OptimizingMedication

Reconciliation.March20

12.AmericanPharmacists

AssociationandtheAmeri

canSocietyofHealthSyste

msPharmacists.See:http:/

/www.ashp.org/DocLibr

ary/Policy/PatientSafety/

Optimizing-Med-

Reconciliation.aspx  

BirləĢmək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə BĠRLƏġDĠRMƏK feilindən 

istifadə edin.  

 

Ġsmarıc standartı Ġsmarıc standartı Sağlamlıq ĠT kontekstində, ayrı-

ayrı səhiyyə tətbiqlərinə kliniki və inzibati 

məlumatların əsas dəstlərini mübadilə etməyə 

imkan verən elektron məlumat mübadiləsinin 

quruluĢunu və ya formatını göstərir. 

“SS7-nin 2.x Versiyalı (V2) ismarıc standartı 

kliniki sahədə elektron məlumat mübadiləsi iĢidir 

və dünyada səhiyyə üçün ən geniĢ tətbiq olunan 

standartdır. Bu ismarıc standartı sistemlər 

arasında kliniki məlumat mübadiləsinə imkan 

verir. Mərkəzi xəstələrə qulluq sistemini, 

həmçinin Ģöbə sistemlərində məlumatların 

1.http://www.hl7.org/im

plement/standards/produ

ct_brief.cfm?product_id

=146   5 iyun 2013-cü il 

tarixində buraxılmıĢdır 

http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn?s=medical
http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn?s=medical
http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn?s=medical


yerləĢdiyi bölgəni dəstəkləmək üçün 

hazırlanmıĢdır.” 

Metaməlumat Məlumat barəsində məlumat; daha dəqiq desək, 

məlumat dəsti və ya məlumatın bir hissəsi 

haqqında daha çox məlumat verən məlumatlar. 

ABġ Səhiyyə və Ġnsan 

Xidmətləri 

Departamenti, Katiblik 

Ofisi, 45CFR, Hissə 170, 

Ümummilli Səhiyyə 

Məlumatının 

Mübadiləsinə dəstək 

üçün Meta məlumat 

Standartları , səhifə 1, 9 

avqust 2011. 

GiriĢə DüzəliĢ etmək 

 ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə “icazə ilə əlaqəli məlumatı 

TƏNZĠMLƏMƏK” ifadəsindən istifadə edin. 

 

Təxirəsalınmaz GiriĢ və ya mesajın müəyyən bir istifadəçidən 

gəldiyinə dair zəmanət. Bir tərəfin giriĢin 

məzmununu inkar etməsi və ya yaratması çətin 

olacaq. 

http://www.ahima.org/in

focenter/guidelines/ltcs/5

.1.asp  

Qeydlər Bu sənəddə adlandırma qaydaları yalnız "kliniki 

qeydlərə" tətbiq olunur. Bu sənəd daxilində 

xüsusi bir məna kəsb etmək üçün "kliniki qeyd" 

termini istifadə olunur. Bu sənədin məqsədləri 

üçün kliniki qeyd, klinik mütəxəssislər və 

kursantlar tərəfindən ya da kortəbii olaraq 

(məsələn, qəbul qeydimi yazıram) və ya 

məsləhətləĢmə tələbinə cavab olaraq hazırlanan 

kliniki sənəddir (yəni, SS7 CDA Standartı ilə 

müəyyənləĢdirilmiĢdir).  Müəyyən bir prosedur 

üçün sifariĢ əsasında hazırlanan radiologiya 

hesabatları, patoloji hesabatları, laboratoriya 

hesabatları, ürək kateterizasiyası hesabatları və s. 

kimi xəstəlik hesabatlarından fərqləndirilməlidir. 

Bu sonrakı anlayıĢların əksəriyyətinin adları 

kliniki LOINC adlandırma quruluĢu tərəfindən 

yaxĢı yerləĢdirilir və LOINC verilənlər bazasında 

mövcud terminlərlə yaxĢı əhatə olunur. 

http://www.regenstrief.or

g/loinc/discussion/Clinic

al/ontology.doc  

Bildirmək BildiriĢ, xəbərdarlıq və ya xatırlatma. Təqdim 

olunan və ya maraqlı tərəfə ötürülən məlumatlar. 

Məsələn, xəbərdarlıq, öyüd-nəsihət, qeyd və ya 

ismarıc elan, xəbərdarlıq, buraxma və ya yeni bir 

 

http://www.ahima.org/infocenter/guidelines/ltcs/5.1.asp
http://www.ahima.org/infocenter/guidelines/ltcs/5.1.asp
http://www.ahima.org/infocenter/guidelines/ltcs/5.1.asp
http://www.regenstrief.org/loinc/discussion/Clinical/ontology.doc
http://www.regenstrief.org/loinc/discussion/Clinical/ontology.doc
http://www.regenstrief.org/loinc/discussion/Clinical/ontology.doc


vəziyyəti əks etdirə bilər. Qeyd: Bu terminlərin 

istifadəsi müxtəlif cəmiyyətlərdə fərqli hüquqi 

əlaqələrə malik ola bilər. 

BildiriĢ Mütləq Ģəkildə alıcının fəaliyyətini tələb etməyən 

bildiriĢ növü. 

 

Bildirmək  Bunun əvəzinə hər-hansı bildiriĢi baĢqa bir Ģəxsə 

və ya sistemə “TƏQDĠM ETMƏK, ÖTÜRMƏK 

və ya TƏMĠN ETMƏK” ifadəsindən istifadə edin 

(cihaz daxil olmaqla). 

 

Sıfırlamaq 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL  

Bunun əvəzinə “sıfırlanmıĢ kimi 

ETĠKETLƏMƏK” ifadəsindən istifadə edin. 

 

Obfuskasiya  ProqramlaĢdırmada, baĢqasına kodun aydın 

olmaması üçün tez-tez tətbiq olunan bir proses. 

ÇaĢdırmaq və ya qarıĢdırmaq üçün qəsdən edilən 

bir cəhddir. Obfuskasiya termini tez-tez virus 

məsələlərində istifadə olunur. 

http://www.csgnetwork.c

om/glossaryo.html  

Köhnəlmək (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə “ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏYƏN kimi 

ĠġARƏLƏMƏK” ifadəsindən istifadə edin. 

 

Tələbata uyğun 

olaraq 

Müəyyən sistem iĢləməsinin əl ilə həyata 

keçirilməsi. Məsələn, dərman-dərman qarĢılıqlı 

yoxlanılması həkim tərəfindən müəyyən bir 

dərman sifariĢ verildikdə avtomatik olaraq həyata 

keçirilə bilər. Bununla birlikdə, həkim əvvəllər 

baĢqa bir həkim tərəfindən sifariĢ edilmiĢ dərman 

üçün meydana gələ biləcək dərman-dərman 

qarĢılıqlı təsirlərini də araĢdırmaq istəyə bilər; 

beləliklə, həkim "tələbata uyğun olaraq" dərman-

dərman qarĢılıqlı yoxlanılması funksiyasını 

həyata keçirəcəkdir. BaĢqa bir nümunə: həkimin 

müəyyən bir dərman dəsti üçün mövcud olan 

siqnalları və bildiriĢləri (müəyyən bir xəstə 

nəzərə almadan) araĢdırmaq istəməsidir. 

 

SifariĢ etmək (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə “göstəriciləri sifariĢə uyğun 

Ģəkildə DAXĠL EDĠN” ifadəsindən istifadə edin. 

 

SifariĢ dəstləri SifariĢ dəstləri tibb bacısı, tibb, aptek və müttəfiq SS7 Kliniki Qərara 

http://www.csgnetwork.com/glossaryo.html
http://www.csgnetwork.com/glossaryo.html


sağlamlıq fəaliyyət maddələri də daxil olmaqla 

çoxĢaxəli Ģablon Ģəklində (sifariĢli) sessiyalarda 

hazırlanır. SifariĢ dəstləri peĢəkar xidmət 

təĢkilatları tərəfindən nəzərdən keçirilmiĢ və hər 

bir sifariĢ dəsti ümumi qayğı planının bir seansını 

və ya mərhələsini təĢkil etmək üçün xidmət etdiyi 

problem yönümlü qayğı planlarına çevrilmiĢdir. 

SifariĢ dəstlərinin problem və sessiya 

kodlaĢdırması sifariĢ dəstlərinin müvafiq kliniki 

kontekstlərdə və qayğı planlarında iĢlədildiyini 

və bir xəstəyə bir çox göstəriĢ tətbiq edildikdə 

sifariĢ seanslarının birləĢdiriləcəyini təmin edir. 

Dəstək komandası, Cin 

MakKley, SAGE 

təlimatı konsorsiumu, 

NebraĢka Tibb Mərkəzi 

Universiteti. 

TəĢkilat Bir Ģəxsin və ya qurumun fəaliyyət göstərdiyi və 

ya hansısa məqsədə doğru hərəkət etməsi üçün 

təyin olunan unikal səlahiyyət çərçivəsi. 

ISO 18308, [ISO 6523-

1:1998] 

Digər sistem Affilə edilmiĢ, birləĢdirilmiĢ, inteqrasiya edilmiĢ 

və ya tərəfdaĢ sistem olan ayrı bir sistem. 

 

Pasiyent Hər hansı bir xəstəlikdən və ya davranıĢ 

pozğunluğundan əziyyət çəkən və onun müalicəsi 

altında olan Ģəxs. 

http://216.251.232.159/s

emdweb/internetsomd/A

SP/1549985.asp  

Pasiyent və ailə 

üstünlüyü 

Xəstənin və ailənin seçdiyi dil, dini və ya mədəni 

üstünlüklərinin təsirinə məruz qalan, lakin 

bununla məhdudlaĢmayan tibbi müalicə 

seçimləri. 

 

Pasiyent 

müəyyənləĢdirici 

Pasiyent müəyyənləĢdirici bir xəstəni digər 

xəstədən misilsiz Ģəkildə fərqləndirmək üçün 

istifadə olunan məlumatlar toplusudur. 

 

Pasiyent qeydi Pasiyentə göstərilən səhiyyə xidmətləri haqqında 

məlumat toplamaq və saxlamaq üçün kağız və ya 

elektron vasitə. 

Səhiyyə Məlumatının 

Ġdarəolunması 

Texnologiyası: Tətbiqi 

YanaĢma. Merida L. 

Cons, f.d., RHIA, 

Redaktor, AHIMA, 

Çikaqo, IL, 2007 

Pasiyentin 

nümayəndəsi 

Pasiyentin xarakterinə və ya gücünə dözmək 

üçün nəzərdə tutulmuĢdur; xəstənin xeyrinə 

hərəkət etmək, məsələn qəyyum, qanuni 

nümayəndə, surroqat və ya vəkil. 

http://cancerweb.ncl.ac.u

k/cgi-

bin/omd?representative  

Pasiyent 

səviyyəsində 

Əhali Sağlamlığı sahəsindəki “pasiyent 

səviyyəsində məlumatlar” termini tək bir pasiyent 

 

http://216.251.232.159/semdweb/internetsomd/ASP/1549985.asp
http://216.251.232.159/semdweb/internetsomd/ASP/1549985.asp
http://216.251.232.159/semdweb/internetsomd/ASP/1549985.asp
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?representative
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?representative
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?representative


məlumat haqqında toplanan (təhlil edilən) məlumatlara 

aiddir. Məsələn, “ġəxs123-in iĢlək əli sol əllidir”. 

(Qeyd: xəstə səviyyəsindəki məlumatlar tez-tez 

Əhali Sağlamlığı kontekstində müəyyən edilir.) 

Bundan əlavə, tək pasiyent haqqında məlumatlar 

bəzən həmin xəstənin məlumatları daxilində 

toplana bilər. Məsələn, ġəxsi123 altı dəfə hamilə 

qalıb. "Ümumi səviyyəli məlumatlar" ilə 

müqayisə edin. 

Pasiyentyönümlü 

məlumat 

Pasiyent tərəfindən təmin edilmiĢ və / və ya daxil 

edilmiĢ məlumatlar. Məsələn, fərdi pasiyent (və 

ya xəstənin nümayəndəsi) sağlamlıq haqqında 

məlumatı Ģəxsi yaddaĢdan və / və ya kağıza 

yazılmıĢ məlumatlardan istifadə edərək daxil edə 

bilər. Məsələn, pasiyent doğum tarixi sahəsinə 

"1970-12-29" daxil edə bilər. 

 

Ġcazə (Valideyn) Valideyn Ġcazəsi pasiyentin valideynləri və ya 

qəyyumları tərəfindən kliniki fəaliyyət üçün 

verilən təsdiq və ya razılıqdır. "Amerika 

Pediatriya Akademiyası hesab edir ki, əksər 

hallarda həkimlər tövsiyə olunan tibbi 

müdaxilələri həyata keçirmək məqsədilə 

valideynlərin icazəsi almaq üçün etik (və qanuni) 

öhdəlik daĢıyırlar. Bir çox Ģəraitdə həkimlər 

inkiĢaf məqsədəuyğun olduqda pasiyentin 

razılığını (baxın Razılıq [Pasiyent]) tələb 

etməlidirlər. Müvafiq qərar qəbuletmə 

qabiliyyətinə malik və ya qanunla icazə verildiyi 

hallarda azad edilmiĢ və ya yetkinlik yaĢına 

çatma ərəfələrində olan Ģəxslərlə əlaqəli hallarda 

həkimlər birbaĢa pasiyentlərdən məlumatlı razılıq 

(bax. Razılıq [məlumat verilir]) axtarmalıdırlar. ” 

“BildirilmiĢ Razılıq, 

Valideynin Ġcazəsi, və 

Pediatriya Təcrübəsində 

Razılıq”, Pediatriya Ver. 

95 No. 2, 1 fevral 1995 

(yenidən 

təsdiqlənmiĢdir: may 

2011), pp. 314 -317, 

Bioetika sahəsində 

Amerika Pediatriya 

Komitəsi Akademiyası: 

http://pediatrics.aappubli

cations.org/content/95/2/

314.abstract (6 fevral 

2013-cü il tarixində 

buraxılmıĢdır)  

Ġcazə giriĢi 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEIL 

Bunun əvəzinə “istifadəçini TANIMAQ və bu 

istifadəçiyə verilmiĢ icazələrə əsaslanan giriĢi 

SƏLAHĠYYƏTLƏNDĠRMƏK” ifadəsindən 

istifadə edin.  

 

Ġnad etmək  

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə “SAXLAMAQ” feilindən istifadə 

edin.  

 

ġəxsi sağlamlıq qeydi Sağlamlıq qeydləri və ya qayğı mövzusu və ya 

qayğı mövzusunun qanuni nümayəndəsinin 

ISO 18308 

http://pediatrics.aappublications.org/content/95/2/314.abstract
http://pediatrics.aappublications.org/content/95/2/314.abstract
http://pediatrics.aappublications.org/content/95/2/314.abstract


məlumat nəzarətçisi olduğu sağlamlıq qeydinin 

bir hissəsi 

Fenotip Genetik quruluĢundan fərqlənən bir orqanizmin 

fiziki görünüĢü. Bir orqanizmin fenotipi hansı 

genlərin dominant olduğundan və genlər, habelə 

ətraf mühit arasındakı qarĢılıqlı təsirdən asılıdır. 

Amerika Ġrsi Elmi Lüğət 

Müəllif Hüquqları 2005, 

Houghton Mifflin ġirkəti 

tərəfindən. 

Siyasət (Ġdarəetmə və 

giriĢə nəzarət 

vermək) 

Rabitə və əməkdaĢlıq üçün hüquqi, siyasi, 

təĢkilati, funksional və texniki öhdəliklər toplusu.  

ISO 18308, [ISO/TS 

22600-1: 2005] 

Əhalinin Sağlamlığı Fərdlərə deyil, qruplara aid olan sağlamlıqla 

əlaqəli anlayıĢların toplusu (məsələn, sağlamlıq 

nəticələri). Əhali sağlamlıq qrupları adətən, 

coğrafiyaya, məĢğulluğa, sosial-iqtisadi sektora, 

yaĢa və ya əcdadlarına nəzərən maraqlı tərəflərə 

görə fərqlənir. 

 

Təcrübə təlimatları Qayğını standartlaĢdırmaq və xüsusi hallar üçün 

uyğun tibbi xidmət barədə həkimə və pasiyent 

qərarlarına kömək etmək üçün sistematik olaraq 

hazırlanmıĢ ifadələr. Təcrübə qaydaları, 

ümumiyyətlə, effektivliyin elmi sübutlarını 

ekspert rəyi ilə birləĢdirən proses vasitəsilə 

hazırlanır. Təcrübə qaydalarına kliniki meyarlar, 

protokollar, alqoritmlər, baxıĢ meyarları və 

təlimatlar da deyilir. 

www.mentalhealth.samh

sa.gov/publications/allpu

bs/MC98-70/default.asp  

Təqdim etmək Məlumatları yerli istifadəçilərə mənalı və uyğun 

Ģəkildə çatdırmaqla məlumatları TƏQDĠM 

ETMƏK. Məsələn, sistem bu gün həkimlər 

tərəfindən seçilən termin və seçim dilindən 

istifadə edərək xəstələrə məlum diaqnozu ilə, 

günün vaxtı ilə sifariĢ edilmiĢ pasiyentlərin 

siyahısını həkimlərin nəzərinə TƏQDĠM EDƏ 

BĠLƏR. BaĢqa bir misal: sistem yeni laboratoriya 

dəyəri normal həddə çatmayan ölçüdə alındığı 

zaman avtomatik olaraq siqnal TƏQDĠM EDƏ 

BĠLƏR. BaĢqa bir misal: sistemin həkimə 

pasiyentin ağciyər tənəffüs səslərini TƏQDĠM 

ETMƏSĠ. BaĢqa bir nümunə: sistem audio və 

video sistemindən istifadə edərək xəstə 

təlimatlarını TƏKLĠF EDƏ BĠLƏR. 

Qeyd: Təqdim olunan hər hansı bir məlumatın 

lazım olduqda formatlaĢdırılması, filtrlənməsi, 

 

http://www.mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs/MC98-70/default.asp
http://www.mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs/MC98-70/default.asp
http://www.mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs/MC98-70/default.asp


tərcümə edilməsi, dəyiĢdirilməsi, 

xəritələĢdirilməsi və / və ya normallaĢdırılması və 

s.-in lazım olduğunu düĢünmək ağlabatandır. 

QarĢısının alınması Sağlamlıq problemlərinə həssaslığı və ya məruz 

qalmağı azaltmaq (ilkin profilaktika), xəstəliyi 

erkən mərhələlərdə aĢkar etmək və müalicə 

etmək (ikinci dərəcəli profilaktika) və ya xəstəlik 

və zədə təsirini yüngülləĢdirmək üçün tədbirlər 

(üçüncü profilaktika). 

http://depts.washington.e

du/hsic/resource/glossary

.html  

Əsas (sifət) Rütbə, nüfuz, xarakter, əhəmiyyət və ya 

əhəmiyyətli dərəcədə ən yüksək; ən əhəmiyyətli 

və ya vacib; əhəmiyyətli; əsas; Hökumətin əsas 

vəzifəliləri kimi; bir dövlətin əsas Ģəxsləri; bir 

ölkənin əsas məhsulları; bir vəziyyətdə əsas 

arqumentlər (məsələn, əsas diaqnoz). 

http://cancerweb.ncl.ac.u

k/cgi-bin/omd?principal  

Müdir (isim)  Bir istifadəçi, təĢkilat, cihaz, tətbiq, komponent 

və ya obyekt. ġəxs ilk növbədə və ya nəticədə 

qanuni bir öhdəliyə görə məsuliyyət daĢıyır. 

http://www.meriam-

webster.com/cgi-

bin/dictionary/principal  

 

Əsas provayder Bir Ģəxsə sağlamlıq xidmətləri göstərən qayğı 

qrupu üzvlərinin idarə edilməsi və ya 

əlaqələndirilməsi iĢlərində ən məsuliyyətli Ģəxs. 

 

Prinsip Qəbul edilmiĢ və ya deyilən bir hərəkət və ya 

davranıĢ qaydası, tətbiq olunan bir qayda və ya 

üsul. 

Dictionary.com  

Çap etmək  

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə mətnin məzmunundan asılı olaraq 

TƏQDĠM ETMƏK, TƏMĠN ETMƏK VƏ YA 

ÖTÜRMƏK feillərindən istifadə edin.  

 

PrioritetləĢdirmək  

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Bunun əvəzinə “priotitetlik səviyyəsinə görə 

ĠġARƏLƏMƏK” və ya “prioritetləri 

MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK” ifadələrindən 

istifadə edin.  

 

Gizlilik  Digər Ģəxslərin müĢahidəsi və ya fəaliyyətindən 

gizlədilmək və ya narahat olmamaq keyfiyyəti və 

ya vəziyyəti və ya icazəsiz müdaxilədən 

azadolma; səhiyyə ilə əlaqəli kontekstlərdə 

xəstənin qorunan sağlamlıq məlumatlarının 

açıqlanmasına nəzarət etmək hüququ. 

AHIMA-nın PeĢə 

Lüğəti, 3-cü nəĢr 

http://depts.washington.edu/hsic/resource/glossary.html
http://depts.washington.edu/hsic/resource/glossary.html
http://depts.washington.edu/hsic/resource/glossary.html
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?principal
http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?principal
http://www.meriam-webster.com/cgi-bin/dictionary/principal
http://www.meriam-webster.com/cgi-bin/dictionary/principal
http://www.meriam-webster.com/cgi-bin/dictionary/principal


Problem Qiymətləndirmənin aparıldığı və plan və ya 

müdaxilənin həyata keçirildiyi qurum. 

QEYD: “Məsələ” termini bir çox müttəfiq 

səhiyyə peĢələri tərəfindən “problem” əvəzinə 

daha çox sosial / psixoloji fənlərdə istifadə 

olunur. “Vəziyyət” termini bəzən ümumiyyətlə 

sağlamlıq sistemi ilə qarĢılıqlı əlaqədə olan 

hamiləlik və digər xəstəlik olmayan sağlamlıq 

vəziyyətlərini təsvir etmək üçün də istifadə 

olunur. 

ISO/TR 12773-1 

 

 

Problem siyahısı Verilən Ģəxsin problem siyahısı rəsmi diaqnoz 

kodlaĢdırma sistemləri (məsələn, DRGs, 

NANDA Tibb Diaqnozu, ICD9, DSM və s.) və 

ya insana təsir edən səhiyyə problemlərinin digər 

peĢəkar təsvirləri ilə təsvir edilə bilər. Problemlər 

təbiətdə qısa və ya uzun müddətli, xroniki və ya 

kəskin ola bilər və müəyyən statusa malikdir. 

Uzunlamasına qeyddə, bütün problemlər insanın 

ümumi uzunmüddətli baxımından əhəmiyyət 

kəsb edə bilər və vəziyyətlərdə dəfələrlə 

dəyiĢikliklərə məruz qala bilər. Problemlər xəstə 

ziyarətləri zamanı müəyyən edilir və bir çox 

ziyarət, qarĢılaĢma və ya qayğı anlarını əhatə edə 

bilər. 

SS7 3.0 Versiya 2996, 

Lüğət 

Profil  Müəyyən ESQ-S tətbiqetmələri və ya Səhiyyə 

Çatdırılma Parametrləri üçün funksiyaları (bəzən 

müxtəlif dərəcələrdə) təyin olunduğu Funksional 

Modelin alt hissəsi. 

SS7 ESQ-S Funksional 

Model 

Bölmə 2: Uyğunluq 

Maddəsi 

Protokol Pasiyentdə müəyyən bir tapıntıları araĢdırarkən 

və ya müəyyən pasiyentin idarə edilməsində 

tətbiq ediləcək üsulu araĢdırarkən izləniləcək 

proseduru izah edən təlimatlar toplusu. Lütfən, 

baxın: Alqoritm, Qayğı yolu, Təcrübə 

parametrləri. 

http://www.coiera.com/g

lossary.htm  

... qabiliyyətini təmin 

etmək 

“... qabiliyyətini təmin etmək ...” termini, 

sistemin özünün (yəni istifadəçinin müdaxiləsi 

olmadan) tapĢırığını yerinə yetirmək əvəzinə, 

müvafiq sistem iĢləməyinin istifadəçinin 

müəyyən tapĢırığı yerinə yetirməsinə imkan 

verəcəyi anlayıĢını verir. 

Əlavə diqqət: ESQ sistemi hər zaman avtomatik 

 

http://www.coiera.com/glossary.htm
http://www.coiera.com/glossary.htm


olaraq müəyyən hərəkəti düzgün yerinə 

yetirməyə qadir olmaya bilər. AĢağıdakı iki 

meyar arasındakı fərqi nəzərdən keçirin: “Sistem 

pasiyentə qeyd yazır” və “Sistem pasiyenti 

qeydlə ƏLAQƏLƏNDĠRMƏK imkanı təmin 

edəcək.” 

Birinci meyar sistemin pasiyenti 

müəyyənləĢdirmək və müəyyən qeydi tək bir 

pasiyentlə əlaqələndirmək vəzifəsini yerinə 

yetirməsini tələb edir. Bu vəziyyətdə sistem bu 

vəzifəni məqbul təminat səviyyəsinə qədər yerinə 

yetirə bilməz (məsələn, pasiyent iki fərqli 

adlardan – “Liz” və “Elizabet” -  istifadə 

edərkən). 

Ġkinci meyar, sistemin istifadəçiyə xəstəni 

eyniləĢdirmək və müəyyən bir qeydi həmin 

pasiyent ilə əlaqələndirmək imkanı təmin 

etməsini tələb edir (məsələn, istifadəçinin qeydini 

düzgün pasiyentə əl ilə əlaqələndirə biləcəyi 

potensial uyğun pasiyentlərin siyahısını göstərən 

ekran vasitəsilə). 

GiriĢ təmin etmək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEIL 

Bunun əvəzinə mətnin məzmununa uyğun olaraq 

GĠRĠġƏ NƏZARƏT ETMƏK və ya TƏQDĠM 

ETMƏK feillərindən istifadə edin.  

 

Provayder Səhiyyə mövzusunda qayğının göstərilməsi ilə 

əlaqəli Ģəxs və ya qurum və ya təĢkilat və ya 

qayğı mövzusunun rifahı üçün qayğı göstərmək. 

ISO/TR 12773-1 

TəxəllüsləĢdirmək ESQ qeyd giriĢ / məlumat məzmununa alternativ 

bir Ģəxsiyyət bağlamaq. TəxəllüsləĢdirmə 

məlumatların mənbəyi və ya digər səlahiyyətli 

qurum tərəfindən yenidən müəyyənləĢdirilməsinə 

imkan verir. 

Vikipediyada: "TəxəllüsləĢdirmə" məlumat 

qeydində ən çox müəyyən edilən sahələrin bir və 

ya daha çox süni müəyyənləĢdirici ilə əvəz 

olunduğu bir prosedurdur. Əvəz edilmiĢ sahələrin 

toplusu üçün vahid təxəllüs və ya dəyiĢdirilmiĢ 

sahəyə təxəllüs ola bilər. Məqsəd məlumat 

qeydlərini daha az tanıdan və buna görə istifadəçi 

və ya xəstənin istifadəsinə etirazlarını 

azaltmaqdır. Bu formadakı məlumatlar geniĢ 

 



təhlil və emal üçün uyğundur. 

Ġctimai Sağlamlıq 1. Dövlətlər və ölkələr kimi geo-siyasi ərazilərdə 

əhalinin sağlamlığı ilə məĢğul olan bir səhiyyə 

sahəsi. 

2. Bütövlükdə cəmiyyətin sağlamlığının 

qorunması və yaxĢılaĢdırılması ilə əlaqəli bir tibb 

sahəsi. 

1. Səhiyyə 

Məlumatlarının 

Ġdarəolunması və 

Texnologiyası üçün Cib 

Lüğəti, Ġkinci nəĢr, 2010 

2. Dorlandın Tibbi 

Lüğəti 

Təmizləmək Məlumatları saxlama və / və ya media 

səviyyəsində bərpa edilə bilinməyə hala 

gətirməklə məlumatı SĠLMƏK. Məsələn, sistem 

Con Smit üçün pasiyent qeydinin yeddi yaĢdan 

yuxarı olan bütün qeydləri hədəf alan bir qaydaya 

görə TƏMĠZLƏYƏ BĠLƏR. (Qeyd: Məhv etmək 

və Təmizləmək sinonimdir; TƏMĠZLƏMƏK 

üstünlük verilən termindir.) 

 

Sorğu etmək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEĠL 

Məlumatı təqdim və ya təhlil edərkən sorğular və 

ya axtarıĢlar tətbiq edildiyinə görə bunun vəzinə 

TƏHLĠL ETMƏK və ya ĠSTĠFADƏ ETMƏK (və 

ya onun törəmə Fəaliyyət-Feilləri) feillərindən 

istifadə edin.  

 

Yenidən 

aktivləĢdirmək 

Bunun əvəzinə uyğun təsnifatçı ilə 

ĠġARƏLƏMƏK feilindən istifadə edin.  

Əvvəllər köhnəlmiĢ və ya istifadə edilməyən bu 

məlumatlar yenidən etibarlı olduqda müəyyən 

məlumatların yenidən aktivləĢdirilməsi tələb 

oluna bilər. Məsələn, səhiyyə məlumatının 

idarəetmə mütəxəssisi müəyyən kliniki termini 

yenidən aktivləĢdirilmiĢ kimi ĠġARƏLƏYƏ 

BĠLƏR. 

 

Real vaxt "Real vaxt" anlayıĢı birmənalı olmadığına görə 

faktiki hadisəni təsvir edin. Məsələn, "Dərman 

vasitələrinin qarĢılıqlı əlaqəsi haqqında 

bildiriĢləri real vaxt rejimində təqdim edin" 

əvəzinə "Dərman təyin olunduğu anda dərmanla 

qarĢılıqlı əlaqə bildiriĢini təqdim edin" 

ifadəsindən istifadə edin.  

 

Qəbul etmək Əllə / real vaxt rejimində istifadəçi müdaxiləsi 

olmadan həmin məlumatları götürərək xarici 

mənbədən məlumatların QƏBUL ETMƏK. 

 



Məsələn, sistem məlumatları sonradan nəzərdən 

keçirəcək həkim üçün müxtəlif e-poçtları əldə 

edə bilər. Digər bir nümunə isə sistemin müəyyən 

pasiyent üçün təsdiq edilmiĢ və səlahiyyətli xarici 

sistemlərin laboratoriya nəticələrindən əldə edə 

bilməsidir. BaĢqa bir misal sistemin xarici 

cihazdan faks ötürülməsini əldə edə bilməsi. 

Qəbul etmək 

(barıĢmaq) 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Nəzərdə tutulmuĢ məna və kontekstin 

məzmunundan asılı olaraq bunun əvəzinə 

ANALĠZ ETMƏK və QƏRAR VERMƏK, 

MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK və ya 

UYĞUNLAġDIRMAQ feillərindən istifadə edin.  

 

Qeyd (isim) TəĢkilat və ya Ģəxs tərəfindən qanuni öhdəlikləri 

yerinə yetirməkdə və ya biznes sövdələĢməsində 

yaradılan, alınan və sübut kimi saxlanılan 

məlumatlar. 

ISO/TR 12773-1 

Qeyd etmək (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Bunun əvəzinə SAXLAMAQ feilindən (və ya 

onun törəmə Fəaliyyət-Feillərindən) istifadə edin.  

 

Qeydin daxil 

edilməsi 

Sistem tərəfindən daxil edilən məlumatlar. 

Qeydin daxil edilməsi məlumatların daxil 

edilməsi və ya sistemə avtomatik daxiletmə, idxal 

və ya qəbul etmək yolu ilə həyata keçirilir. ESQ 

Sistemi görülən hərəkətləri əldə edir və müvafiq 

Qeyd GiriĢləri yaradır. Qeydlərin Daxil edilməsi 

Fəaliyyətin baĢ verməsi, kontekst, mövqe, faktlar, 

tapıntılar və müĢahidələrin davamlı sübutlarını 

təmin edir. Qeydin daxil edilməsi yaranma 

nöqtəsindən tutmuĢ həyat tsiklının sonuna qədər 

ESQ Sistemi hər bir GiriĢini təcrübə, təĢkilatçılıq 

siyasəti və yurisdiksiya qanununa uyğun olaraq 

idarə edir. Fərdi sağlamlığı dəstəkləyən və 

fərdlərə sağlamlıq təminatında Ġcraçılar 

Fəaliyyətlər icra edir və Fəaliyyətlər ESQ 

Qeydində müvafiq giriĢlərə sahib olurlar (yəni, 

Fəaliyyət nümunələri Qeyd GiriĢ nümunələri ilə 

sənədləĢdirilmiĢdir). Qeyd Daxil edilməsi 

Fəaliyyət zamanı və ya bir müddət sonra daxil 

edilə bilər. Qeydin daxil edilməsi fəaliyyətinin 

icraçısı (müəllif / mənbəyi) Fəaliyyəti yerinə 

ISO21089, Bölmə 12 



yetirən icraçı ilə eyni ola bilər. ESQ-S Funksional 

Modeli Fəaliyyətlərin və müvafiq Qeyd 

GiriĢlərinin müəyyən əlaqəsi göstərilmir. Bu, 

birdən birə, birindən çoxuna və ya hətta bir 

çoxuna aid ola bilər. 

Bərpa etmək Məlumatların ehtiyat nüsxələrini istifadə edərək 

orijinal məlumatları bərpa etməklə məlumatları 

SAXLAMAQ. Məsələn, sistem xarici bir 

məlumat nüsxəsini istifadə edərək sərt disk 

xətasından sonra keçən həftə verilənləri geri 

götürə bilər. (Baxın: Arxivləmə) 

 

Qeydiyyat Yazılı, rəsmi və ya formal məlumat qeydləri və 

ya bu qeydlərin saxlanıldığı yer. 

http://en.wikipedia.org/w

iki/Registry  

Yenidən 

müəyyənləĢdirmək 

Təcrübə, təĢkilatçılıq siyasəti və / və ya 

yurisdiksiya qanununa uyğun olaraq xəstənin 

Ģəxsiyyətinin yenidən qurulması üçün 

məlumatları birləĢdirməklə MƏLUMATIN 

GÖRÜNMƏSĠNĠ ĠDARƏ ETMƏK. Məsələn, 

sistem səlahiyyətli istifadəçilərə müəyyən 

pasiyent ilə pasiyentin müəyyənləĢdirilmiĢ 

məlumatları arasındakı əlaqəni bərpa etməyə 

imkan verən açar təqdim etməklə müəyyən 

edilmiĢ məlumatları yenidən müəyyənləĢdirə 

bilər. 

 

Ġmtina etmək 

ĠSTĠFADƏ 

EDĠLMƏYƏN FEIL 

Bunun əvəzinə “imtina ismarıcını TƏQDĠM 

ETMƏK və ya TƏMĠN ETMƏK” və ya “imtina 

edilmiĢdir kimi ĠġARƏLƏMƏK” ifadələrindən 

istifadə edin.  

 

Xatırladıcı Xüsusilə qəbuledicinin əvvəllər aldığı 

məlumatlarla əlaqələndirmək üçün bildiriĢ növü. 

(məsələn, görüĢ barədə xatırlatma). Təcili hərəkət 

tələb olunan və ya hərəkətin əks göstəriĢ olduğu 

xəbərdarlıqdan fərqləndirin (məsələn, 

antibiotiklərin istifadəsi). 

 

Silmək Təcrübə, təĢkilati siyasətə və / və ya yurisdiksiya 

qanununa görə məlumatları əlçatmaz və ya 

bərpaolunmaz hala gətirərək məlumatları 

SAXLAMAQ. 

Məsələn, sistem həkimin istəyi ilə səhvən alınan 

xəstə məlumatlarını təmizləyərək SĠLƏ BĠLƏR. 

BaĢqa bir misal: sistem idarəçinin tələbi ilə 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Registry
http://en.wikipedia.org/wiki/Registry


ambulator poliklinikanın açılıĢ saatları cədvəlini 

silməklə ARADAN QALDIRA BĠLƏR. 

QEYD 1: Verilənlər məlumat göstəricisini 

qovluğundan çıxarılmaqla və ya orijinal 

məlumatın geri qaytarılmayacağı Ģəkildə 

yazmaqla silinə bilər. 

QEYD 2: Məlumatların etibarsız olduğu, lakin 

sistemdə qalması lazım olduğu təqdirdə, 

SĠLMƏK ya da "Sıfırlamaq" sözləri ilə 

müqayisədə ĠġARƏLƏMƏK üstünlük verilir. Bu 

fəaliyyət növü məlumatların silinməsi prosesi 

deyil, "Etiketləmə" prosesi hesab olunur. 

Məsələn, sağlamlıq məlumatlarının idarəedilməsi 

sahəsində iĢləyən mütəxəssis müəyyən bir kliniki 

termini köhnəlmiĢ olaraq ĠġARƏLƏYƏ BĠLƏR, 

lakin bu müddət geriyə qaytarma məqsədləri 

üçün sistemdə qalmalıdır. 

Təqdim etmək  Məlumatların qəbulunu, təqdim edilməsi və 

istifadəçilərə və ya sistemlərə ötürülməsi ilə 

məlumatları ĠDARƏ ETMƏK. Məsələn, sistem 

klinikanın aktiv pasiyent qeydlərindən çıxarılmıĢ 

müəyyən xəstəliyi olan pasiyentlərin siyahısını 

TƏQDĠM EDƏ BĠLƏR. Məsələn, sistem 

laboratoriya nəticələrini kompüter ekranında 

təqdim edərək TƏMĠN EDƏ BĠLƏR. Digər bir 

nümunə: sistem dərman reseptini aptekə ötürərək 

TƏQDĠM EDƏ BĠLƏR. 

 

Əvəzləmək 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Kontekstdən asılı olaraq bunun əvəzinə DÜZƏĠġ 

ETMƏK, “əvvəlkini SĠLMƏK və yeni olanı 

SAXLAMAQ” və ya “köhnəlmiĢ kimi 

ĠġARƏLƏMƏK və yeni olanı  SAXLAMAQ” 

ifadələrindən istifadə edin. 

 

Hesabat (isim) Bir hadisəni, vəziyyəti və ya oxĢarları, adətən 

müĢahidə, araĢdırma və s. yolu ilə izah edən, çap 

edilə bilən faktlar və rəqəmlər toplusu; yəni 

pasiyent haqqında çap edilə bilən tibbi hesabat. 

 

Bildirmək (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Bunun əvəzinə “hesabat TƏQDĠM ETMƏK” və 

ya “hesabat TƏMĠN ETMƏK” ifadələrindən 

istifadə edin. 

 



Ġmtina etmək  

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Bunun əvəzinə “imtina edilmiĢ kimi 

ĠġARƏLƏMƏK” ifadəsindən istifadə edin. 

 

Ġmtina Ġstifadəçi və ya sistemin müəyyən bir məlumat 

mənbəyi və ya ismarıc göndərən və ya qəbul 

edən, ya da sistemdən tələb olunan bir fəaliyyət 

müəllifi olduğunu inkar etməsi; 

Rədd edilməməsi ilə bağlı qeyd: adətən, sistemlər 

bir istifadəçinin rəqəmsal imza alması, 

təsdiqləmə xidmətini iĢə salması və vaxt 

möhürlənməsi hərəkətlərindən imtina etməsinin 

qarĢısını almağa kömək edir. 

 

Resursdan istifadə Resursdan istifadənin effektivliyinin ölçülməsi.  

Bərpa etmək  Əvvəlki arxivləĢdirilmiĢ məlumatlardan istifadə 

etməklə məlumatları istehsal sisteminə 

SAXLAMAQ. Məsələn, sistem qeyri-aktivlik 

səbəbindən məlumatları arxivləĢdirilmiĢ qayıdan 

pasiyent üçün pasiyent ilə qarĢılaĢan məlumatları 

bərpa edə bilər. BaĢqa bir misal: sistem sübutlu 

dəstək üçün pasiyentin məlumatdan istifadə 

müddəti bitdikdən sonra arxivləĢdirilmiĢ 

məlumatları bərpa edə bilər. (Baxın: ARXĠV.) 

 

Nəticə (isim) Hər hansı bir kurs və ya vəziyyətin səbəb olduğu 

və ya hər hansı bir proses və ya əməliyyat 

nəticəsində əldə edilən nəticə və ya əməliyyat; 

nəticə. Xüsusi hallarda əldə edilən nəticələrin 

izah edilməsində ümumi prinsiplərin və ya 

düsturların tətbiqi fəaliyyəti və ya prosesi. 

 

Saxlamaq 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Bunun əvəzinə SAXLAMAQ feilindən istifadə 

edin (təcrübə, təĢkilati siyasət və ya yurisdiksiya 

qanunlarını əhatə etmək üçün saxlama 

menecmentinin lazım ola biləcəyi anlayıĢını 

ehtiva edən dilin əlavə edilməsi ilə). Məsələn, 

sistem Ģəxsi sağlamlıq məlumatlarını 

SAXLAMAQ funksiyasını təmin edə bilər və bu 

məlumatları yalnız təĢkilatın məlumatların 

saxlanması siyasətinə icazə verildiyi halda SĠLĠR. 

 

GiriĢin ləğv edilməsi Bunun əvəzinə “sistemin funksionallığından 

istifadə etmək və ya məlumatı tənzimləmək üçün 

 



ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

icazələri aradan qaldırmaqla GĠRĠġĠ ĠDARƏ 

ETMƏK” ifadəsindən istifadə etmək. 

Vəzifə Bir vəzifə ilə əlaqəli səlahiyyətlər və / və ya icra 

fəaliyyəti toplusu. 

ISO 18308, [ISO/TS 

22600-1:2007] 

Vəzifə kodu Vəzifə Sinifi kodlarının təsnifləĢdirilməsi üçün 

spesifik təsnifləĢdirmə kodları 

Normativ NəĢr SS7 V3 

2012 

Yadda saxlamaq Məlumatların qorunması üçün elektron formada 

əldə edilə bilən cihaza yerləĢdirilməklə YADDA 

SAXLAMAQ. Məsələn, həkimin pasiyentin 

demoqrafik məlumatlarını və ya yeni təyin 

olunmuĢ dərmanı YADDA SAXLAYA BĠLƏR. 

BaĢqa bir misal: administrator yerli xəstəxanada 

təcrübə imtiyazlarına sahib həkimlərin 

yenilənmiĢ siyahısını YADDA SAXLAYA 

BĠLƏR. 

 

Təcrübənin əhatə 

dairəsi 

Lisenziyalı Ģəxs üçün icazə verilən prosedurları, 

hərəkətləri və prosesləri müəyyən edən müxtəlif 

tibbi əlaqəli sahələr üçün lisenziyalaĢdırma 

lövhələri tərəfindən istifadə olunan bir termin. 

http://www.answers.com

/topic/report  

Problemsiz QarĢılıqlı əlaqə standartları, Elektron Səhiyyə 

Qeydləri Sisteminin (EHR-S) tətbiqetmələr 

toplusu olaraq iĢləməsinə imkan verir. Bu, bir 

neçə ayrı sistemin bir araya gələ biləcəyi reallıq 

olduğu sistemin vahid görüĢü ilə nəticələnir. 

QarĢılıqlı əlaqə standartları, həmçinin regional, 

milli və ya beynəlxalq məlumat mübadiləsində 

iĢtirak da daxil olmaqla ESQ sistemləri arasında 

məlumat mübadiləsini təmin edir. Məlumatın 

vaxtında və səmərəli istifadəsi və məlumatların 

ələ keçirilməsi istifadəçiyə minimal təsir 

göstərərək təbliğ olunur. 

 

Axtarmaq (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Məlumatı təqdim və ya təhlil edərkən sorğular və 

ya axtarıĢlar tətbiq edildiyinə görə bunun vəzinə 

TƏHLĠL ETMƏK və ya ĠSTĠFADƏ ETMƏK (və 

ya onun törəmə Fəaliyyət-Feilləri) feillərindən 

istifadə edin. 

Məsələn, “Sistem, əvvəlki adlar əsasında xəstə 

qeydlərini axtarmaq imkanı təmin edir” demək 

əvəzinə “Sistem əvvəlki pasiyent adlarından 

istifadə edərək mümkün pasiyent adlarına uyğun 

 

http://www.answers.com/topic/report
http://www.answers.com/topic/report


gələn qeydlərin siyahısını təqdim etmə imkanı 

təmin edir” cümləsindən istifadə edilə bilər. 

Təhülkəsizliyi təmin 

etmək (Sistem) (feil) 

Sistemin iĢləməsinə və / və ya məlumatlarına, 

nəzarət fəaliyyətlərinə və sistem əməliyyatlarına 

nəzarət etməklə sistemin etibarlılığını və 

tamlığını təmin etmək. Məsələn, sistem 

administratorun sistemə giriĢ, izləmə və sistem 

əməliyyatlarını idarə etmək üçün konfiqurasiya 

parametrlərini təyin edərək sistemin 

təhlükəsizliyini təmin edə bilər. Digər bir 

nümunə: sistem məzmuna giriĢi idarə etmək, 

xəstənin qeydini dəyiĢdirən istifadəçiləri izləmək 

və qeydlərin mövcudluğunu davamlı olaraq təmin 

etməklə bir pasiyentin qeydlərinə giriĢi 

TƏHLÜKƏSĠZ EDƏ BĠLƏR. 

 

Ciddiyyət səviyyəsi Müxtəlif Ģərtlərin aktuallığını çatdırmaq üçün 

xəbərdarlıqlar, siqnallar, bildiriĢlər və digər 

ismarıc növləri verilə bilər. 

 

Seçmək  

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEIL 

Bunun əvəzinə “seçimə DAXĠL OLMAQ” 

ifadəsindən istifadə edin.  

 

Semantik qarĢılıqlı 

əlaqə 

Sistemlər tərəfindən paylaĢılan məlumatların tam 

müəyyən edilmiĢ domen anlayıĢları səviyyəsində 

baĢa düĢülməsi funksiyası. 

ISO 18308 

EDƏCƏK UyğunlaĢmaq üçün izlənilməsi (həyata 

keçirilməsi) məcburi olan bir tələbi göstərir. 

Sinonimi "tələb olunur" ifadəsidir.  

SS7 ESQ-S Funksional 

Model 

Bölmə 2: Uyğunluq 

Maddəsi 

ETMƏLĠDĠR BaĢqalarını qeyd etmədən və istisna etmədən, 

xüsusən məqsədəuyğun olan tövsiyə olunan bir 

hərəkəti göstərir. Sinonimi "icazə verilir və 

tövsiyə olunur" ifadələridir. 

SS7 ESQ-S Funksional 

Model 

Bölmə 2: Uyğunluq 

Maddəsi 

SIG (Signetur sözün üçün latınca qısaltma – 

“etiketləmə icazəsi”) Pasiyenti tövsiyə olunan 

istifadə ilə əlaqədar dərmana istiqamətləndirən 

təlimatlar. 

 

ĠĢarələmək (feil) Bunun əvəzinə “təsdiqlənmiĢ imza ilə  



ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEIL 

ĠġARƏLƏMƏK” ifadəsindən istifadə edin. 

Məsələn, həkim pasiyentin qeydini tamamladıqda 

sistem təsdiq edilmiĢ imzası olan pasiyent 

qeydini ĠġARƏLƏYƏ BĠLƏR. 

Ġmzanın növü Bu, Ġmza və ya Attestasiya Üsulu olaraq da 

bilinir. Elektron səhiyyə məlumatı sənədi (və ya 

ismarıc) adətən sağlamlıq məlumatlarının 

müəllifini (lərini) göstərən bir və ya daha çox 

imza tələb edir. (Qeyd: Səhiyyə məlumatları ya 

insan, ya da cihaz tərəfindən qeyd edilə bilər.) 

Verilən imza növünün elektron sistem tərəfindən 

düzgün təfsir edilməsi üçün imzanın təfsir 

ediləcəyi üsulu göstərən metaməlumat mövcud 

olmalıdır; düzgün imza növünə tətbiq edildikdə, 

imza düzgün göstərilə və qiymətləndirilə bilər. 

 

Vahid məntiqi 

pasiyent qeydi 

Vahid məntiqi nöqtədən idarə edilə bilən tək, 

mütəĢəkkil və əlçatan pasiyent sağlamlıq qeydi 

yaratmaq üçün müxtəlif ESQ-S mənbələrindən 

gələn sağlamlıq məlumatları və biliklərinin 

inteqrasiyası; və inteqrasiya edilmiĢ bir sağlamlıq 

məlumat Ģəbəkəsi daxilində qorunan müəyyən bir 

Ģəxsə aid bütün mövcud sağlamlıq məlumatlarına 

müraciət etməyə imkan verəcəkdir. Müəyyən 

pasiyent üçün bütün saxlanan məlumatlara giriĢi 

təmin edəcək indeksli sistem. 

ttp://www.ercim.org/pub

lication/Ercim_News/en

w29/tsiknakis.html  

“Regional ġəbəkədə 

Səhiyyə Telematik 

Xidmətlərin Müddəaları 

üçün Ġnteqrasiya edilmiĢ 

Arxitektura. Monolis 

Çiknalis və Stelios 

Orfanukadis, Tibb və 

Sağlamlığa Qayğının 

göstərilməsində 

Texnolgiya № 29 – aprel 

1997. 

Situasiyalı meyar VerilmiĢ Ģərtlər tətbiq olunarsa tələb olunan 

meyarlar. 

SS7 ESQ-S Funksional 

Model 

Bölmə 2: Uyğunluq 

Maddəsi 

ÖzəlləĢdirilmiĢ 

görünüĢlər 

QarĢılaĢmanın xüsusi dəyərlərinə, kliniki 

protokollara və iĢ qaydalarına əsaslanan 

kompüterin ĢəxsiləĢdirilmiĢ görünüĢü. 

 

Standart (TanınmıĢ) Obyekt ismini izah edən (məsələn, 

qiymətləndirmə, Ģablon, təlimat) müəyyən 

standart, ümumiyyətlə bu standart üçün nüfuzlu 

mənbə hesab olunan bəzi regional, milli və ya 

Mosbinin Tibbi Lüğəti, 

8-ci nəĢr, 2009, Elsevier 



beynəlxalq qurumdan gələn sifət. 

Standart (Yerli 

ifadədə) 

Obyekt isimini (məsələn, qiymətləndirmə, 

Ģablon, təlimat) bəzi standart (məsələn, səhiyyə 

təĢkilatı, müəssisə) mənbəyindən qaynaqlandığını 

təyin edən, ümumiyyətlə, bu standart üçün 

etibarlı mənbə hesab edilən sifət. 

 

Təcrübə standartları Məsuliyyətləri izah edən və təhlükəsiz təcrübəni 

müəyyən edən əsas sənədləri əhatə edən bir çətir 

termin. Bu sənədlərə aĢağıdakılar daxildir: 

peĢəkar standartlar, etik qaydalar, giriĢ 

səviyyəsinə aid səlahiyyətlər, əyalət qaydaları, 

qayğı standartları və təcrübə qaydaları. 

http://www.dietitians.ca/

career/i5.htm  

Qeyd etmək (feil)  

ĠSTĠFAD 

OLUNMAYAN 

FEIL 

Bunun əvəzinə uyğun təsnifləĢdirici ilə 

ĠġARƏLƏMƏK sözündən istifadə edin. 

Təsdiqləmək, Qəbul etmək, Elan etmək, 

MüəyyənləĢdirmək və Qeyd etmək sinonimlər 

hesab olunur.  

 

Yadda saxlamaq 

(feil) 

Arxivləmə, Ģifrələmə, kodlaĢdırma, bərpa etmək 

və elektron əldə edilə bilən cihazlarda saxlamaqla 

məlumatları YADDA SAXLAMAQ. Məsələn, 

həkim pasiyentin demoqrafik məlumatlarını və ya 

yeni təyin olunmuĢ dərmanı YADDA 

SAXLAYA BĠLƏR. BaĢqa bir misal: 

administrator müəyyən bir məlumatların 

mütərəqqi nüsxələrini ehtiyat məqsədləri üçün 

müntəzəm olaraq təyin edilmiĢ sistemdə 

SAXLAMAQ üçün sistem qura bilər. 

Qeyd: məlumatlar düz mətn Ģəklində və ya 

ĢifrələnmiĢ və ya sıxılmıĢ formada saxlanıla bilər. 

 

StrukturlaĢdırılmıĢ 

məlumat 

StrukturlaĢdırılmıĢ sağlamlıq qeydləri haqqında 

məlumatlar ayrı-ayrı sahələrə bölünür və onlar 

sayıla, nömrələnə və ya kodlaĢdırıla bilər. 

StrukturlaĢdırılmıĢ sağlamlıq məlumatlarına 

aĢağıdakılar daxildir: 

pasiyentin ünvanı (kodlaĢdırılmamıĢ, lakin 

diskret sahə) 

diastolik qan təzyiqi (ədədi) 

kodlaĢdırılmıĢ nəticənin müĢahidəsi 

 

http://www.dietitians.ca/career/i5.htm
http://www.dietitians.ca/career/i5.htm


kodlaĢdırılmıĢ diaqnoz 

birdən çox seçim cavabları olan pasiyent riskini 

qiymətləndirmə anketi.  

Kontekst məlumatların strukturlaĢdırılıb-

strukturlaĢdırılmadığını müəyyənləĢdirə bilər. 

Məsələn, tərəqqi qeydinin bəzi ESQ-S-lərdə 

standartlaĢdırılmıĢ və ya strukturlaĢdırılmıĢ ola 

bilsə də (məsələn, Subyektiv / Məqsəd / 

Qiymətləndirmə / Plan), digərlərində isə bunun 

əksi ola bilər. 

StrukturlaĢdırılmıĢ 

mətn 

Vahid dəyərə qayıda bilən kompüter funksiyaları.  

Qayğı subyekti Sağlamlığa dair qayğı göstərilməsi planlaĢdırılan, 

göstərilən və ya göstərilmiĢ bir və ya daha çox 

Ģəxs. 

QEYD: "Pasiyent" və "müĢtəri" ifadələri 

sağlamlıq qeydləri kontekstində qayğı mövzusu 

ilə sinonimdir və daha çox rəsmi "qayğı 

subyekti" termini əvəzinə istifadə olunur. 

ISO/TR 12773-1 

QEYD 1: ISO 13606-

1:2008 standartından 

götürülmüĢdür.  

Yekun siyahı Deyilən və ya yazılmıĢ, yalnız əsas məqamları 

özündə cəmləĢdirən məlumatların qısaldılmıĢ 

versiyası. 

http://encarta.msn.com/e

ncnet/features/dictionary

/DictionaryResults.aspx?

refid=1861716863  

Dəstəkləmək (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Qeyd etmək funksionallığı və kontekstdən asılı 

olaraq bunun əvəzinə “XYZ etmək üçün 

nümunələri TƏQDĠM ETMƏK” və ya 

MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏK və ya digər 

Fəaliyyət-Feillərdən istifadə edin.  

 

Dəstəkləyici 

funksiyalar 

Dəstəkləyici ESQ-S funksiyaları səhiyyə 

xidmətləri ilə əlaqədar inzibati və maliyyə 

tələblərinə kömək edən ESQ-S funksiyalarının alt 

hissəsidir. Dəstəkləyici ESQ-S funksiyaları 

həmçinin tibbi tədqiqatlar aparan, ictimai 

sağlamlığı inkiĢaf etdirən və göstərilən tibbi 

xidmətin keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmağa çalıĢan 

sistemlərə giriĢ təmin edir. 

 

GiriĢi Saxlamaq 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

Bunun əvəzinə sistemin funksionallığından 

istifadə etmək və ya məlumatları tənzimləmək 

üçün icazələri müvəqqəti olaraq saxlamaqla 

 

http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861716863
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861716863
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861716863
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861716863


FEIL “GĠRĠġƏ NƏZARƏT ETMƏK” ifadəsindən 

istifadə edin. 

Sintaktik qarĢılıqlı 

fəaliyyət göstərmə 

Ġki və ya daha çox sistemin müəyyən edilmiĢ 

məlumat formatları və rabitə protokolları 

vasitəsilə məlumat ötürmək və mübadilə etmək 

imkanı. 

ISO 18308 

SintezləĢdirmək 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Bunun əvəzinə “ANALĠZ ETMƏK və 

SAXLAMAQ” və ya “ANALĠZ ETMƏK və 

TƏQDĠM ETMƏK” ifadələrindən istifadə edin.  

 

ĠĢarələmək (feil)  Xüsusi istifadə üçün qeyd edərək 

ĠġARƏLƏMƏK. Məsələn, tibb bacısı ağır 

öskürək və qızdırması olan pasiyentlər üçün 

əvvəlki həftə qeydlərini ĠġARƏLƏYƏ BĠLƏR. 

BaĢqa bir nümunə: ümumi təcrübəçi onkoloq 

tərəfindən araĢdırılması üçün müəyyən 

məlumatları ĠġARƏLƏYƏ BĠLƏR. BaĢqa bir 

misal: administrator keçid standart versiyasını 

köhnəlmiĢ versiya kimi ĠġARƏLƏYƏ BĠLƏR. 

Qeyd: əgər “iĢarələmək” sözünün mənası 

vəziyyəti bildirməkdirsə onda “bayraq” 

bölməsinə baxın. 

Qeyd: ĠĢarələmə fəaliyyətinin əksi olaraq “iĢarəni 

ləğv etmək” feili düzgün feil seçimidir.  

 

TapĢırıq ĠĢ vahidi. Vəzifə (elektron sağlamlıq qeydləri 

mənasında) kliniki vəzifə (yəni xəstəyə qayğı 

göstərmək prosesinin bir hissəsi olaraq meydana 

gələn bir vəzifə) və ya qeyri-klinik bir vəzifə ola 

bilər. TapĢırıq formalaĢdırılmıĢ Ģəkildə yaradıla 

və ya cədvələ uyğun olaraq görünə bilər 

(məsələn, yerli xəstəxanada imtiyazlara imza atan 

provayderlərin siyahısını yeniləmək kimi inzibati 

vəzifə). TapĢırıq siyahıya qoyulub Ģəxsə, bir qrup 

insana və ya avtomatlaĢdırılmıĢ mexanizmə 

təqdim edilə bilər; vəzifə həm bölüĢdürülə, həm 

yenidən təyin oluna, həm prioritetləĢdirilə (və ya 

yenidən prioritetləĢdirilə bilər), yönləndirilmiĢ, 

düzəldilmiĢ, yenilənmiĢ, ləğv edilmiĢ və ya 

dayandırılmıĢ ola bilər. 

 

Termin Müəyyən mövzu sahəsində ümumi konsepsiyanın ISO 18308, [ISO 1087-1: 



Ģifahi qaydada təyin edilməsi 2000] 

Texnoloji sistem Hər bir konsepsiya onu ifadə edən iĢarə ilə təmsil 

olunan, aralarındakı münasibətlərə görə qurulmuĢ 

anlayıĢlar toplusu. 

QEYD: Terminoloji iĢlərdə bu cür iĢarələrin üç 

növü fərqlənir (iĢarələr): iĢarələr, yerlər və 

terminlər. 

ISO 18308, [ISO/IEC 

11179-1:2004 və ISO 

1087-1:2000 

anlayıĢlarının 

birləĢdirilməsi] 

Terminoloji 

xidmətlər 

Terminoloji Xidmətlər (TX) - həm nəzarət edilən, 

həm də nəzarətsiz olan üzv sözlərini, anlayıĢlarını 

və münasibətlərini daxil edən lüğətləri təqdim 

edən və tətbiq edən xidmətlər. Bu axtarıĢ, 

araĢdırma, kəĢf, tərcümə, semantik əsaslandırma, 

mövzu indeksləri və təsnifatı, məhsul yığımı, 

xəbərdarlıq və s. məqsədlər üçün həyata keçirilir. 

 

Mətn Ġnformasiya texnologiyasında mətn insan 

tərəfindən oxunan simvolların ardıcıllığı və 

ASCII kimi kompüterin oxuya bildiyi formatlara 

Ģifrələnə bilinən sözlərdir. Mətn, adətən, "ikili" 

vəziyyətdə olan (lakin əslində öz kompüterində 

oxunan formatda) bitmap və proqram kodu 

Ģəklində qrafik Ģəkillər kimi simvol olmayan 

kodlanmıĢ məlumatlardan fərqlənir. 

http://searchsmb.techtarg

et.com/sDefinition/0,,sid

44_gci213853,00.html  

Zaman etiketi (isim) Zaman etiketi kompüter tərəfindən qeydə alınan 

hadisənin cari vaxtıdır. ġəbəkə Vaxtı Protokolu 

(NTP) kimi mexanizmlər vasitəsilə kompüter 

saniyənin fraksiyalarının dəqiqələrə kalibrlənmiĢ 

dəqiq cari vaxtı saxlayır. 

http://whatis.techtarget.c

om/wsearch/1,290214,si

d9,00.html?query=timest

amp  

Vaxtı ölçmək (feil)  

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Bunun əvəzinə “zaman etiketi ilə 

ĠġARƏLƏMƏK” ifadəsindən istifadə edin. 

 

Ġzləmək (feil) Sistemin təĢəbbüsü və / və ya istifadəçi təĢəbbüsü 

ilə həyata keçirilən fəaliyyətlərin qeydiyyatı və 

yoxlanılması ilə sistemin TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠ 

TƏMĠN ETMƏK. Məsələn, sistem keçən ay 

sistemin əlçatmaz olduğu vaxtı izləyə bilər. 

BaĢqa bir misal: sistem administratorun yeni 

quraĢdırılmıĢ sistem emalının aktiv 

istifadəçilərinin sayını ĠZLƏMƏK imkanı təmin 

 

http://searchsmb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid44_gci213853,00.html
http://searchsmb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid44_gci213853,00.html
http://searchsmb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid44_gci213853,00.html
http://whatis.techtarget.com/wsearch/1,290214,sid9,00.html?query=timestamp
http://whatis.techtarget.com/wsearch/1,290214,sid9,00.html?query=timestamp
http://whatis.techtarget.com/wsearch/1,290214,sid9,00.html?query=timestamp
http://whatis.techtarget.com/wsearch/1,290214,sid9,00.html?query=timestamp


edir. 

Köçürmə məlumatı Məntiqi məlumat vahidinin emalı prosesi. 

Məsələn, xarici sistemdən alınan məlumatlar yerli 

verilənlər bazasına göndərilə bilər (və ya “ötürülə 

bilər”). Qeyd: VerilmiĢ məntiqi vahidin 

sövdələĢməsi əslində sistemlər arasında 

məlumatın bir və ya daha çox ötürülməsini və ya 

qəbul edilməsini əhatə edə bilər. BaĢqa bir 

nümunə: sistem yerli məlumatları xarici, uzun 

müddətli məlumat saxlama yerinə köçürə bilər. 

 

Ötürmək Məlumatları cihazlara və ya digər sistemlərə 

mənalı və uyğun Ģəkildə çatdırmaqla məlumatları 

ÖTÜRMƏK. Məsələn, sistem (insanın 

müdaxiləsi olmadan) həkim siqnalı ÖTÜRƏ 

BĠLƏR. BaĢqa bir misal: sistem (insanın 

müdaxiləsi ilə) xəstənin qarĢılaĢma nəticələrini 

xarici bölməyə ÖTÜRƏ BĠLƏR. BaĢqa bir misal: 

sistem yerli kodları milli kodlara yerləĢdirdikdən 

sonra baĢqa bir obyektə məlumat ÖTÜRƏ 

BĠLƏR. 

Qeyd: Göndərilən hər hansı bir məlumatın lazım 

olduğu təqdirdə formatlaĢdırılmalı, filtrlənməli, 

tərcümə edilməli, dəyiĢdirilməli, xəritələnməmiĢ 

və / və ya normallaĢdırılmamıĢ və s. formada 

olmalıdır. 

 

Müalicə seçimi Müalicəyə təsir edən obyektlə çoxlu sayda həll 

yollarından biri. 

Amerika Ġrsi Lüğətinin 

Ġngilis dili versiyası 

Müalicə planı Qayğı planına baxın. SS7 Kliniki Qərara 

Dəstək komandası, Cin 

MakKley, SAGE 

təlimatı konsorsiumu, 

NebraĢka Tibb Mərkəzi 

Universiteti. 

Müalicə protokolu Müalicəyə təsir edən obyektlə həll yollarına 

tətbiq edilən plan. 

Amerika Ġrsi Lüğətinin 

Ġngilis dili versiyası 

Tətikləmək (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Bunun əvəzinə, kontekstdən asılı olaraq, 

müəyyən məlumatların təhlilinə əsaslanaraq 

"Müəyyən məlumatların və qaydaların təhlili 

əsasında hərəkətlərin aparılmasına QƏRAR 

VERĠN" və ya "müəyyən məlumatların təhlilinə 

əsaslanaraq bəzi məlumatları (məsələn, 

 



xəbərdarlıq və ya bildiriĢ) barəsində QƏRAR 

VERĠN və onları TƏQDĠM EDĠN" istifadə edin. 

və qaydaları ” ifadələrindən istifadə edin. 

Etibarlı Məlumat 

Mübadiləsi mühiti 

Etibarlı Məlumat Mübadiləsi mühiti iĢtirak edən 

tərəflər arasında məlumat mübadiləsi prosesində 

tamlığı, məxfiliyi və həssas məlumatların 

olmasını təmin edir. ĠĢtirakçı tərəflər təcrübə, 

təĢkilati siyasət və / və ya yurisdiksiya 

qanunlarına uyğun olaraq müəyyən inzibati və 

idarəetmə prosedurları tətbiq etməklə mübadilə 

edilən məlumatların qorunmasına razıdırlar. 

(Məsələn, Etibarlı Məlumat Mübadiləsi mühiti 

“ABġ cəmiyyətində Zəncirvari Etibar 

Müqaviləsi” olaraq bilinir.) 

 

Açmaq Əvvəlcədən gizlədilmiĢ məlumatların 

mövcudluğunu görünən etməklə MƏLUMATIN 

GÖRÜNMƏSĠNĠ ĠDARƏ ETMƏK. Məsələn, 

sistem pasiyentin psixiatrik qeydini AÇMAQ 

qabiliyyətini təmin edə bilər və buna görə də 

qeydinin bu hissəsinin mövcudluğu bütün 

səlahiyyətli həkimlərə görünəcəkdir. 

 

ĠfĢa etmək Maskalı məlumatları görünən hala gətirərək 

MƏLUMATIN GÖRÜNMƏSĠNĠ ĠDARƏ 

ETMƏK. Məsələn, administrator qəbul Ģöbəsi 

üçün müəyyən pasiyentin maliyyə məlumatlarını 

ĠFġA EDƏ BĠLƏR. Məsələn, sistem təcili yardım 

Ģöbəsinin həkiminin xəstənin hamiləlik 

vəziyyətini sistem tərəfindən "******" olaraq 

təqdim edilən "Hamilə" vəziyyətini aĢkar etmək 

üçün bu məlumatın ĠFġA EDĠLMƏSĠ imkanını 

təmin edə bilər. 

 

ĠĢarəni ləğv etmək Xüsusi istifadə üçün iĢarəni silməklə 

YENĠLƏMƏK. Məsələn, tibb bacısı Ģiddətli 

öskürək və qızdırma ilə müĢayiət olunan 

pasiyentlər üçün əvvəlki həftənin qeydlərində 

olan ĠġARƏNĠ LƏĞV EDƏ BĠLƏR. BaĢqa bir 

misal: ümumi praktikant baĢqa bir provayder 

tərəfindən araĢdırma baĢa çatdıqdan sonra 

müəyyən məlumatlarda olan ĠġARƏNĠ LƏĞV 

EDƏ BĠLƏR. 

 

Unikal qaydada Bir və ya daha çox məlumat elementindən əldə 

edilən tək bir obyektin (məsələn, pasiyent, 

 



eyniləĢdirmə provayder və ya sınaq) eyniləĢdirilməsini təmin 

edən üsul. 

StruktursuzlaĢdırılmı

Ģ məlumat 

StruktursuzlaĢdırılmıĢ sağlamlıq qeydləri ayrı-

ayrı sahələrə bölünməyən VƏ ədədi, nömrəli və 

ya kodlaĢdırılmıĢ məlumatlar Ģəklində təqdim 

edilməyən məlumatlardır. 

StruktursuzlaĢdırılmıĢ sağlamlıq qeydi 

məlumatına dair ümumi nümunələrə aĢağıdakılar 

daxildir: 

mətn; 

sözün iĢlənmə sənədi; 

Ģəkil; 

Multimediya. 

Xüsusi nümunələrə aĢağıdakılar daxildir:  

həkimə mətn ismarıcı; 

pasiyentin Ģəkli 

ailənin məktubu 

siğorta kartının skan edilmiĢ Ģəkli 

bildiriĢmiĢ hesabat (səs qeydi). 

 

StruktursuzlaĢdırılmı

Ģ mətn 

Müəyyən bir quruluĢa və ya təĢkilata sahib 

olmayan mətn; formal olaraq təĢkil edilməmiĢ və 

ya sistemləĢdirilməmiĢdir. 

http://www.answers.com

/library/Dictionary;jsessi

onid=2nn5846ql7gmh-

cid-1992345752-sbid-

lc07a  

Yeniləmək (feil)  Məlumatları əlavə etmək, redaktə etmək, 

uyğunlaĢdırmaq, birləĢdirmək, əlaqələndirmək və 

etiketləməklə məlumatları YENĠLƏMƏK. 

Məsələn, həkim xəstənin dərman dozasını 

YENĠLƏYƏ BĠLƏR. BaĢqa bir misal: sistem 

pasiyentin qeydini YENĠLƏYƏ BĠLƏR.  

 

Versiyalama Eyni məlumat vahidinin çoxsaylı düzəliĢlərinin 

idarə edilməsi. 

http://en.wikipedia.org/w

iki/Versioning  

GörünüĢ (isim)  Sistemdən filtrləndikdən sonra kompüter 

monitorunda göstərilən xüsusi məlumatlar. 

 

http://www.answers.com/library/Dictionary;jsessionid=2nn5846ql7gmh-cid-1992345752-sbid-lc07a
http://www.answers.com/library/Dictionary;jsessionid=2nn5846ql7gmh-cid-1992345752-sbid-lc07a
http://www.answers.com/library/Dictionary;jsessionid=2nn5846ql7gmh-cid-1992345752-sbid-lc07a
http://www.answers.com/library/Dictionary;jsessionid=2nn5846ql7gmh-cid-1992345752-sbid-lc07a
http://www.answers.com/library/Dictionary;jsessionid=2nn5846ql7gmh-cid-1992345752-sbid-lc07a
http://en.wikipedia.org/wiki/Versioning
http://en.wikipedia.org/wiki/Versioning


Baxın: "Displey". 

Baxmaq (feil) 

ĠSTĠFADƏ 

OLUNMAYAN 

FEĠL 

Bunun əvəzinə TƏQDĠM ETMƏK feilindən 

istifadə edin. 

ISO 18308, [ISO/EN 

13606-1:2008] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƏLAVƏ D 

(informativ) 

Fəaliyyət-Feil İyerarxiyasının Tarixçəsi 

Bu Lüğət ESQ-S FM və ġəxsi Səhiyyə Qeydləri Sistemi Funksional Modelində (ġSQ-S FM) 

istifadə olunan terminlər toplusunun ciddiliyini, dəqiqliyini və ardıcıllığını inkiĢaf etdirmək üçün 

davamlı səylərin nəticəsidir. 

D.1 Orijinal hərəkətverici qüvvə 

ESQ-S FM Tibb Ġnstitutunun (ĠOM) 2003-cü ildə səhiyyə sənayesinə təqdim etdiyi materiala 

əsaslanan funksiyalar toplusu olaraq baĢladı. Materialda Lüğət olmasa da, sözügedən material 

səhiyyə ilə əlaqəli və informasiya sistemləri terminlərinin ümumi anlayıĢına əsaslanır. Bu 

funksiyalar SS7 ESQ Xüsusi ĠĢ Qrupu (sonda ESQ ĠĢ Qrupu oldu) tərəfindən yoxlandı və 

təkmilləĢdirildi. Müxtəlif funksiyalar birbaĢa Qulluq, Dəstəkləyici və Ġnformasiya Ġnfrastruktur 

Fəsillərinin fərdi müəllif qrupları tərəfindən hazırlanmıĢdır. Funksiyaların sayı böyüdükcə 

funksiyalar arasında artımı minimuma endirmək ehtiyacı daha da kəskinləĢdi. Məsələn, komanda 

pasiyentin demoqrafik məlumatlarına “giriĢi” nəzərdə tutan funksionallıq yaratdı; baĢqa bir qrup 

pasiyentin demoqrafik məlumatlarının oxunmasını, yenilənməsini və yazılmasını nəzərdə 



tuturdu. Bu iki yanaĢma təkrarlanır? Əgər təkrarlanmırsa, fərqlər nələrdi? ESQ ĠQ nəticədə 

Fəaliyyət-Feillərinin mənasını aydınlaĢdırmaq üçün səy göstərdi. 

D.2 Lüğətin ilk versiyası necə təkmilləşdirildi? 

ESQ-S FM-nin bütün funksiyaları üzrə təhlil aparıldı və müxtəlif Fəaliyyət Fəaliyyətlərini 

təsnifləĢdirən rudimentar iyerarxiya yaradıldı. Baxmayaraq ki yeni funksionallıq yaradılırdı; 

digər funksionallıq birləĢdirildi və ya yenidən təsnifləĢdirildi - nəticədə aktiv bir hədəf meydana 

gəldi. 

D.3 Lüğətin ikinci versiyası 

PHR-S FM yaradıldıqda, ġSQ-S FM-in əsaslandığı Fəaliyyət-Feillərin zəngin və yeni toplusunu 

yaratmaq məqsədilə ESQ-S FM dərsləri və üstünlükləri tətbiq olunurdu.  

D.4 Lüğətin mövcud versiyası 

2010-cu ilin may ayından baĢlayaraq 5 aydan artıq müddət ərzində könüllülərdən ibarət olan 

kiçik bir komanda hər iki Lüğətə yenidən baxıĢ həyata keçirdi (aĢağıda verilmiĢ Fəaliyyət-

Feillərin iyerarsiyasının 2 müvafiq versiyalarına baxın). Bu komanda fərqli terminləri 

uyğunlaĢdırdı, mövcud anlayıĢları və digər standartları araĢdırdı, terminlərin necə fərqli 

beynəlxalq cəmiyyətlərdə istifadə edilə biləcəyini və bu terminlərin baĢqa dillərə necə tərcümə 

edilə bilinəcəyini nəzərə aldı və daha təkmil Fəaliyyət-Feillər toplusu yaratdı (nəticədə isə 

Lüğətin mövcud versiyası ortaya çıxdı). 

AĢağıdakı iki (2) Fəaliyyət-Feil iyerarxiyası olan ESQ-S FM və ġSQ-S FM, Lüğətin mövcud 

versiyasını hazırlamaq üçün baĢlanğıc nöqtəsi idi. 

 

 

ESQ-S Funksional Model 

 

ESQ-S FM-in Feil Ġyerarxiyası: 

Ümumi 21 termin (“Tənzimləmək” daxil olmaqla) 

ESQ-S FM-in Feil Ġyerarxiyasında olan bütün terminlər ġSQ-S Feil Ġyerarxiyasına daxil edilir 

(qeyd: “giriĢ cihazı” ġSQ-S FM Feil Ġyerarxiyasında “giriĢ” sözü ilə əvəzlənmiĢdir) 

TƏNZİMLƏMƏK 

Daxil etmək Saxlamaq 

GiriĢ Cihazı 

(Xarici) 

Yaratmaq 

(Daxili) 

Oxumaq 

 

Yeniləmək 

 

GiriĢi Silmək 

 

 Baxmaq DüzəliĢ etmək KöhnəlmiĢ 



Bildirmək 

Göstərmək 

Girmək 

Düzəltmək 

DüzəliĢ etmək 

Çoxaltmaq 

Aktiv olmayan 

Məhv etmək 

Sıfırlamaq 

Təmizləmək 

Cədvəl 1: ESQ-S Funksional Modelinin Feil İyerarxiyası 

ŞSQ-S Funksional Model 

 

ġSQ-S FM-in Feil Ġyerarxiyası: 

Ümumi 49 termin (“Tənzimləmək” daxil olmaqla) 

“Qəbul etmək” sözünün mənası “Daxil etmək” və “Yaratmaq” xüsusi terminləri ilə daha da 

geniĢləndirilmiĢdir. 

“Oxumaq” və “Nəticə” konsepsiyaları ilə “Təqdim etmək” alt-kateqoriya kimi əlavə edilmiĢdir. 

“Yadda saxlamaq” və “GiriĢi MəhdudlaĢdırmaq” konsepsiyaları “Saxlamaq” sözünə əlavə edilmiĢdir. 

TƏNZİMLƏMƏK 

Daxil etmək Saxlamaq Təqdim etmək 

GiriĢ Cihazı (Xarici) Yaratmaq 

(Daxili) 

Oxumaq 

 

Yeniləmək 

 

GiriĢi 

MəhdudlaĢdırmaq 

GiriĢi ləğv 

etmək 

Oxumaq 

(Daxili) 

Nəticə 

(Xarici) 

Əldə etmək 

Qəbul etmək 

Yükləmək 

Ġdxal etmək 

Daxil etmək 

Hesablamaq 

Qeyd etmək 

Yadda 

saxlamaq 

Arxivləmək 

SıxlaĢdırmaq 

ġifrələmək 

Ehtiyata 

göndərmək 

DüzəliĢ 

etmək 

Düzəltmək 

DüzəliĢ 

etmək 

Çoxaltmaq 

Annotasiya 

etmək 

ġərh vermək 

BirləĢdirmək 

ĠĢarələmək 

Gizlətmək 

Maskalamaq 

Filtrləmək 

Köhnəlmək 

Deaktivasiya 

etmək 

Məhv etmək 

Sıfırlamaq 

Təmizləmək 

Baxmaq 

Bildirmək 

Göstərmək 

GiriĢ 

Təqdim 

etmək 

Göndərmək 

Yükləmək 

Ġxrac etmək 

Sinxronizə 

etmək 

Cədvəl 2: ŞSQ-S Funksional Modelinin Feil İyerarxiyası 

 

 


