проект
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Наименование на
мярката

Механизъм
на
въздействие
(нормативн
и промени и
действия)

Период на
Необходим
изпълнение на
и
Източник
дейността
финансови
на
ресурси за финансир
изпълнени
ане
е в лв.
Начало

Индикатори за изпълнение
Очаквани резултати

Край

Текущ

Целеви

Отговорни
институции

Водеща Партнь
ор

.

ФАЗА 1 –
Изграждане на
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНО
ИНФОРМАЦИОН
НА СИСТЕМА

Промени в 2015
нормативн
ата уредба

2016

12 млн.
лева

ОПДУ

• дефиниране и стриктно спазване на ясна
национална рамка за
оперативна
съвместимост, създадена
в пълно съответствие с
европейската рамка;
• реализиран достъп до
електронните портали на
отделните
администрации с
възможност за сваляне
на формуляри за услуги
или електронното им
попълване, ако
администрацията има

4 основни регистъра,
МЗ и
софтуерна среда за обмен ВБРК
на МЗ
на информация,
електронен здравен запис;
План за внедряване;
Препоръки за промени в
нормативна база; пътна
карта и стратегия;
функционираща здравнаинформационна система,
прозрачност на процесите,
намаление злоупотреби,
бързо и качествено
предоставяне на здравни
услуги, чувствително

-НЗОК

КОМЕНТАРИ

проект

техническата
възможност за това;
• реализиран
автоматизиран достъп до
ключови регистри на
редица администрации,
който е необходим за
предоставяне на
комплексни електронни
административни услуги
в бъдеще. Осигурена
свързаност на
максимален брой
ключови регистри и
информационни системи
към средата на
електронното
управление;
• дефиниран
организационен модел,
включващ ролите и
отговорностите на
конкретните органи и
администрации в
процеса на електронно
управление, като
поддържане на процеса
на електронна
идентификация, SOA
Governance и др.;

намаляване на разходите
за здравни услуги

проект

• дефинирани SOA
Governance процеси,
като разработване на
електронна услуга;
публикуване на
електронна услуга;
управление на жизнения
цикъл на електронните
услуги и др.;
• дефинирани
технологична рамка,
правила за дизайн на
електронните
формуляри и политики
за управление;
• изготвяне на анализ на
риска по отношение на
киберсигурността на
цялостната система.
1.1 Анализ

2014

2015

Национ
ално
финанс
иране

Извършване на
проучване и анализ на
информационните
системи и
информационните услуги
за населението,
свързани със здравето

Анализирани данни и
установено състояние и
потребности от
информационни системи
и услуги в системата на
здравеопазване

МЗ и
ВБРК
на МЗ

НЗОК

проект

1.2 Регистри и
референтна
информация

2015

2016

ОПДУ

Разработване и
внедряване на
национални, електронни
регистри на лечебните
заведения и
специалистите в
здравната система, като
референтен източник на
данни за всички
подсистеми на
националната здравна
система

Внедрени и
функциониращи
електронни регистри

МЗ и
ВБРК
на МЗ

НЗОК

1.3 Регистър и
речник

2015

2016

ОПДУ

Разработка на
национален електронен
регистър и речник на
здравните данни
използваните термини в
медицината
(заболявания,

Единен публичен регистър МЗ и
ВБРК
на здравните данни и
термини с възможности за на МЗ
ежегодна актуализация

НЗОК

Осигурен
механизъм
за
идентификац
ия на
специалист и
лечебно
заведение
при
предоставян
е на здравни
услуги.
Актуална
информация
за
национална
здравна
карта и за
осъществява
не на
политика в
здравната
сфера
Референтен
източни на
информация
за
обработвани
те здравни
данни и

проект

медицински процедури,
изследвания,
лекарствени средства,
изделия и др.)
1.4 Базисен модел

2015

2016

ОПДУ

Разработване на базисен модел на националната
здравно-информационна
мрежа

1.5 Правна рамка и
документация

2015

2016

ОПДУ

Адаптация на правната
рамка и създаване на
медицинска
документация
съответстваща на
възможностите за
електронна обработка и
обмен на медицинска и
здравна информация

-

МЗ и
ВБРК
на МЗ

НЗОК

Медицинска
МЗ и
документация и правила ВБРК
за
работата
с
нея на МЗ
адаптирани за електронна
обработка и обмен

НЗОК

Разработен модел

изчерпателе
н регистър на
актуалните
терминологи
и
Разработен
модел
на
национална
здравноинформацио
нна мрежа
Нов вариант
на
медицинска
документаци
я и регламент
за
обработката
и
позволяващ
автоматизир
ане
на
процесите по
изготвянето
и обмена и в

проект

здравната
система

ФАЗА
1. 2 – НЗИС
2.

Промени в 2016
нормативн
ата уредба

2018

13 млн.
лева

ОПДУ

- Подобряването на
качеството и
ефективността на
здравните услуги;
- Намаляване на
грешките и дублиране на
медицинските дейности;
- Намаляване на
административната
тежест на процедурите
при пациентите,
изпълнителите на
медицинска помощ,
както и в цялата система;
- Повишаване на
удовлетвореността на
гражданите от здравната
система и контрола
върху отчитането на
дейности и
финансирането им с
публични средства чрез
прилагане на
съвременни
информационни и

Повишаване на
МЗ и
надежността на системата, ВБРК
на МЗ
допълнителни
административни и
специализирани регистри,
разширяване на портала и
системата с електронни
услуги в полза на
пациентите, разработване
на механизми за анализ
на риска, медицински
одит, електронна рецепта,
възможности за анализи;

НЗОК

проект

2.2 Електронна
система за
събиране,
обработка и
анализ
заболеваемостта

2016

2018

ОПДУ

комуникационни
технологии;
- Повишаване на
прозрачността,
подобряване на
вземането на
управленски решения в
системата;
- Облекчаване
въвеждането на нови
здравни услуги;
- Предоставяне на всички
заинтересовани страни
на информация и единни
механизми за
планиране, и
прогнозиране на
процесите в
здравеопазването.
Разработване и
внедряване на
електронна система за
събиране, обработка и
анализ заболеваемостта,
нуждата от здравна
помощ, използваемостта
на ресурсите,
миграцията на пациенти
и специалисти и

Внедрена национална
МЗ и
система за наблюдение на ВБРК
заболеваемостта, нуждата на МЗ
от здравна помощ и
използваемостта на
ресурсите

НЗОК

Осигурена
система за
наблюдение
на
заболеваемо
стта и
нуждата от
здравна
помощ,
здравни
специалисти

проект

2.3 Идентификатор

2016

2016

ОПДУ

2.4 Софтуерни
приложения за
комплексно
обработване на
информацията в
реално време

2016

2018

ОПДУ

2.5 Изграждане на
електронен
здравен запис на
пациента

2016

2018

ОПДУ

здравно-статистически
индикатори
Интегриране към
национален електронен
идентификатор

Изготвяне и внедряване
на софтуерни
приложения за
комплексно обработване
на информацията в
реално време, в т.ч. –
електронни
направление,
електронни рецепти,
лабораторни данни и др.
Изграждане на
пълноценна система за
здравни записи на
пациента

Интегриран
идентификатор

Достъпни електронни
услуги

МЗ и
ВБРК
на МЗ

НЗОК

МЗ и
ВБРК
на МЗ

НЗОК

Разработено и внедрено
МЗ и
електронно здравно досие ВБРК
на МЗ
на пациента

НЗОК

и лечебни
заведения
Осигурен
механизъм
за
идентификац
ия
на
пациента при
предоставян
е
на
здравната
услуга
Подобрен
контрол
Осигурен
механизъм
за обмен на
информация
в
реално
време.
Подобрен
контрол
Осигурен
механизъм
за

проект

систематизи
ране и обмен
на данни за
пациента
Подобрен
контрол
2.6 Съвместимост на
информационни
те системи

2016

2018

ОПДУ

2.7 Информационни
стандарти

2016

2018

ОПДУ

Промени в 2018
нормативн
ата уредба

2020

3.

ФАЗА 3 - НЗИС

29 млн.
лева

ОПДУ

Разработване на
изисквания за
съвместимост на
информационните
системи, в съответствие с
принципите, нормите и
практиките на ЕС
Създаване на единни
информационни
стандарти, съобразени с
международните
стандарти за медицинска
информация и обмен на
медицинска информация

Разработени изисквания,
приети с нормативен акт

МЗ и
ВБРК
на МЗ

НЗОК

Съвместимос
т на
електроннит
е данни

Утвърдени стандарти

МЗ и
ВБРК
на МЗ

НЗОК

Въвъдени
технически
изисквания
за сигурност
на
електроннит
е данни

Преминаване към
качествено ново ниво на
обслужване чрез
използване на найсъвременни методи за

Постигане на максимално
ниво на надежност и
непрекъсваемост на
процесите; Изготвяне на
инфраструктура за
съхранение на данните

МЗ и
ВБРК
на МЗ

НЗОК

проект

предоставяне на
медицински услуги

3.1 Интегрирани
БИС

2018

2020

Национа
лно
финанси
ране/
ОПДУ

3.2 Телемедицина

2018

2020

Нацио
нално
финан
сиране
/ОПДУ

3.3 Системи за
сигурност на

2017

2020

ОПДУ

Изграждане на
комплексни и
интегрирани помежду
си, както и с външни
приложения болнични
информационни
системи.
Изграждане на
инфраструкрура за
функциониране на
системата и за развитие
на телемедицински
проекти.

Внедряване на системи
за сигурност на

-

-

-

получени в следствие на
лабораторни изследвания
и образна диагностика;
Изграждане на центрове
за високотехнологични
интервенции (минимум 3
броя); Реализация на
превантивни електронни
административни услуги;
Изградени интегрирани
МЗ и
ВБРК
БИС
на МЗ

Въведени
телемедицински проекти

Внедрени системи за
сигурност на
информацията

МЗ и
ВБРК
на МЗ

МЗ и
ВБРК
на МЗ

НЗОК

Ефективно
въвеждане
на
електонното
здравеопазв
ане
Подобрено
качество на
медицинскот
о
обслужване
Ефективни
използване
на
човешките
ресурси
Гарантиране
на

проект

информационни
те

информационните
системи

сигурността
на
информация
та

3.4 Сертифицираща
структура

2018

2020

ОПДУ

Създаване на звено
подчинено МЗ за оценка
и сертификация на
софтуерните продукти,
предназначени за
здравеопазването по
отношение на сигурност
на информацията,
спазване на стандартите
за медицинска
информация и електрон
обмен на медицинска
информация

Изградена структура

МЗ и
ВБРК
на МЗ

3.5 Здравно –
информационен
портал

2018

2020

ОПДУ

Осигуряване възможност за леснодостъпна
информация по
електронен път за
населението чрез

Изграден здравноинформационен портал

МЗ и
ВБРК
на МЗ

Изграден
капацитет за
осигуряване
на сигурност
на
информация
та, спазване
на
стандартите
за
медицинска
информация
и електрон
обмен
на
медицинска
информация
-

Осигурен
достъп до
информация
за здравно
образование

проект

изграждане на
информационни портали

3.6

2018

2020

ОПДУ

Разработване на системи
за подпомагане на
решенията на здравните
специалисти и обмен на
клинична информация

и промоция,
възможности
за
профилактик
а,
диагностика,
лечение,
права на
пациентите и
др.
Изградена електронна
МЗ и
система за поддържане на ВБРК
на МЗ
квалификацията

Подобрено
качество на
медицинскат
а помощ

проект

