Развитие на

Електронното пациентско досие през 2022
Е-Имунизация

Е-Направление

Всички видове прегледи

Нов процес за реваксинации

Направление за консултация

Q1
01

02

v1.7

03

04
v1.8

Е-Имунизация

v1.9

Е-Направление

Е-Направление
Направление за хоспитализация

включване на всички изследвания, заплащани
от НЗОК

Мобилно
Панел за регистрация като пациент

Валидации и бизнес правила
според изискванията на НЗОК

Е-ДОСИЕ

Е-ДОСИЕ

Е-Рецепта

12

11

Е-Досие

Мобилно

Панел за дигитални сертификати

Е-Направление
Включване на тестове за алергии

v1.9

Мобилно

Web

Е-Досие

Предварителен преглед,
прием и изписване, епикриза

Мобилно

18

Web и мобилно

Мобилно

Web и мобилно

Е-ДОСИЕ

Е-ДОСИЕ

23

20

Панел за е-направления и резултати от
изследвания

панел за е-прегледи и резултиращо лечение

Стартиране на е-Направление

Q2

Мобилно

Предоставяне на достъп до
информацията на медицински лица

нотификации за
издадени/изпълнени е-документи

01 юни

Q2
Q1

Е-Досие

Web и мобилно

v1.10

22

21

Е-Направление

Q3
Q4

Направление за клинични процедури

Q2

Включиване на направление за клинични процедури

25

Е-рецепта

Жълта/зелена рецепта

Включване на рецепта за
наркотични вещества

Е-Хоспитализация

Е-Направление

Q3

Е-пациентски лист

изследвания, проведено
Включване на
направление за клинично лечение, извършени процедури
наблюдение
26
27
28
v1.11

достъп на лекари до пациентски
досиета според предоставени права
29
01 Август

Е-пациентски лист

Стартиране на е-Хоспитализация

Уеб приложение за
медицински лица

панел за специализирана информация –
наследствени и остри заразни заболявания,
кръводаряване и кръвопреливане, и др.

панел за е-хоспитализации и
история на заболяването

панел за хронични заболявания и
тяхното проследяване

Web и мобилно

Web и мобилно

Web и мобилно

Е-ДОСИЕ

Е-ДОСИЕ

Е-ДОСИЕ

32

31

30
v1.12

Q3

Е-Досие

Е-Досие

Web и мобилно

Web и мобилно

семейна здравна история и достъп на
родители до информация за техните деца

33

превантивен здравен анализ и препоръки

34
v1.12

14 Март
15 Март

Панел за е-имунизации

19

нотификации за получаване и
прием на медикаменти

Е-ДОСИЕ

07

Мобилно

Допълнителени механизми за
регистрация (е-идентичност)

v1.10

Пълен обхват и по-широка употреба

Изготвяне на наредба НЗИС

Е-Досие

Е-Досие

Бяла рецепта

Среща със софтуерните
разработчици

Редизайн и механизъм за сдвояване с
мобилното приложение

Е-Хоспитализация
17

Е-Направление
Направление за ВСД

08

Е-Досие

Е-Рецепта

Въвеждане на е-Административни
услуги

09

Е-Досие

16

15
Стартиране на задължително
използване на е-Преглед и е-МДД

10

Панел за общи медицински данни – кръвна
група, алергии, личен лекар, и т.н.

Направление за изследвания

24

06

панел за е-рецепти с визуализация на
дозировка и инструкции за употреба

13
1
3

14

05

Направление за изследвания

Задължителни имунизации и
имунизации по национални
програми
Мобилно

01 април

= Реализирани

Е-Преглед

Q4
Финализиране и
оптимизация на
изградените
функционалности

Функционалности на

НЗИС в края на2022
Е-ДОСИЕ

Е-Направление

Регистри

Панел за регистрация като
пациент
Панел за е-рецепти с
визуализация на дозировка и
инструкции за употреба
Панел за е-имунизации и
дигитални сертификати
(Мобилно)
Панел за общи медицински
данни – кръвна група, алергии,
личен лекар, и т.н. (Мобилно)
Редизайн и механизъм за
сдвояване с мобилното
приложение (web)
Допълнителени механизми за
регистрация (е-идентичност)
(мобилно)
Панел за достъп до
е-документи на близки лица
(мобилно)
Предоставяне на достъп до
информацията на медицински
лица (web и мобилно)
Панел за е-направления и
резултати от изследвания
(мобилно)
Панел за е-прегледи и
резултиращо лечение (web и
мобилно)
Нотификации за
издадени/изпълнени
е-документи (мобилно)
Нотификации за получаване и
прием на медикаменти (web и
мобилно)
Панел за специализирана
информация – наследствени и
остри заразни заболявания,
кръводаряване и
кръвопреливане, и др. (web и
мобилно)
Панел за е-хоспитализации и
история на заболяването (web
и мобилно)
Панел за хронични заболявания и
тяхното проследяване (web и
мобилно)
Семейна здравна история и
достъп на родители до
информация за техните деца
(web и мобилно)
Превантивен здравен анализ и
препоръки (web и мобилно)

Направление за консултация
Направление за изследвания включване на всички
изследвания, заплащани от
НЗОК
Направление за хоспитализация
Направление за ВСД
Направление за изследвания включване на тестове за
алергии

Регистър на Лаборантите
обработващи електронни
направления
Имунизационен регистър, част
от НЗИС
Регистър на записалите се за
имунизация лица
Регистър на лабораториите,
издаващи зелен сертификат
Регистър на лечебните
заведения, извършващи
имунизации и работещи със
системата за онлайн записване
на час
Регистър на БЛС
Регистър на БФС
Регистър на БЗС
Регистър на лечебните
заведения
Регистър на дрогериите
Регистър на аптеките
Регистър на лекарствените
продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални
медицински цели, заплащани от
НЗОК – Разработване и
внедряване в НЗИС
Регистър на лекарите и лекарите
по дентална медицина, които
предписват лекарствени
продукти, съдържащи
наркотични вещества –
Разработване и внедряване в
НЗИС
Регистър на търговците на едро,
получили разрешение за търговия
с медицински изделия –
Интегриране с НЗИС
Регистър на разрешените за
употреба и регистрираните
лекарствени продукти на
територията на Република
България – разработване и
Интегриране с НЗИС

Е-Рецепта
Валидации и бизнес правила
според изискванията на НЗОК
Бяла рецепта - пълен обхват и
по-широка употреба
Жълта рецепта
Зелена рецепта

Е-Хоспитализация
Предварителен преглед, прием
и изписване, епикриза
Изследвания, проведено
лечение, извършени процедури

Е-пациентски лист
Достъп на лекари до
пациентски досиета според
предоставени права
Уеб приложение за медицински
лица

Е-Преглед
Всички видове прегледи

Е-Имунизация
Нов процес за реваксинации
Задължителни имунизации и
имунизации по национални
програми

Номенклатури
Статус на Е-рецепта
Статус на Е-направление
Тип на идентификатор на физическо
лице
Държава
Медицинска специалност
Тип на Е-рецепта
Начин на употреба на Е-рецепта от
тип Т1
Лекарствена форма
Заболяване по МКБ 10
Класификация на оценката на резулта
от медико-диагностична дейност
Път на въвеждане на лекарствен
продукт

Тип на Е-направление
Медико-диагностична дейност
Резултат от медико-диагностична
дейност
Метод на получаване на резултат от
медико-диагностична дейност
Скала на стойност на резултат от
медико-диагностична дейност
Стойност от лабораторен резултат
Планова имунизация или реимунизация
Класификация на преглед
Специални медицински дейности МКБ 9
Медицински инструменти
Амбулаторна процедура

