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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
– ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ
Цел на проекта е създаването на надеждна и пълноценна информационна среда в
която всички заинтересовани групи, пациенти, осигурители, здравни професионалисти и
облажващ персонал, обществени здравни институции, политици и правителство,мениджъри
в сферата на здравеопазването, изследователи и медии ще могат и ще бъдат длъжни
задължени да правят информиран избор за да промоцират, опазват, възстановяват и
поддържат здравето на отделния човек и цялата популация.
Реализацията на тази система включва няколко основни елемента:

Създаване на законодателна рамка и възприемането на
информационни стандарти за защита поверителността и неприкосновеността на
здравната информация, както и за подобряване начина на използването и;

Анализ и оптимизиране процесите на събиране и предоставяне на
достъп до здравна информация на всички заинтересовани страни;

Създаване и въвеждане в употреба на стандарти, които гарантират
качеството и съпоставимостта на здравната информация и създават възможност
подходящия и обмен в сектора на здравеопазването;

Въвеждане на технологични решения разширяващи възможностите за
събиране, обработката, анализ и разпространение на здравна информация и
прилагането им при предоставянето на здравни услуги.
Най-съществени аспекти при реализацията на националната здравно
информационна система и заложените в нея цели са:

Улесняване използване на здравни данни: обучението за ефективен
обмен, управление на качеството и използването на здравната информация е от
съществено значение за реализация на системата.

Процес на събиране на данни: данните трябва да се въвеждат само
веднъж възможно по-близо до мястото където се контактува с пациента и се
предоставя здравната услуга.

Съдържание на данните: най-модерните и ефективни здравни
информационни системи използват уникален идентификатор за пациента в цялата
система (Master Patient Index).

Система за събиране на данни: отделните здравно информационни
системи трябва да отговарят на целите, за които са проектирани и една
агенция/орган трябва да носи цялата отговорност за осигуряване качеството на
данните, достъпа до тях и обобщаването им.
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Правни въпроси: всички страни, успешно въвели ефективни
електронни системи за здравна информация са отдали особено внимание на
законодателството, необходимо за защита поверителността на обработваните данни
и същевременно улесняване на достъпа и ползването им.

Технически въпроси: оптимизацията на ИКТ инфраструктурата и
прилагането на модерни технологии за сигурно предаване на данните са качества на
успешните модерни здравни информационни системи.
Постигането на изброените основни цели може да стане прилагайки следните
принципи при изграждане на системата:

Изграждане на ефективните и ефикасни здравни информационни
системи.

Разработката и развитието на информационните системи трябва да
бъде функция на тяхната полезност за заинтересованите страни. Данните, рутинно,
събрани като същностна информация свързана с предоставянето на здравини услуги
(т.е. от оперативните данни) трябва да бъдат основният източник на информация и
да се допълват от други източници, както и когато е необходимо. Данните трябва да
бъдат събирани веднъж и само веднъж, и ако данните няма да се трансформират в
полезна информация, те не следва да се събират.

Оптимизиране на достъпа до здравна информация и употреба.
Заинтересованите страни трябва да разполагат с бърз достъп до наличната здравна
информация, във вид подходящ за техните нужди. Наличната здравна информация
следва да бъде обменяна и употребявана изцяло за повишаване качеството и
ефективността на грижите за пациентите, разработка и апробиране на нови здравни
услуги и политики, легитимни научни изследвания.

Гарантиране на поверителност и неприкосновеност на личните данни.
Достъпът, обработката и използването на лични здравни данни следва да
съответства на законодателните изисквания и правила за работа. Трябва да бъдат
взети специални мерки за защита на личните данни и чувствителна информация.

Осигуряване качеството на здравната информация. Здравна
информация трябва да бъде с най-високо качество и да съответства на
международно приетите стандартите за събиране, обработка и съхранение на
здравна информация.
Критерии за избор на приоритетни проекти
Основните критерии за избор на приоритетни проекти в изпълнение на настоящата
стратегическа рамка са:

доказани социално-икономически ползи (на базата на предварително
направени анализи);


ясен и бърз ефект на подобряване на качеството на оказваните услуги;



доказана връзка и съзвучие с европейски проекти и инициативи .
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Предпоставки за въвеждане на ИКТ
Има множество важни предпоставки необходими за ефективното въвеждане на
ИКТ в здравеопазването и постигане на поставените цели. Наличието на бързи, удобна за
ползване софтуерни системи, които потребителите са обучени и компетентни да ползват е
задължително условие.
Друга важна предпоставка е въвеждането на съответните организационни промени,
които следва да се приложат в резултат на възникващите нови възможности във връзка с
внедряването на системата.
Организационни предпоставки
Процеса на предоставяне на здравни услуги се характеризира с комплексни
организационни взаимовръзки и множество участници. Това в най-голяма степен е валидно
в болничните лечебни заведения но също така между различните участници в здравната
система ОПЛ, специалисти, болници, аптеки, РЗИ, РЗОК и др., където предоставянето на
здравната услуга включва необходимостта от специфичен процес на обмен на данни между
тях. Процесите на взаимодействие и обмена на данни между различните участници в
здравната система трябва да бъдат разгледани с много висок приоритет и трябва да бъдат
елемент на разработката от самото начало.
Един от най-важните ефекти на електронизацията на здравни услуги е в
възможността да се промени и рационализира организацията и работните процеси в полза
на пациента и да се оптимизира използването на ресурси.
Предпоставки свързани с човешките ресурси
Необходимо е обучение на специалистите в следните области:
Основна IT квалификации и умения за използването на персонален компютър
Обработка и извличане на информация в областта на медицинското обслужване;
Използване на специфични системи и програмни продукти.
Правни предпоставки
Понастоящем законовата рамка отнасяща се до обработка и съхранение на лични
здравни данни е съобразена със съществуващата практиката за лечение на пациентите
разделено на епизоди изпълнявани от различни лекари и лечебни заведения. Предвидено е
по-голямата част от изработваната медицинска документация и здравни да бъдат достъпни
за лекаря който ги работи с тях във връзка с конкретния епизод на грижи.
Въвеждайки интензивен обмен и съхранение на лични здравни данни, както е
предвидено в настоящото описание, възниква необходимостта да се разгледат и основните
принципи позволяващи личните данни на пациента да могат да останат защитени заедно с
възможността за прилагане на съгласувани епизоди от грижи и по-добро качество и
безопасност на грижите.
ИКТ предпоставки
Една от предпоставките за реализиране национална информационна система в
здравеопазването, е предвиждането на необходимите финансови ресурси за мрежи, работни
станции, софтуерни лицензи.
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След реализирането на информационната система се очаква, по-голямата част от
здравните специалисти ще работят с документи и планиране, които се съхраняват само на
електронен носител. Плана за прилагане на системата в национален мащаб и
необходимостта тя да функционира в постоянен режим и поставя много високи изисквания
към обхвата, бързодействието, производителността и надеждността на използваните ИКТ
технологии.
Всичко това налага инвестиции на всички нива в системата на
здравеопазването, насочени към:
Изграждане на мрежи и мрежова свързаност с достатъчен капацитет, свързаност и
много високо ниво на надеждност. Изгражданите мрежи трябва да отговарят на
съществуващите стандарти и правила за сигурност при предаването на поверителни данни.
В бъдеще, голяма част от здравните служители ще имат нужда от достъп до компютър за
ежедневната си работа, това ще наложи сериозни инвестиции за осигуряване на повече
такива работни места на всички нива в здравната система.
Необходимо е създаването на организация и делегирането на отговорности за
инсталиране, поддръжка, мониторинг и експлоатация на мрежи, IT работни станции и
сървъри, приложни програмни продукти и услуги. По-голямата част от програмните
продукти и услуги, трябва да бъдат на разположение 24-часа в денонощието.
Необходими са също така и технически средства и процедури за архивиране и
денонощно наблюдение на системите.
Създаването на организация за обучение и оказване на системна помощ при
въвеждане и експлоатация системата и за обучение на нови служители.
Във фазата на експлоатация, са необходими допълнителни ресурси за понататъшно развитие на системата и разширяване на обхвата и функциите и. За въвеждането
и експлоатацията на национална здравно информационна система е необходимо на всички
нива в здравната система да се направят повече инвестиции в ИКТ инфраструктура.
Развитие на информационните системи в НЗОК
Обща цел
Подобряване на здравното обслужване на гражданите и повишаване на качеството
на здравната услуга, чрез предоставяне на сигурен достъп до централизирана медицинска
информация за всеки пациент
Специфични цели
Намаляване възможностите за злоупотреби и подпомагане допълнителното затягане
на финансовата дисциплина и контрол върху разходите.
Улесняване достъпа, достоверността и обмена на здравна информация между
различните участници в здравноосигурителната система.
Въвеждане на строг контрол на разпределението на финансовите ресурси за здравни
услуги
Работа в реално време (online) с цел верифициране на информацията, постъпваща от
всички участници в процеса (изпълнителите на медицинска помощ и аптеки)
Очаквани резултати
Подобрен контрол върху здравноосигурителните плащания - по-ниски разходи в
здравната система чрез премахване на дублиранията в лечението, фиктивното лечение и
грешните рецепти и намаляване на грешките в диагностиката, лечението и рецептите
Намаляване на времето за административни обработки
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Високо ниво на целева превенция
Подобряване на обмена на медицинска информация
Улесняване на пациентите в достъпа им до медицински услуги
Наличие на прозрачни процеси (кой, какво, кога, къде)
Наличие на вярна, точна и навременна информация за анализи, прогнози и вземане
на управленски решения
Проактивно управление на здравната система и финансовите потоци
Повишаване качеството на здравното обслужване и намаляване на грешките чрез
осигуряване на достъп по всяко време до пациентска информация
ЗОД - здравноосигурителните дружества за доброволно здравно осигуряване
Националния център за обществено здраве и анализи
Събиране обработка и предоставяне на достъп до здравна информация.
Оценка за оперативна съвместимост и одобряване за ползване на програмни
продукти в сферата на здравеопазването базирани на предварително приети консенсусно
стандарти.
Изграждане, поддръжка и развитие на ИС на здравеопазването и свързаната с
нея хардуерна и софтуерна инфраструктура;
Поддръжка на копия на регистри и предоставяне на услуги за ползването им от
програмните системи на лечебните заведения;
Събиране и обобщаване на клинична информация ;
Поддръжка на актуална информация за осигуреност на пациентите от НАП и
опериращите в страната ДЗЗ;
Публикуване на статистически анализи;
Публикуване на медико-статистически анализи и прогнози.
Поддръжка на актуални регистри и предоставяне на достъп до тях











Лекари, стоматолози и други медицински специалисти;
Лечебни заведения;
Аптеки;
Лаборатории;
Кодировчици;
ДЗЗ;
Други платци на здравни услуги;
Лекарства;
Болни с хронични заболявания и др.;
Електронно здравно досие

Методологична дейност
Унификация на формати и протоколи за обмен на здравни данни;
Изготвяне, поддръжка и развитие на речник на здравните данни;
Електронна медицинска документация и защита на лични данни;
Класификационна система за пациенти и актуализацията им;
Системи за кодиране на диагнози и процедури и актуализацията им;
Методологични правила, ръководства и указания за кодиране;
Наблюдение на техническата осигуреност на здравната система с
високоспециализирана апаратура;
Ключови индикатори за дейност;
Медицинска статистика и прогнози;
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Обучение и сертифициране на специалисти, в това число за ползване на ЕИС на
здравеопазването.
Съхранение на данни
Регистри

