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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ
Електронното здравно досие се определя като хранилище за здравна информация
отнасяща се до един субект на здравни грижи, във формат подходящ за компютърна
обработка.
Електронното здравно досие е стандартизиран информационен модел, независим
като данни и структура от Електронните здравни записи на отделните системи, които го
осъществяват и достъпен за множество оторизирани потребители.
Електронното здравно досие - система: набор от компоненти, които формират
механизъм, чрез който се създават, използват, съхраняват и възстановяват електронни
здравни записи.
Системата включва потребителите, данните, правилата и процедурите, устройствата за обработка и съхранение, средствата за комуникация и поддръжка на
системата в работоспособно състояние.
Интегрирана ЕЗД инфраструктура:
Към днешна дата, не съществува универсален начин (процес, стандарт или формат)
за обмен и интеграция на цялостното здравно досие на индивида, дори в случаите, когато
цялата му здравна информация се попълва и управлява по възможно най-ефективния начин.
Това се дължи главно на факта, че здравните услуги обикновено се предоставят в
рамките на една организация и информацията свързана с тях се съхранява и обработва в от
отделни, автономни клинични информационни системи. Комуникация базираща се на
съобщения се прилага широко за обмен на данни с EЗД като например заявяване на
изследвания и получаване на резултати.
Частите на здравния запис на индивида се създават и съхраняват на местата, в
който са му предоставени здравни услуги (ОПЛ, специалисти, самостоятелни лаборатории,
болници и др.). Всички тези части, които се отнасят до здравните
състояния на индивида и предоставените му здравни услуги, се съхраняват на
различни места, където обикновено са недостъпни за индивида и други специалисти.
Системата следва да реши този проблем, като изгради интегриран EЗД,
обобщавайки тези компоненти и осигури стандартен начин за достъп до информацията в
автентичния, генериран от лекаря и електронен здравен запис на пациента. По нататък, той трябва да предостави бърз и оторизиран онлайн достъп
до EЗД, за да позволи своевременното предоставяне на здравни грижи.
Усилията за изграждане на интегрирана мрежа за здравна информация включват на
първо място създаването на архитектура, която да бъде използвана като отправна точка за
обмен на електронна здравна информация, с цел подпомагане взаимната свързаност на
отделните доставчици на здравни услуги (лечебни заведения). Това задължително включва
разработването на среда за обмен на информация основана на съгласувани протоколи за
обмен на медицинска информация. Тази инфраструктура също изисква и включва
дефинирането на медицински и организационни процедури за споделяне на експертни
знания и ресурси позволяващи предоставяне на качествени грижи, в това число при
мобилност на пациентите.
Националната EЗД инфраструктура трябва да се дефинира и осигури на национално
ниво. Тя трябва да предоставя продукти и услуги за ползване от локалните системи.
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EЗД Стандарти
Няколко международни институции и организации са ангажирани със
стандартизацията на EЗД, например CEN/TC251, ISO / TC 215, W3C, HL 7 и др. EHR
стандарти, включвайки архитектурата на EЗД, принципите за представяне на информацията, съдържанието и структурата на записа.
Те предоставят набор от понятия и термини компонентите на EЗД, както и правилата и механизмите за споделяне и обмен на данни, докато останалите три области на
стандартите касаят процеси в здравеопазването, които включват поголямата от потребителите на здравни услуги.
Препоръчителни стандарти са:
CEN_ENV 13606-1,2,3,4: Health Informatics – Electronic healthcare record
communication
Част 1: Препоръчителна архитектура (EHCR-RA) – Описва концептуален модел на
структура и съдържание подходящи за комуникация на ЕЗД.
Част 2: Методология за моделиране на клиничният домейн (EHCR-DM) – Тази част
на стандарта описва различни мерки за поддръжка на различни нива на оперативна
съвместимост между EЗД създадени с различни софтуерни системи или от различни
потребители на една и съща система.
Част 3: Изисквания за сигурност и правила за пренос (EHCR-DR) – Дефинира
и обхваща концептуалната структура и съдържание на данните подходящи за обмен на
EЗД.
Част 4: Методи за обмен на информация (EHCR-ME) – Дефинира набор от
съобщения, който позволяват електронния обмен на информацията в здравния запис между
хетерогенни системи.
ISO/TS 18308: Health Informatics – Requirements for an electronic health record
architecture
Предназначението на стандарта е да обобщи и подреди набор от клинични и
технически изисквания за архитектурата на EЗД, които спомагат за употребата, споделянето
и обмена на електронни здравни записи межди различните области в здравеопазването,
страни и модели на предоставяне на здравна помощ.
Той третира изискванията към архитектурата, а не самата архитектура на EЗД.
Възможни данни съдържащи се в електронното здравно досие
При формиране на електронното здравно досие е препоръчително да се съхраняват
следните данни:
Данни на лицето – лични данни и данни за контакт, данни за здравно осигуряване
(основно и доброволно задължително), данни за кръвна група, ръст тегло, тегло при
раждане, вредни навици и др.;
Данни за лекарите – лични и професионални данни – имена, адреси, специалности и
т.н пряко отговорни за неговото наблюдение.
Данни за лечебните заведения – за отделните епизоди .
Данни свързани със спешни състояния на пациента:
Спешни контакти: роднини, близки, попечители и др. (име, роднинска връзка, адрес,
телефон)
Здравни контакти при спешност: лекари, имащи отношение към пациента – ОПЛ,
специалисти и др. (име, специалност, адрес, телефон);
Кръвна група: вид, резус фактор, изследвана на дата, източник на информацията,
допълнителна информация;
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Кръвопреливане: колко често се е налагало до момента, на коя дата е имало
кръвопреливане, какъв кръвен продукт е използван, медицинско лице извършило
кръвопреливането, странични реакции;
Рискови фактори: категория риск, описание на риска, период (ако е приложим), лице
идентифицирало риска;
Поставени до момента диагнози имащи отношение към спешните състояния: дата на
поставяне, диагноза, МКБ КОД, статус (настояща окончателна диагноза), извършена от
лекар, медицинско лице – специалност;
Импланти: дата на поставяне, имплант, извършена от лекар, медицинско лице –
специалност;
Алергии: дата на първа диагноза, тип алерген (лекарство, дом. прах и др.), конкретен
алерген (напр. аналгин..), диагнозата поставена от лекар, медицинско лице – специалност;
Имунизации: дата, заболяване, колко често е правена имунизация, приета ваксина,
количество, аномалии, медицинско лице, извършило манипулацията;
Настоящи лекарства: Дата, медикамент, статус на терапията, предписани от лекар,
специалност.
Резюме – резюме на събитията свързани с предоставяне на здравни грижи, а
именно:
Здравни проблеми: списък на заболяванията, остри и хронични в хронология,
алергии, операции, имланти, имунизации и др.
Прегледи: информация за направени прегледи при лекари съдържаща данните от
амбулаторните листи с възможности за различни изгледи и подредба - хронология, по
лекар, вида на прегледа, по специалности, по поставени диагнози и др.
Профилактични прегледи – данни за извършени профилактични прегледи и здравен
статус на пациента.
Лабораторни изследвания: хематология, клинична химия, микробиология,
вирусология, хистология, цитология и др. /към момента има данни за видовете изследвания
но не и резултатите от тях./
Имунизации: детски и други имунизации.
Лекарства за домашно лечение: медикаменти предоставени от аптеки договорни
партньори на здравно осигурени лица.
Диспансеризация: данни за диспансеризации на пациента – диагноза, лекар,
специалност на лекаря, код на практиката, дата на диспансеризация, срок на
диспансеризация и дати на прегледи.
Хоспитализации: данни за хоспитализации на пациента – дата, клинична пътека или
друга разчетна единица, диагнози, процедури, лечебно заведение, период на
хоспитализация, лекуващ лекар,изход от хоспитализацията, епикриза, протоколи от
операция и др.
Самите данни ще се попълват в процеса на експлоатация на системата и не се
изисква тяхното предварително попълване в цялост, което не изключва възможността,
частично данни да бъдат заредени от други системи
Е - Рецепта - Системата за електронни рецепти (ePrescription)
Определение - Електронно предписване на медикаменти или "ePrescribing" е
компютърно-базирани електронно генериране, пренос и попълване на една рецепта,
заместващо използването на хартия.
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Електронното предписване позволява на лекар по електронен път да изготвя и
изпраща нови рецепти.
Електронно предписване (ePrescription) включва, но не е ограничено, двупосочен
обмен между мястото на предоставяне на здравни грижи и фармацевта.
Пълноценно функциониращата система за ePrescriptin изпълнява следните функции:
Генериране на пълен списък на активни медикаменти;
Избор на медикаменти, печат на назначения, електронно предаване на назначения
включително извършване на всички проверки за безопасност. Проверките за безопасност
включват: автоматични подсказки, които предлагат информация за медикамента, който се
назначава, контрол на назначената доза или метод за прилагане, лекарствени и алергични
реакции;
Осигуряване на информация за наличност на по-евтини, алтернативи осигуряващи
същата терапия;
Видове - Системата за електронни назначения (ePrescription) може да бъде
самостоятелна или интегрирана в ЕЗД.
Система за ЕЗД с интегриран модул:
Предлага предимството на незабавния електронен достъп до всички данни за
пациента, съхранявани в ЕЗД системата, в това число диагнози, списък с проблеми,
клинични бележки, резултати от лабораторната и образна диагностика, като предоставя
възможност на лекаря да направи възможно най-информирания избор за лечение на своите
пациенти. ЕЗД системите могат също често да предложат по-широк спектър от функции за
вземане на клинични решения, включително подсещания за необходимите скринингови
тестове, имунизации и др.
Самостоятелната система за електронни назначения:
Тя е по-евтино и по-малко сложна за реализация и по този начин може да бъде
реализирана по-бързо.
Предлаганото решение може да бъде осъществено чрез централизиран достъп до
издадените по електронен начин рецепти от всички заинтересувани аптеки, стига да имат
постоянна on line връзка с централната база. Това ще даде възможност за точно отчитане на
издаваните рецепти, избягването на дублирането на изписване на еднакви медикаменти,
въвеждане на единна БД за лекарствените взаимодействия и избягване на страничните
ефекти от прилагането на несъвместими лекарства.
Регистрацията на всяка една рецепта ще може да става в момента на нейното
изписване, като системата може да работи и успоредно с традиционната хартиена рецепта,
но при прилагане на задължителен контрол на аптеката отпуснала
медикаментите – при условие, че аптеките ще бъдат свързани on line към централната БД.
Е - Направления
Система за електронни направления за консултации и хоспитализации (eReferals)
Системата трябва да предлага единна регистрация по стандарт на медицинските
документи свързани с консултациите на пациенти между медицинските специалисти
(т.нар.„направления”) независимо дали през НЗОК (или други фондове) или платени

проект

консултации. По същия начин могат да се регистрират и всички направления за
хоспитализация.
Основни принципи при този вид регистрация са:
1. Всички тези документи са в електронен вид, но могат да бъдат дублирани и в
хартиен. Те ще се генерират и записват веднага (on-line) от локалната система на заявителя
директно в централната БД на НЦОЗА. Документите ще имат валидност за определен
период от време в зависимост от въведените правила.
2. Документите ще са достъпни за проверка и изтегляне от всички регистрирани специалисти и здравни заведения.
3. Изпълнението на консултациите или хоспитализациите ще може да се осъществи
само ако пациентът потвърди с отпечатаното си направление (или чрез електронната си
здравна карта, в която това направление ще бъде записано в електронен вид)
наличието на документ в централната БД. При съвпадение на двата документа ще
се признава и изпълнението на дадената услуга.
Сигурност на информацията
Сигурност
Сигурност включва процедури и системи, използвани за ограничаване на достъпа и
поддържа целостта на здравната информация. Настоящото европейско законодателство
подчертава значението на сигурността, безопасността и качеството. на здравните
информационни. Сигурността на здравните информационни системи обикновено се
определя като предотвратяване нарушаването на поверителността, интегритета,
проследимостта и достъпността.
Конфиденциалност
Конфиденциалността гарантира, че информацията не се предоставя или разкрива на
неупълномощени лица, субекти или процеси. Конфиденциалността се нарушават, когато
данните преминават в неподходящи ръце, нарочно или случайно, във или извън
организацията. Това може да стане пряко и косвено.
Интегритет
Интегритет означава, че данните не са били променени или унищожени по
неоторизиран начин.
Проследимост
Проследимостта осигурява възможността действията, извършени върху системата
или субект да може еднозначно да се проследят като извършени от този субект.
Достъпност
Достъпността се изразява в гарантиране наличността на данните и възможността за
използването им при поискване от упълномощено лице.

проект

Мерки за сигурност
Сигурността на получената и съхранена здравна информация изисква мерки за
сигурност на три нива: технически, организационни и институционални. Основните
области на стандартите за сигурност са:
Физическа сигурност
Гарантира, че само упълномощен персонал може физически да достъпва
информацията чрез компютри, терминали, разпечатки и други медии, в които се съхранява
информацията;
Удостоверяване на потребителите
Чрез лична карта, парола, ПИН номера или биометрични данни, задължително
условие за получаване на достъп до информация по електронен път.
Ограничаване на достъпа до информация по групи
Ограничаването трябва да е на принципа „само ако има необходимост да знае", т.е.
например персонала в болничната регистратура няма достъп до клиничните данни и
персонала в клиниките не може да достъпва информацията за фактуриране.
Криптиране
Криптирането е като добавен слой за сигурност, обикновено се използва при обмен
на съобщения между различни агенции, но се използва и локално, ако е необходимо,
включително и при носители за съхранение.

