проект
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Информационната система на здравеопазването, както и електронното
здравеопазване обслужва 4 основни групи потребители:
Пациентите – с подобряване на лечението, благодарение на медицината,
базирана на доказателства и с възможността за активно участие на пациентите във
вземането на решения относно тяхното здраве
Здравните професионалисти – с бърз и лесен достъп до информация,
диагностика и извършване на сложни интервенции от разстояние, както и достъп до
специализирани ресурси за образование и обучение; с подпомагане на медицинската
научноизследователска дейност, ефективното управление и разпространение на
медицински знания;
Управляващите системата на здравеопазване
- с лесен достъп и
разпространение на най-добри практики за планиране и управление на здравеопазването
в полза на пациентите и обществото
Гражданското общество - по-добро здравно образование: за здравословен
начин на живот, за превенция, за информация за здравното състояние, за ресурсите и
възможностите на здравната система, за да може да влияе върху управлението на
здравната система на местно и национално ниво.
Основните принципи за развитие единната информационна система на
здравеопазването и електронното здравеопазване са:

Принцип за водещата роля на държавата.
Първостепенна роля на
Министерство на здравеопазването при решаване на въпроси, свързани с цялостната
информационна стратегия в сектора;

Принцип за разпознаване нуждите и изискванията на страната;

Принцип за използване на съществуващи инициативи и системи;

Принцип за постигане на широк консенсус и включване на основните
заинтересовани лица и организации;

Принцип за постепенен процес на изграждане с дългосрочна визия;

Принцип на защита на досега направените инвестиции;

Принцип при изграждането на централна база с данни на населението, да
съдържа нормативно регламентирана здравно-медицинска информация;

Принцип на сигурност и регулиран достъп до информацията в съответствие с
нормативната уредба;

Принцип за използване на задължителни здравно информационни стандарти;

Принцип на отворен и регламентиран достъп и възможност за едновременна
работа на участващите в процеса здравноосигурителни институции;

Принцип на уеднаквени изисквания и равнопоставен достъп до информация
за държавни и частни изпълнители на медицинска помощ;
Развитието на информационната система на здравеопазването и електронното
здравеопазване трябва да се предхожда от структуриране и унифициране на обработваната
информация чрез:
Законодателна и институционална рамка
Въвеждане на национални здравно-информационни стандарти;
Разработване на модел на информационната система на здравеопазването;
Разработване на изисквания за съвместимост на информационните системи в
здравеопазването;
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Внедряване на политики за сигурност за информационните системи в
здравеопазването;
Разработване на единен здравен запис на пациента (електронно здравно досие);
Р България трябва да внедри Здравните индикатори на Европейския съюз (ECHI),
което включва като следните краткосрочни задачи и дейности:

Създаване на управляващ комитет от национални експерти за внедряване на
Европейската система от здравни индикатори.

Проверка на съществуващите източници на данни , наличност и качество.

Приемане на работен план за внедряване на базата на основните препоръки от
Европейската комисия.

Синхронизиране на планът за внедряване с общия график за внедряване в
Европейския съюз с реалистични крайни срокове за всички фази.

Информиране на заинтересованите страни за ECHI индикаторите, за
дейностите на Европейско ниво и националния план за внедряване на ECHI индикаторите.
Развитието на информационната система на здравеопазването и електронното
здравеопазване, включва:

Определяне на водещата организация и механизмите на финансиране за
изграждане и развитие на единната информационната система на здравеопазването.

Разработване и приемане на Национална програма за въвеждане на единната
информационната система на здравеопазването и електронното здравеопазване

Разписване на детайлен финансов план за действие (с разписание и ясно
разпределение на отговорностите) за постигане на исканите резултати.

Определяне на механизми за координация на съвместни дейности по
изграждането и развитието на единната информационна система на всички заинтересовани
страни, които произвеждат здравни данни.

Създаване на национален орган за наблюдение и координация на дейностите
по развитие на единната информационната система на здравеопазването и електронното
здравеопазване.

Създаване на един или повече национални екипа, фокусирани върху
специфичните области на развитие на единната информационната система на
здравеопазването и електронното здравеопазване.

Оценка на текущата ситуация, включително текущата работа по подобряване
на здравната статистика – моделът на оценката представлява и основа за мониториране на
напредъка.

Приемане на стандарти за достъпност, навременност и качество и сигурност
на данните.

Определяне на механизми за мониторинг и оценка.

Информиране на обществеността.

Подобряване на административния капацитет в системата на здравеопазването
с помощта на съвременни информационни технологии (проучвания, анализи, оценки,
взимане на решения, наблюдение, контрол и обучение на персонала).

Създаване на специализирана структура към НЦОЗА за оценка на
съпоставимост на информационни продукти, предназначени за здравеопазването, по
отношение на сигурност на информацията, спазване на здравно информационните
стандарти и електронния обмен на здравна и медицинска информация.
Програмата за развитие на електронното здравеопазване, плана за действие и
управлението на проектите ще дадат възможност за:
• утвърждаване и непрекъснато актуализиране на програмните цели и приоритети,
• график и последователност на изпълнение на решенията,
• спазване на финансовата рамка,
• постигане на желаните цели,
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• запазване на качеството на индивидуални решения и подсистеми изградените
единици,
• спазване на изискванията на вътрешните и външни стандарти.
Етапи на изграждане на основните информационни системи са:

архитектура и дизайн

създаването на прототипи

създаването на окончателна версия, пилотно въвеждане и реализация.
Във всички етапи на развитие номер едно е изискването за сигурност на здравните данни.
Задължителни компоненти за изграждане и интегриране в информационната
система и Електронното здравеопазване:
Национално законодателство
Законодателство на Европейския съюз
Национални здравно информационни стандарти
Международни здравно информационни стандарти
Архитектурна рамка на ЕИС
Акредитация на лечебните заведения
Комуникационна мрежа за здравна информация
Управление на комуникационната мрежа за здравна информация
Пренос на данни и образи
Съхранение на данни
PKI инфраструктура – инфраструктура на обществен ключ
Регистри и номенклатури
ЕЗД - електронни здравни досиета
ЕУД - електронни услуги за доставка
Национален здравен портал
Здравна институция за връзка ЕС - България
Съсловни организации в здравеопазването
НЗОК - Национална здравноосигурителна каса
ЗОД - здравноосигурителните дружества за доброволно здравно осигуряване
e Рецепта
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e Направления
Софтуер за съгласуване и връзка между отделни софтуерни приложения
ИС на здравни и лечебни заведения в извънболничната помощ
ИС на здравни и лечебни заведения в болничната помощ
ИС за спешна медицина
ИС на общественото здраве
Мониторинг на здравеопазването
Кол център за електронно здравеопазване
Телемедицина
ИТ за поддръжка за МБД - медицина базирана на доказателства
ИТ за подпомагане на ДСГ - диагностично свързани групи (ДСГ)
Мобилност на пациентите в ЕС
Електронно обучение
ИТ поддръжка за иновативни методи в здравеопазването
Електронно здравеопазване за научни и развойни дейности
Сигурност на информацията
е Правителство / е здравна интеграция
Професионално - обществена оценка
Постигнати ползи
Постигането на стратегическите цели от въвеждането на информационна система и
електронното здравеопазване ще допринесе за удовлетворяване на всички участници в
здравната система.
Гражданите ще спечелят от:


по-високо качество на предоставяните здравни грижи,


способността да комуникират по електронен път в рамките на системата на
здравеопазването,


организация на предлаганите медицински услуги и намаляване на разходите,


непрекъснат достъп до здравните записи на пациентите от оторизирани от
тях лица,спазване на поверителността и целостта на тези здравни досиета и защита срещу
загуба,
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съкращаване на административните процедури забавяне за започване на



намаляване на дублирането на резултати при диагностични изследвания,



подобряване на качеството на здравните услуги



намаляване на диагностични и терапевтични грешки,



подобряване на диагностичния процес и наблюдение на целия терапевтичен

лечение,

процес,

наличие на данни и информация за вземане на решения от страна на пациента
за неговото здраве или за избор на лекар или лечебно заведение.
Системата на здравеопазването ще бъде по-ефективна чрез:
• по-ниски разходи за административни дейности,
• по-високо ниво на целева превенция на заболяванията,
• по-ниски разходи за здравни грижи чрез премахване на
на дублирането в диагностчните процедури, лечението, фиктивна хоспитализация и
прегледи и грешни предписания,
• намаляване на разходите за здравни грижи, поради намаляване на грешките при
диагностика и лечение,
• намаляване на размера на корупцията в здравната система.
Лекарите и лечебните заведения ще спечелят от:
• техните ИКТ системи, ще могат да се свържат с основните регистри и ги използват
ефективно
• по-ниски разходи за административни дейности свързани със здравните услуги,
• използването на стандарти за електронен идентификатор, форми за създаване и
съхраняване на електронни записи в регистрите, комуникация с други лица в системата на
здравеопазването,
• различните информационни системи за (финанси, управление, клинични,
логистика за лекарства, лаборатория, радиологични изследвания) ще бъдат напълно
оперативно съвместими на болнично ниво и ще бъде в състояние да осъществяване на
контакти и обмен на информация с други участници в системата в определен формат,
• връзка с други устници в здравната система в защитен електронен формат,
• автоматизиране предписването на лекарства (рецепти) и направления.
Здравно застрахователните компании ще спечелят от:
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по-ниски разходи, предвидени за здравеопазване , като премахва
дублирането в диагностиката и лечението,

намаляване на грешките при лечението и съкращаване на времето,
необходимо за извършване на медицински услуги,


по-ниски разходи за административни дейности,


определени електронни идентификатори за пациента и за доставчиците
на здравни услуги,


данни за он-лайн мониторинг на предоставяните здравни услуги,


комуникация с доставчици на здравни грижи в по-ефективна защитена
електронна форма .

