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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
АРХИТЕКТУРНА РАМКА НА ИС
По своята същност, здравната система е разпределена, тъй като тя представлява
географски разпределена мрежа от лечебни заведения с различна специфика и ниво на
компетентност от многопрофилни болници до отделни лекари. Тя представлява мрежа от
различни по вид лечебни заведения, като поради специализацията си те включват голямо
разнообразие от организационна, логистична и клинична перспектива. Независимо от
факта, че всяко отделно лечебно заведение е самостоятелно и предоставя определен набор
от услуги, те са взаимно зависими и трябва да работят съвместно гарантират ефективността
на тяхната дейност по отношение на превенцията, здравните грижи и оптимизирането на
разходите.
Основната и най-спешна нужда при изграждането на единна система за обработка на
здравна информация е дефинирането на стандарти, позволяващи да взаимодействие и
обмен на данни между различни (хетерогенни) приложения, които да им позволяват да се
държат заедно като една интегрирана система, дори ако те са разработени по различно
време, от различни производители и се базират на различни технологии.
Само като се отговори на тази необходимост ще бъде възможно постепенно да се
изградят, здравни информационни системи, както за отделни центрове и изпълнители така
и за цялата система на здравеопазването, като отворена федерация на автономни, но
работещи съвместно системи, които могат да отговарят на следните две цели:
Осигуряване оптимална поддръжка за специфичните нужди на различните от
организационни, клинични и логистична гледна точка здравни заведения, давайки
възможност различни доставчици да предлагат специализирани приложения и
позволявайки на потребителите да избират най-ефективните решения за техните нужди;
Необходимостта да се осигури интеграция на работата на различните здравни
заведения в здравната система, позволявайки различните структури да си сътрудничат на
базата на функционалната и информационна консистентност на ползваните решения, както
по отношение на лечението на пациентите, така и от управленска и организационна гледна
точка.
Следвайки изложената по-горе основна идея, следва да се подчертаят следните поважни свойства на информационната система:
Интеграция със съществуващи системи – здравната информационна система трябва
да осигури възможности за съвместна работа и взаимодействие на различни приложения,
дори ако те вече съществуват и са доставени от различни доставчици по различно време;
Оперативна съвместимост – интеграцията не следва да се разглежда не само като
възможност за обмен на байтове, необходима е интеграция на различни системи, които си
взаимодействат помежду си за да удовлетворят пълните изисквания и обслужат цялостния
работен процес а локално и регионално ниво, интегрираните отделните системи работещи в
различните здравни заведения въпреки, че са доставени от различни потребители,
използващи различни технологии и обслужващи различни специфични дейности на
потребителите трябва да се държат като единна система по отношение на цялостното
функциониране на системата;
Модулност – цел на тази архитектура е да декомпозира цялостната здравна
информационна система на набор от компоненти, като всеки от тях ясно се различава в
общата структура от гледна точка на неговите цели, обхват и взаимодействие с останалата
части на системата. Основната цел на тази декомпозиция е да се опростят различните етапи
от жизнения цикъл на информационната система ( планиране, проектиране, разработване и
поддръжка), да я направи по-надеждни и рентабилни и, след като характеристиките на
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всеки компонент се определят в детайли, да стане възможно да се променят и дори да
заменят отделни части от системата, без да необходима цялостната и промяна.
Поддръжка на копия на регистри и предоставяне на услуги за ползването им от
програмните системи на лечебните заведения;
Събиране обобщаване на клинична информация и информация за искове от
изпълнители на здравни услуги;
Поддръжка на актуална информация за осигуреност на пациентите от НАП и
опериращите в страната ДДЗО;
Стандарти
Основната и най-спешна нужда при изграждането на единна система за обработка на
здравна информация е дефинирането на стандарти, позволяващи да взаимодействие и
обмен на данни между различни (хетерогенни) приложения, които да им позволяват да се
държат заедно като една интегрирана система дори ако те са разработени по различно
време, от различни производители и се базират на различни технологии.
Само като се отговори на тази необходимост ще бъде възможно постепенно да се
изградят здравни информационни системи, както за отделни центрове и изпълнители така и
за цялата система на здравеопазването, като отворена федерация на автономни, но
работещи съвместно системи.
Основни изисквания
Осигуряване оптимална поддръжка за специфичните нужди на различните (от
организационни, клинични и логистична гледна точка) здравни заведения, давайки
възможност различни доставчици да предлагат специализирани приложения и
позволявайки на потребителите да избират най-ефективните (вкл. и ценово) решения за
техните нужди;
Да се осигури интеграция на работата на различните здравни заведения,
позволявайки отделните структури да си сътрудничат на базата на функционалната
и информационна цялостност на ползваните решения, както по отношение на лечението на
пациентите, така и от управленска и организационна гледна точка.
Метод за осигуряване на оперативна свързаност
Наръчник от Технически спецификации
Като елемент на изграждането на системата, следва да се разработи т.нар.
„Наръчник от Технически спецификации”, който да управлява изграждането и развитието
на системата в различните области на здравеопазването и медицинска практика.
Този наръчник ще дефинира задължителните изисквания за оперативна
съвместимост и ще трябва да се използва от всички разработчици на информационни
системи в сферата на здравеопазването и от разработчиците на националната здравна
информационна система.
Наръчника трябва да съдържа детайлни дефиниции на системите и съответстващите
им интерфейси.
За изготвянето на наръчника, трябва да бъде създаден мултидисциплинарен
технически екип от медицински специалисти, други здравни специалисти или доставчици
на здравни грижи, администратори, IT специалисти, информатици и други имащи
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отношение към създаването му. Стандартните протоколи за обмен на данни трябва да бъдат
пояснени в наръчника.
Целта на наръчника е да се сведат до минимум невалидните съобщения и
максимално да се повиши съвместимостта между системите.
Речник на здравните данни
Към настоящия момент няма публикуван речник на здравните данни за България.
Речника на здравните данни е задължителен компонент при изграждането на системата за
постигане на оперативна свързаност. Той е в основата на дефинирането на електронните
документи и съобщения, които системите ще обменят помежду си. Неговото създаване и
непрекъснато развитие е ключов елемент от създаването на ЕИС на здравеопазването.
Нефункционални изисквания
Бързодействие
Системата трябва да осигурява в 98% от времето най-много следните времена за
отговор:
Отговор на заявка – 3 секунди.
Резултат от търсене в системата – 10 секунди.
В случай на сложни запитвания или справки, които изискват над 10 секунди, да се
показва индикатор за изчакване. При наличие на сложни и ресурсоемки справки трябва да
се предвиди възможност те да се извършват без да се нарушава бързодействието на
системата.
Предварителна оценка за натоварване на системата
Очаква се системата да обслужва приблизително 20 000 здравни специалисти.
Предвид средната дневна натовареност на един лекар се очаква обменените съобщения
между потребителите и системата да бъде от порядъка на 400 на човек, на работен ден.
Трябва да се предвиди хардуерна конфигурация, която ще може да обезпечи
неговото софтуерно решение за период от поне 5 години. Конфигурацията трябва да бъде
мащабируема, т.е. покриването на нарастващите нужди от хардуерни ресурси да може да
става с разширяване на конфигурацията, а не само с нейната подмяна.
Сигурност
Връзката със сървъра трябва да се криптира чрез SSL/TLS с използване на AES256.

З

Системата трябва да е защитена от атаки най-малко от следните типове:
Denial of service
SQL injection
аразяване със зловреден софтуер
Надеждност

В системата трябва да са включени процедури за архивиране и последващо
възстановяване на данните от направен вече архив, за да се предотврати възможността от
загуба на информация.
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Тези процедури трябва да могат да се изпълняват от лица без специализирано
образование. Процедурите трябва да са автоматизирани и да са придружени от съответната
потребителска документация и обучение на служители на Възложителя.
Необходимо е да се предложат средства за осигуряване непрекъсната и безотказна
работа.
Трябва да се предвидят журнални записи, осигуряващи информация за възникнали
проблеми и събития със системата, като тези проблеми се класифицират минимум в
следните категории:
Информация
Предупреждение
Тревога
Грешка
Фатална грешка
Трябва да може да се определя от администратор на системата кои категории чрез
каква медия да се записват, като медиите са минимум следните:
Null – не се записва
Log file – указва се името на файл, съдържащ описанието на събитията
Mail – указва се адрес на електронна поща, на който да се изпрати
описание на събитието
Трябва да има възможност за дефиниране на повече от една медия за дадена
категория събитие.
Потребителски интерфейс
Интерфейсът на системата трябва да отговаря на следните принципи и насоки:
Яснота – информацията и компонентите на потребителския интерфейс трябва да се
представят по начин удобен за възприемане.
Предоставяне на текстови алтернативи за нетекстовото съдържание.
Предоставяне на алтернативи на мултимедия, ограничена във времето.
Ясно разделяне на съдържанието от фона.
Удобство – компонентите и навигацията трябва да бъдат удобни.
Достъп до всички функционалности и чрез клавиатурата.
Достатъчно време да се възприеме цялата информация.
Избягване на мигащо съдържание.
Предоставяне на помощ за навигация, намиране на съдържание и определяне къде
е потребителят в момента.
Разбираемост – информацията и операциите на потребителския интерфейс трябва да
са разбираеми.
Текстовото съдържание да е читаемо и разбираемо.
Отделните страници трябва да се появяват и да се държат по предсказуем начин.
Предоставяне на помощ за откриване и отстраняване на потребителски грешки при
въвеждане.
Съвместимост – съдържанието трябва да може да се интерпретира от широк набор
потребителски агенти, включително спомагателни технологии за хора в неравностойно
положение.
Максимизиране съвместимостта със съществуващите потребителски агенти.
Разширяемост
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Системата трябва да осигури увеличаване броя на потребителите единствено чрез
евентуално увеличаване на параметрите на хардуерните компоненти, без да се налага
промяна по логиката или функционалността на системата.

