
ESAMOS SITUACIJOS IR IŠŠŪKIO APRAŠYMAS 
Kaip ir Europoje, taip ir Lietuvoje, auga poreikis pakartotiniam sveikatos duomenų naudojimui.
Pakartotinis sveikatos duomenų naudojimas gali prisidėti prie pažangos siekimo šiose srityse:
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, inovacijų, švietimo, žinių vadybos sveikatos srityje,
sveikatos politikos formavimo, sveikatos priežiūros planavimo, organizavimo ir valdymo bei
statistikos tvarkymo. Tam, kad sveikatos duomenys būtų įveiklinti, jie turi būti nuasmenininti
(apdoroti, kad iš jų nebebūtų galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti duomenų subjekto
tapatybės), taip užtikrinant asmens duomenų apsaugos reikalavimus. 
Viena iš sveikatos duomenų rūšių yra medicininiai vaizdai. Norint paruošti medicininius vaizdus
pakartotiniam naudojimui reikia mechaniškai rasti ir paslėpti asmens duomenis kiekviename vaizde.
Kadangi šis procesas reikalauja didelių laiko sąnaudų, medicininių vaizdų nuasmeninimo praktika
nėra plačiai taikoma, todėl pakartotinis medicininių vaizdų naudojimo potencialas yra neišnaudotas.  
Sukūrus automatizuotą medicininių vaizdų nuasmeninimo įrankį, įvairūs medicinos vaizdai galėtų
būti paruošti pakartotiniam naudojimui be didelių laiko ir žmogiškųjų resursų sąnaudų. 

KODĖL TAI YRA PROBLEMA
Medicininių vaizdų (vienos iš sveikatos duomenų rūšių) nuasmeninimo procesas skiriasi nuo
standartinių tekstinių ar skaitinių failų nuasmeninimo procesų. Be to, skirtingi medicinos prietaisai
medicininiame vaizde fiksuoja skirtingus asmens duomenis ir dažnai skirtingose medicininio vaizdo
vietose. Rinkoje nėra sprendimo automatiniam medicininių vaizdų nuasmeninimui užtikrinti. Rinkoje
esantys sprendimai gali nuasmeninti tik metaduomenis, tačiau daugelis medicininių prietaisų saugo
asmens duomenis medicininio vaizdo lygmenyje (DICOM formate), o ne atskirame metaduomenų
faile. 

PROBLEMOS MASTAS
Numanoma, kad šiuo metu Lietuvoje yra sukaupta apie 500 mln. medicininių vaizdų, kuriuos būtų
galima pritaikyti pakartotiniam naudojimui, taip prisidedant prie Lietuvos gyvybės mokslų industrijos
plėtros, tikslesnio diagnozavimo ir medicinos paslaugų gerinimo. Nesant automatizuoto medicininio
vaizdų nuasmeninimo įrankio, šių sveikatos duomenų potencialas negali būti išnaudotas. 

NORIMAS REZULTATAS
Medicininių vaizdų nuasmeninimo proceso automatizavimas yra būtinas, kuomet reikalinga apdoroti
didelį kiekį ir (arba) iš skirtingų medicinos įrenginių gautus medicininius  vaizdus, dėl didelių laiko
sąnaudų, kurios šiuo metu užkerta kelią pakartotiniam medicininių vaizdų panaudojimui.
Nuasmenintų medicininių vaizdų panaudojimas prisidėtų prie medicinos paslaugų kokybės gerinimo,
paslaugų skaitmenizavimo, žmogiškųjų klaidų mažinimo ir išteklių taupymo. 
Kokiomis funkcijomis turės pasižymėti sukurtas sprendimas?
Sprendimas turėtų automatiškai, nereikalaujant specifinių duomenų mokslo kompetencijų,
nuasmeninti, t.y. ištrinti visą su asmens duomenimis susijusią informaciją esančią tiek pačiame
vaizde, tiek atskirame metaduomenų faile, ir būti pritaikomas įvairiems medicininiams vaizdams,
sugeneruotiems įvairių prietaisų. Reikalavimai nuasmeninimo sprendimui yra pateikti lentelėje
žemiau.
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KAIP AUTOMATIŠKAI NUASMENINTI MEDICININIŲ TYRIMŲ VAIZDUS?
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Reikalavimai nuasmeninimo įrankiui (posistemė turi turėti visus išvardytus funkcionalumus) 

SPRENDIMO TINKAMUMAS
Sprendimo sėkmė bus matuojama nuasmeninimo patikimumo rodikliu. Medicininių vaizdų
nuasmeninimo įrankio patikimumo reikalavimai yra aukšti (>99.99%) norint užtikrinti atitiktį su 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR). 
Vaizdų nuasmeninimo įrankiui kurti gali būti pasitelkti Santaros klinikų sukaupti medicininiai vaizdai
su netikrais asmens duomenimis, todėl jiems netaikomas BDAR, ir jie gali būti naudojami be teisinių
apribojimų. Tokių vaizdų yra 2,405 iš 7-ių skirtingų tyrimo metodikų (kompiuterinė tomografija,
elektrokardiograma, rentgeno radiologija ir kiti). Šis duomenų masyvas yra pakankamas iššūkio
veiklai ir sukurto įrankio nuasmeninimo efektyvumo ir kokybės nustatymui. 

KOKIUS INSTITUCIJOS STRATEGINIUS TIKSLUS ĮGYVENDINAME
Lietuva ilgalaikėje šalies vystymosi strategijoje didelį dėmesį skiria tikslui, kad kuo didesnę
ekonomikos dalį sudarytų inovatyvus ir aukštą pridėtinę vertę kuriantis verslas. Sveikatos sektorius
yra viena iš prioritetinių sričių, kur inovatyvūs sprendimai gali ne tik užtikrinti indėlį į ekonomikos
augimą, tačiau ir sustiprinti gyventojų sveikatą bei gerovę.  

Darbas
Nuasmeninimo įrankio sukūrimas ir diegimas; duomenų nuasmeninimas tik DICOM lygyje,
struktūrinių reportų šalinimas iš tyrimo (DICOM SR, DICOM SC, DICOM PDF, DICOM ECG ir kiti). 
Nuasmeninimo įrankio sukūrimas ir diegimas; duomenų nuasmeninimas paveikslėlio lygyje
(dicom failas išardomas ir nuasmenintas vaizdas išsaugomas *.jpg, *.mpeg formatu. Šis
metodas tinka kai vaizdų analizę atlieka DI).  
Įrankio sukūrimas, kuris užtikrintų, kad informacija paveikslėlio lygyje 99,99 % nuasmeninta. 
Nuasmeninimo įrankio sukūrimas ir diegimas; duomenų nuasmeninimas paveikslėlio lygyje
išlaikant failo pirminį DICOM formatą (informacija nuasmeninama paveiksliuko lygyje,
paliekant pirminį DICOM formatą ir DICOM formato struktūrą. Šis metodas tinka kai
nuasmeninti vaizdai naudotojų bus analizuojami su DICOM peržiūros programomis,
atliekamos vaizdo rekonstrukcijos). 
Įrankio sukūrimas, kuris užtikrintų, kad informacija paveikslėlio lygyje 99,99 % nuasmeninta ir
DICOM struktūra išlaikyta. 
Duomenų nuasmeninimas DICOM PDF, DICOM ECG, DICOM SR paveikslėlio ir DICOM lygyje
išlaikant pirminį DICOM formatą. 
Įrankio sukūrimas, kuris užtikrintų, kad informacija DICOM PDF, DICOM ECG, DICOM SR pilnai
nuasmeninta. 
Nuasmenintų vaizdų DB bazės sukūrimas ir nuasmenintų vaizdų saugojimas *.jpg formatu. 
Nuasmenintų vaizdų DB bazės sukūrimas ir saugojimas DICOM formatu PACS sistemoje. 
Nuasmeninimo kokybės vertinimo algoritmas. 
Nuasmeninimo kokybės vertinimo įrankio sukūrimas ir diegimas. 
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REZULTATŲ TĘSTINUMAS
Sėkmingai sukurtas automatinis įvairių medicininių vaizdų nuasmeninimo įrankis galėtų būti pagal
poreikį naudojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriant inovatyvius sprendimus gydymo
procesams optimizuoti, valdysenai gerinti ar teikiant nuasmenintus sveikatos duomenis trečiosioms
šalims (mokslininkams, startuoliams, farmacijos įmonėms ir kt.) norinčioms užsiimti moksliniais
tyrimais ar komercinių sprendimų kūrimu.

Sveikatos duomenų prieinamumo gerinimas: Esamos situacijos analizė  
Sveikatos duomenų prieinamumas (Sveikatos apsaugos ministerija) h   
Nuasmeninimo metodai: rekomendacija
Gyvybės Mokslų Industrija: Žvilgsnis į ateitį  
How we can place a value on health care data 

PAPILDOMA PAGALBINĖ INFORMACIJA, KURI GALI BŪTI AKTUALI SPRENDIMO KŪRĖJAMS

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/10/1Sveikatos-duomenu%CC%A8-prieinamumas_-Esamos-situacijos-analize%CC%87.pdf
http://kurklt.lt/projektai/sveikatos-duomenu-prieinamumas/
https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Rekomend_nuasmeninimo_metodai_2015.pdf
https://mita.lrv.lt/uploads/mita/documents/files/leidiniai/GMI_Zvilgsnis_i_ateiti.pdf
https://www.ey.com/en_gl/life-sciences/how-we-can-place-a-value-on-health-care-data
https://www.ey.com/en_gl/life-sciences/how-we-can-place-a-value-on-health-care-data

