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Конференция за педиатри и ОПЛ с международно участие: Децата на 

България, 05-07 май 2022, Свети Влас 2022 

12.10Доклад Евгений Кръстев, Петко Ковачев, Симеон Абанос,Димитър 

Чаръкчиев,Информационна система за регистрация на заразни 

заболявания,Заседание на  Експертния съвет за Наука, технологии и 

иновации към кмета на Столична община, Втора градска Многопрофилна 

болница за активно лечение (МБАЛ) на 1.11.2022 

12.11Доклад Евгений Кръстев, Обобщени  научни и приложни резултати в 

изпълнение на Работен пакет 1 от ННП еЗдраве, Заключителна научна 

https://www.iaria.org/conferences2019/GLOBALHEALTH19.html
https://www.iaria.org/conferences2019/ProgramGLOBALHEALTH19.html
https://www.iaria.org/conferences2019/ProgramGLOBALHEALTH19.html
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://www.imab-bg.org/
https://www.imab-bg.org/
https://www.imab-bg.org/
https://www.imab-bg.org/
https://pediatria-bg.eu/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b8/
https://pediatria-bg.eu/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b8/
https://pediatria-bg.eu/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b8/
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конференция на ННП Електронното здравеопазване в България(еЗдраве). 

Резултати и приложения в практиката, Пловдив 01.12.2022- 03.12.2022 

12.12Доклад Евгений Кръстев, Медицинско трудово досие по стандарта на  

EN 13606, Заключителна работна среща на ННП еЗдраве, Велинград 

18.12.2022- 20.12.2022 

Създадени са напълно функционални прототипи на софтуерни продукти, 

основани на стандарта за оперативна семантична съвместимост EN 13606, 

спецификацията с отворен сорс код openEHR и Google Maps: 

[1] Прототип на софтуерен продукт за генериране и управление на електронни 

рецепти, съвместими с европейските стандарти за трансграничен обмен на 

електронни рецепти, при което е предложен оптимизиран бизнес процес 

(„Inversion of Control”) за трансграничен обмен на електронни рецепти. 

[2] Прототип на софтуерен продукт, реализиращ семантична оперативна 

съвместимост при  обмен и управление на клинични данни от Международно 

досие на пациент при непланиран и планиран прием в ЕС като са спазени 

изискванията на ЕN 13606, EN 17269:2019 и CEN/TS 17288:2020. 

Компютърен модел на клинични данни в Международно досие на пациент по 

стандартите ЕN 13606, EN 17269:2019 и CEN/TS 17288:2020 осигурява 

семантична оперативна съвместимост при обмен на данните и се създава за 

първи път в България. 

[3] Прототип на софтуерен продукт, реализиращ семантична оперативна 

съвместимост при  обмен на клинични данни от Медицинско трудово досие 

като са спазени изискванията за приложение на типовете данни в ЕN 13606 и 

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията е реда за осъществяване 

дейността на службите по трудова медицина. Компютърен модел на 

клинични данни в Медицинско трудово досие по ЕN 13606 и Наредба № 3 се 

създава за първи път в България. 

[4] Прототип на софтуерен продукт  за управление на клинични данни за лечение 

на рядко заболяване(Acromegalia), който е съвместим със стандарта за 

Международно досие на пациент EN 17269:2019 

[5] Създадени са компютърни модели и софтуерни приложения за извличане на 

клинични данни и обработката на общо 39,780,659 амбулаторни листове, 

касаещи 5,128,172 пациенти, посетили общопрактикуващи лекари и 

специалисти през 2018 г. 

[6] Създадени са компютърни модели и софтуерни приложения за извличане на 

клинични данни от 2,828,970 амбулаторните листове на пациенти, на които е 

поставена диагноза, касаеща неврологично заболяване. 

[7] Създаден е  софтуерен продукт извличане на клинични данни от 

анонимизирани амбулаторни записи на пациенти регистрирани с 

неврологични заболявания, разпределени по диагнози, с цел оценка на 

ефективността на лечението. Такива големи масиви от данни се срещат 

изключително рядко в публичното пространство и съществуващите 

публикации в тази област. 

[8] Създаден са компютърни модели и софтуерни приложения  за извличане на 

клинични данни от 6,887,876 анонимизирани амбулаторните листове на 

пациенти, на които е поставена диагноза захарен диабет. Извлечени са 

числови данни за стойностите на кръвна захар, гликиран хемоглобин, индекс 

на телесна маса, давност на диабет в диабетици  посредством обработка на 

https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/results.php
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полета от данни, представени в естествен език в тези амбулаторни листове. 

Такива големи масиви от данни с тези показатели се срещат изключително 

рядко в публичното пространство и съществуващите публикации в тази 

област. 

[9] Разработени са програмни средства за оценка на ефективността от лечение на 

редки заболявания (акромегалия) 

[10] Създадено е софтуерно приложение ИТУП Медик, което съхранява клинични 

данни за изпълнение на дейности по клинични пътеки. Приложението 

позволява извършване на различни справки и анализи върху тях.  

Софтуерният продукт позволява търсене по различни атрибути 

(характеристики), анализи и графично представяне на резултатите. 

[11] Създадена е експериментална среда и са проведени а физически 

експерименти за оценка на промяната температурата при пробиване на кост с 

медицински робот с цел приложение в ортопедичната хирургия. 

[12] Създадена е експериментална среда и е извършена оценка на основните 

характеристики на български медицински робот за пробиване на кости за 

съответствие с изискванията за приложението му в системата на 

здравеопазването и подготовка за патентоване на разработката. 

[13] Създадена е географска информационна система за изобразяване на 

местонахожденията на лаборатории извършващи PCR тестове в София, както 

и предоставяне на допълнителна информация за достигане на тези 

лаборатории и предлаганите от тях услуги и медицински процедури. 

[14] Разработен е софтуерен продукт за издаване на Бързо известие на заразно 

болен с инфекциозно заболяване (вкл. COVID-19) по НАРЕДБА № 21 от 18 

юли2005 г. (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019г.) за реда за регистрация, 

съобщаване и отчет на заразните болести 

[15] Създадена е географска информационна система за визуализиране на 

местоположението на общинските болници в гр. София и актуалния брой 

свободни легла за лечение на заболели от COVID-19 

Разработените примерни софтуерни приложения доказват на практическата 

приложимост на създадените модели. На уеб сайта на Работен пакет 1 

(https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/) са публикувани данни за разработените софтуерни 

продускти, архетипите, техните инстанции и демонстрационни версии 

включително видео материали, доказващи реализираните функционални изисквания 

на разработените продукти. 

Технологични решения: 

[1] Създадена е компютърна реализация на бизнес процесите по регистрация, 

съобщаване и отчет на заразните болести, произтичащи от  Наредба № 21 от 

2005 г. и придружаващите я актуализации (последно изм. И доп. В  ДВ. бр. 5 от 

15 януари 2019г. ) 

[2] Постигната е семантична оперативна съвместимост посредством създаване и 

софтуерна реализация на методика за трансформиране на ADL представяне на  

EN13606  архетип в инстанция на XML Schema Definition  на референтния 

модел   EN 13606-1:2019 и съответните му  типове данни CEN/TS 14796/  

EN ISO 21090  

https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/
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[3] Създадени са компютърен модел (архетип) на Международно пациентско досие 

и XML инстанции на модела с реални данни, удовлетворяващ стандартите EN 

13606-1:2019, EN 17269:2019 и CEN/TS 17288:2020. Инстанциите на модела 

използват изцяло типове данни, валидирани спрямо EN 13606-1:2019. 

[4] Създадени са компютърен модел (архетип) на Медицинско трудово досие като 

са спазени изискванията за приложение на типовете данни в ЕN 13606 и 

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията е реда за осъществяване 

дейността на службите по трудова медицина и XML инстанции на модела с 

реални данни, удовлетворяващ стандарта EN 13606-1:2019. Инстанциите на 

модела използват изцяло типове данни, валидирани спрямо EN 13606-1:2019. 

[5] Интегрирана е XML инстанция на архетип на Медицинско трудово досие по 

БДС EN 13606 в клиент- сървър уеб приложение, базирано на нерелационна 

база от данни exist-DB, за семантично оперативен обмен на клинични данни от 

Медицинско трудове досие. 

[6] Интегрирана е XML инстанция на архетип по  EN 13606 в клиент- сървър уеб 

приложение, базирано на нерелационна база от данни exist-DB, за 

трансграничен обмен на клинични данни от рядко заболяване(Акромегалия) 

[7] Разработени са компютърни модели, алгоритми и софтуерни приложения за 

извличане на клинични данни и обработката от големи масиви (над 39 млн.) 

псевдоанонимизирани амбулаторни листове на пациенти, посетили 

общопрактикуващи лекари и специалисти през 2018 г. 

[8] Разработени са компютърни модели, алгоритми и софтуерни приложения за 

извличане на жизнени показатели от клинични данни, представени в естествен 

(изцяло неструктуриран) Българси език, от псевдоанонимизирани амбулаторни 

листове на пациенти, посетили общопрактикуващи лекари и специалисти през 

2018 г. 

[9] Създаден е онтологичен модел на система за взимане на решения (DSS), 

ориентирана към приложение на Diabetes Mellitus Treatment Ontology за лечение 

на диабет   

[10] Създаден е Регистър на неврологичните заболявания в съответствие с  

ICD-10-CM  кода на заболяването. 

[11] Инсталирана е openEHR платформа за обработка на XML инстанции на 

оперативни шаблони, изготвени по openEHR спецификация 

[12] Създадени са архетипи на клинична пътека и електронна рецепта по  openEHR 

спецификация.  

[13] Създадени са уеб услуги за криптиране и декриптиране на електронна рецепти, 

представени  посредством QR  код. 

[14] Създаден е оптимизиран бизнес процес (“Inversion of Control”) за трансграничен 

обмен на електронни рецепти в ЕС 

[15] Създадени са XML инстанции с реални данни на архетипи на клинична пътека и 

електронна рецепта, където типове данни са валидирани изцяло по референтния 

модел на openEHR спецификацията 

[16] Разработено е уеб приложение за трансформиране и управление на клинични 

данни на НЗОК от каноничен XML формат  във формат на openEHR 

спецификация 

[17] Разработени и тествани с реални данни са уеб услуги и реализация на 

компютърни експерименти за демонстриране на проблемно ориентиран подход 

при висока степен на абстракция. 
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[18] Разработени и тествани с реални данни са за интегриране на нови външни и 

вътрешни компоненти на система за бързо известие до Регионалните здравни 

инспекции   

[19] Автоматизирано е визуализирането  на клинични данни на НЗОК от каноничен 

XML формат в графично уеб приложение, което управлява тези данни  на 

openEHR платформа 

[20] Създаден е приложен програмен интерфейс от уеб услуги за обмен на данни  от 

Международно досие на пациент между уеб клиент и openEHR сървър с данни  

[21] Създаден e модел на бизнес процесите, осигуряващи обмен на данни между 

системите в областта на здравеопазването 

[22] Разработено е клиент- сървър приложение с  RESTFul API  за трансформиране 

на  клинични данни в инстанции на информационния модел на ISO 13606 

[23] Създавани са openEHR  архетипи и операционни шаблони за обмен на клинични 

данни между общинските болници във София посредством EHRServer  

платформа 

[24] Създаден е примерен нерелационен модел  на атрибути на пациент  Clinical 

Document Architecture (CDA) за обмяна на клинични данни от пациентско досие 

(IPS) по стандарта   EN 17269.IPS за платформата ART DÉCOR 

[25] Създаден е  графичен програмен интерфейс на уеб приложение за достъп до 

данни  от Международно досие на пациент между уеб клиент и openEHR сървър 

с данни 

[26] Създаден е  графичен програмен интерфейс на уеб приложение за достъп до 

данни  от Международно досие на пациент, позволяващ визуализация на 

изменението във времето на негови жизнени показатели  

[27] Създаден е   програмен интерфейс за трансформиране на съществуващи данни 

от клинични изследвания във вид удобен за статистически анализ 

[28] Създадена е релационна база от данни на MS SQL Server за съхранение и анализ 

на  обсервационни данни по стандарта на OHDSI Common Data Model. 

[29] Постигнато е цялостно автоматизиране на бизнес процеса по регистриране и 

издаване на Бързо известие на пациент с установено заразно инфекциозно 

заболяване вкл. COVID-19 

[30] Създадена е релационна база от данни на MS SQL Server  и уеб услуги за 

съхранение и управление на наличния брой свободни легла в общинските 

болници, предназначени за лечение на заболели от COVID-19. 

Изградени международни контакти: 

✓ СУ Св. Климент Охридски е приета през 2022г. за член на  

Европейската Федерация за медицинска информатика 

✓ Dr. Patrick Weber- European Federation of Medical Informatics Managing 

Director 

✓ Lars Lindsköld -European Federation of Medical Informatics Institutions 

Membership Officer   

✓ Dr. Lajos Horváth MD  Chief Advisor of the National Programme for the 

'Electronic Health Cooperation Service Space' in Hungary 

✓ Dr. Patrick Petrossians, Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Liège, Belgium, 

Department Service d'endocrinologie, Exchange of clinical data for Acromegaly 

threatment 

4. Описание на социално-икономическият ефект, който може да включва количествени 

показатели за измерване на ефекта от сътрудничеството на изследователските 

организации с бизнеса: 

https://www.ohdsi.org/data-standardization/
https://efmi.org/institutional-members-2/
https://efmi.org/user/patrick.weber/
https://efmi.org/user/patrick.weber/
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• брой на младите и на опитни изследователи, участващи в изпълнението на 

договорите  

✓ В изпълнение на дейностите през изминалата година са участвали 

22 млади научни работници, докторанти, магистри и студенти 

• нови лаборатории, оборудвани и функциониращи полеви или експериментални 

станции- не приложимо 

• новосъздадени работни места 

✓ Защитена е дипломна работа “Компютърно моделиране и 

управление на електронен здравен запис за лекарствена терапия 

/електронна рецепта/ по openEHR технология ” по тематиката на 

ННП еЗдраве на студент (Петко Валентинов Ковачев ФН 25808)  в 

магистърска програма БиоМедицинска информатика е 

осъществена през месец юни 2019 г. 

✓ Защитена е дипломна работа “Управление на клинични данни от 

българското здравеопазване по openEHR спецификация” по 

тематиката на ННП еЗдраве на студент (Симеон Симеонов Абанос 

ФН 25779)  в магистърска програма БиоМедицинска информатика 

е осъществена през месец юни 2020 г. 

✓ Зачислени са двама докторанти по тематиката на ННП еЗдраве. 

Тема на докторантурата „Моделиране и управление на бази от 

данни в електронното здравеопазване“ 

✓ Защитен през 2021г. е  дисертационен труд „Интелигентни 

информационни системи в биоинформатиката: семантично 

интегриране, анализ и класификация на био-медицински данни“ на 

докторант Илиян Недков Михайлов с научен ръководител доц. 

Димитър Василев 
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ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 1 

Докладът съдържа данни за изпълнението дейностите от Работен пакет 1 (РП 1) по  

задача 1 от утвърдения Работен план за първите шест месеца от подписването на договора 

за изпълнение на ННП Е-Здраве. Задача 1 има следните основни характеристики. 

Наименование на Задача 1 

Обзор и анализ на съществуващи информационни системи и стандарти в областта 

на здравеопазването 

Начало: 16.11.2018 г  

Продължителност: 8 месеца.  

Състояние: Завършена и отчетена 

Докладът съдържа описание на резултатите от изпълнение на следните дейности: 

1 Проучване на съществуващи международни здравни информационни стандарти 

за осигуряване на семантична оперативна съвместимост на разнотипни данни, 

обменяни при осъществяването на клинико-диагностичния процес 

2 Изготвяне на сравнителен анализ на предимства и недостатъци тези 

стандарти.(целеви функционални и нефункционални изисквания за 

категоризация) 

3 Избор на методология и съответни на нея технологии за изграждане на модул на 

семантична оперативна съвместимост на компоненти на системите за електронно 

здравеопазване и осигурява намиране на комплексни решения в електронното 

здравеопазване. 

  



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 22 of 275 

 

1 ... Доклад по изпълнение на дейностите по Задача 1  

Резултати: 

Доклад за изпълнение на дейностите: Обзор на съществуващите информационни 

технологии в областта на здравеопазването, въз основа на който е избрана методология и 

съответни технологии за постигане на семантична оперативна съвместимост. 

Резултатите са докладвани и публикувани в следните научни доклади и 

публикации: 

[1] Доклад Илиян Михайлов,Евгений Кръстев, Мария Нишева-Павлова,Димитър 

Василев, ПреоБразуване на данни от линични записи за интегриране с 

информационни системи за електронно здравеопазване, Трета Национална 

конференция по Общественото здраве - капиталът на бъдещето, 30 май-01 юни 

2019 г, Пловдив, България 

[2] Доклад Евгений Кръстев, Петко Ковачев, Симеон Абанос Управление на 

знания с openEHR server, Трета Национална конференция по Общественото 

здраве - капиталът на бъдещето, 30 май-01 юни 2019 г, Пловдив, България 

[3] Доклад Димитър Чаръкчиев, Приложение на архетипи за структуриране на 

здравни записи в клинични информационни системи, Трета Национална 

конференция по Общественото здраве - капиталът на бъдещето, 30 май-01 юни 

2019 г, Пловдив, България 

[4] Kalinka Kaloyanova, Evgeniy Krastev and Emanuela Mitreva. “Extracting Data from 

General Practitioners' XML Reports in Bulgarian Healthcare to Comply with 

ISO/EN 13606”. In ACM International Conference Proceeding Series of the 9th 

Balkan Conference on Informatics (BCI'19), George Eleftherakis, Milena Lazarova, 

Adelina Aleksieva-Petrova, and Antoniya Tasheva (Eds.). ACM, New York, NY, 

USA, Article 3, 5 pages. DOI: https://doi.org/10.1145/3351556.3351578  

ISBN: 978-1-4503-7193-3 (2019) SJR 0.23 (2021) 

[5] Evgeniy Krastev, Dimitar Tcharaktchiev, Lyubomir Kirov, Petko Kovatchev, Simeon 

Abanos and Alexandrina Lambova. "Software Implementation of the EU Patient 

Summary with Archetype Concepts", In Proceedings of GLOBAL HEALTH 2019, 

The Eighth International Conference on Global Health Challenges, Porto, Portugal, 

from September 22, 2019 to September 26, 2019 pp. 8-13 ISSN: 2308-4553, ISBN: 

978-1-61208-742-9 (open access)  

[6] Evgeniy Krastev, Petko Kovatchev, Simeon Abanos, Knowledge management with 

openEHR server, Folia Medica, ISSN(print) 02048043, ISSN(online) 13142143, 

Medical university Plovdiv, Vol. 61 , Suppl. 1, p.72 (2019) (SCOPUS, Q4 SJR 0.31, 

2018) 

[7] Iliyan MIhailov, Evgeni Krastev, Maria Nisheva-Pavlova, Dimitar Vassilev, Data 

transformation of clinical records for integration with e-health information systems,  

Folia Medica, ISSN(print) 02048043, ISSN(online) 13142143, Medical university 

Plovdiv, Vol. 61 , Suppl. 1, p.75(2019) (SCOPUS, Q4 SJR 0.31, 2018) 

[8] Svetla Boytcheva, Galia Angelova, Zhivko Angelov, Dimitar Tcharaktchiev,Vlaiko 

Vodenicharov, Integrating linked open data knowledge in risk factor analysis, Folia 

Medica, ISSN(print) 02048043, ISSN(online) 13142143, Medical university Plovdiv, 

Vol. 61 , Suppl. 1, p.76(2019) (SCOPUS, Q4 SJR 0.31, 2018) 

https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://bssph.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%9D%D0%94%D0%9E%D0%97-2019-%D0%91.pdf
https://doi.org/10.1145/3351556.3351578
http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=global_health_2019_1_30_70059
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[9] Dimitar Tcharaktchiev, The application of archetypes for structuring of electronic 

health records in clinical (2019) Folia Medica, ISSN(print) 02048043, ISSN(online) 

13142143, Medical university Plovdiv, Vol. 61 , Suppl. 1, p.73(2019) (SCOPUS, Q4 SJR 0.31, 
2018) 

• Дипломни работи: 

Петко Валентинов Ковачев ФН 25808, “Компютърно моделиране и управление на 

електронен здравен запис за лекарствена терапия /електронна рецепта/ по 

openEHR технология ” по тематиката на ННП еЗдраве в магистърска програма 

БиоМедицинска информатика е осъществена през месец юни 2019 г. 

Цел и обхват на доклада 

Дейност 1:Проучване на съществуващи международни здравни информационни 

стандарти за осигуряване на семантична оперативна съвместимост на 

разнотипни данни, обменяни при осъществяването на клинико-диагностичния 

процес 

Дейност 2: Изготвяне на сравнителен анализ на предимства и недостатъци тези 

стандарти. 

Дейност 3: Избор на методология и съответни на нея технологии за изграждане на модул 

на семантична оперативна съвместимост на компоненти на системите за 

електронно здравеопазване и осигурява намиране на комплексни решения в 

електронното здравеопазване 
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1.1 Обзор на съществуващи международни здравни информационни стандарти  

 Електронното здравно досие на пациент (ЕЗД) представлява систематична колекция от 

здравната информация за един човек – медицинска информация, алергии, лекарства, 

които са приемани, имунизации, тестове от лаборатории и много други, в електронен 

вид. Целта на създаването на ЕЗД е цялата информация за здравословното състояние на 

човек да е въведена на дигитален носител и лесно да може да бъде предоставяна в 

случаите, когато има  нужда от нея на лекари и други медицински лица – при пътувания, 

инциденти и т.н., за да подпомогне  процеса на диагностициране или лекуване на 

пациента. 

Наличието на такъв тип данни за  един пациент в електронен вид би довело до: 

- По-ефективно извличане/съхранение и обработка на цялата медицинска 

информация на един човек; 

- Съкращаване на времето и ресурсите за синхронизация на информацията за един 

пациент от болници, лаборатории, различни лекари – пълната и подробна 

информация за пациента ще бъде на едно място; 

- Използване на тази информация само от лица, на които е предоставен достъп до 

тази информация. 

- Повишаване на качеството и удовлетвореността на пациента от медицинското 

обслужване. 

Безспорно, един от основните проблеми, свързани с разработката е високата цена на 

инвестициите при създаване на система за ЕЗД. Тук роля имат различни фактори: 

- Трудно/бавно въвеждане на данните в системата, което пречи на адекватното 

преглеждане на пациента и забавя работата на лекаря, като отнема от времето за 

непосредствено комуникация с пациента. 

- Липса или непълен обмен на информация за различните данните на пациента – 

рентгенови снимки, лабораторни изследвания, приемани лекарства, алергии и т.н. 

- Труден обмен на информация между различни медицински заведения. 

- неудобен и нефункционален интерфейс на съществуващите системи, който 

затруднява лекари, медицински сестри, лаборанти. 

- Нестандартизиран формат на данните в различните медицински заведения или при 

различни специалисти (лекари). 

 

ISO 18308  Изисквания за архитектура на електронно здравно досие 

ISO 18308  (Health Informatics - Requirements For An Electronic Health Record Architecture) 

определя набор от изисквания за архитектурата на система, която обработва, управлява и 

обменя информация за електронни здравни досиета (ЕЗД): архитектура на 

ЕЗД. Изискванията са формулирани така, че да гарантират, че тези ЕЗД съответстват на 

нуждите на предоставянето на здравни грижи; те са клинично валидни и надеждни, не 
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противоречат на етични норми, отговарят на преобладаващите правни изисквания, 

подкрепят добрата клинична практика и улесняват анализа на данни за различни цели. 

ISO 18308  не уточнява пълния набор от изисквания, които трябва да бъдат 

изпълнени от системата на ЕЗД за пряка грижа за пациентите или за други потребителски 

случаи, но изискванията, определени от ISO 18308 , допринасят за управлението на 

информацията на ЕЗД в рамките на такива системи. 

Фигура 1.1: Изисквания към архитектура на ЕЗД 

ISO EN 13606 

ISO 13606 има за цел да дефинира достатъчно гъвкава архитектура за обмен и съхранение 

на част или на цялата медицинска информация за един пациент. Стандартът се състои от 

5 части :  

• БДС EN ISO 13606-1:  Информатика в здравеопазването. Обмен на електронни здравни 

досиета. Част 1: Модел за справка 

• БДС EN 13606-2  Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни 

досиета. Част 2: Спецификация за обмен на прототипи 

• БДС EN 13606-3  Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни 

досиета. Част 3: Референтни прототипи и списък на термините 

• БДС EN 13606-4  Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни 

досиета. Част 4: Сигурност 

• БДС EN ISO 13606-5  Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни 

досиета. Част 5: Спецификация за интерфейс (ISO 13606-5 ) 
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3.1.1 Синтактичен и семантичен обмен на данни 

При обмен на данните обикновено имаме обмен на информация между различни системи, 

при което имаме размяна и използване на информация. При този процес разпознаваме два 

типа обработване на данните – синтактично – две системи използват един и същи формат 

на данните и затова мога да си разменят информация без проблем и семантично – 

възможността да се интерпретира правилно информацията. Втората част от този обмен на 

данните е доста по-сложен поради разликата между сферите на технологиите и на 

медицината. Двойственият модел (на разделяне на информацията от знанията) донякъде 

решава този проблем, като първата част предоставя средствата на описание на втората, 

което съответно позволява описанието на различни по структура и сложност данни за 

пациента. 

За поддържане на медицинската информация за един пациент стандартът изисква 

информацията да се разделя от знанията. Информацията се структурира с референтен 

модел, които съдържа основните записи  за описание на данните в ЕЗД, а знанията ползват 

архетипи, чрез които формално се описва клиничната информация – лабораторни 

изследвания, протокол за изписване и други. 

Референтният модел, който се ползва, е обектно-ориентиран и описва общите и 

стабилните свойства на електронното досие. Този модел предоставя необходимите 

класове, за да могат да се съставят по-сложни структури, но контекстна информация, 

която трябва да бъде част от медицинската информация, че да се спазят етичните и 

законовите норми.  

Стандартът поддържа: 

- Шест типа класове - директория, композиция, секция, запис, клъстър и елемент; 

- Класове за представяне на контекста; 

- Класове за представяне на демографските данни; 

- Класове за представяне на типовете данни. 

Клинична информация 

Клиничната информация се представя в референтния модел на ISO 13606 със следните 

типове данни: 

• EHR_EXTRACT - контейнерът от най-високо ниво на част или цялото ЕЗД на един 

обект на грижа, за комуникация между системата на доставчика на ЕЗД и получателя 

на ЕЗД. 
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• FOLDER - организацията на високо равнище в рамките на ЕЗД, която я разделя на 

отделения, свързани с грижи, предоставяни за едно-единствено състояние, от 

клиничен екип или институция, или през определен период от време, като например 

епизод на грижа. Например, „Грижа за диабета“, „Шизофрения“, „Болница Св. 

Мунго“, „Папка GP“, „Епизоди 2000–2001“ и „Италия“. 

• COMPOSITION- набор от информация, посветен на един ЕЗД от един агент, в резултат 

от едно клинично действие или записване на документация. Например, „Бележка за 

напредък“, „Резултат от лабораторния тест“, „Радиологичен доклад“, „Препращащо 

писмо“, „Посещение в клиниката“, „Обобщена справка“ и „Преглед на диабета“. 

• SECTION- един запис, част от композиция, който е само една част от процеса на 

събиране на информация за конкретно проследяване на пациента. Например, "Причина 

за среща", "История на миналото", "Фамилна история", "Информация за алергия", 

"Субективни симптоми", "Обективни констатации",  "Лечение", "Диета". 

• ENTRY- информацията, записана в ЕЗД в резултат на едно клинично действие или 

интервенция. Например, „Симптом“, „Наблюдение“, „Резултат от теста“, „Предписано 

лекарство“, „Алергична реакция“, „Диференциална диагноза“, „Диференциален брой 

бели клетки“ и „Измерване на кръвно налягане“. 

• CLUSTER - средство за организиране на многопластови структури от данни като 

списък,  таблица и др. Например, „Резултати от аудиограма“, „Претеглена 

диференциална диагноза“. 

• ELEMENT - листо в йерархията на EHR, съдържащ единична стойност на данните 

(един елемент от медицинската история на пациента). Например, "Систолично кръвно 

налягане", "Пулс на сърцето", "Име на лекарството", "Симптом" и "Телесно тегло". 
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Фигура.1.2 Електронен здравен запис 

ISO/TR 22221 Принципи и добри практики за съхранение на клинични данни 

Предназначението на този технически доклад е да даде еднакво разбиране на 

концепциите, свързани с  Хранилища за клинични данни (Clinical Data Warehouse - CDW). 

Целта е да се определят принципите и практиките в създаването, използването, 

поддръжката и защитата на CDW, включително спазване на етичните изисквания и 

изискванията за защита на данните и препоръки за политики за управление и сигурност на 

информацията. Докладът разглежда вторичното използване на ЕЗД и други данни от 

аналитична гледна точка. Дефинирани са понятия, свързани с представянето на данните 
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като: clinical data repository, data dictionary, data mart, както и операциите върху тях: drill 

down, roll  up и др. 

ISO 21090 Хармонизирани типове данни за обмен на информация 

ISO 21090  може да предложи практичен и полезен принос за вътрешния дизайн на 

здравните информационни системи, но е предназначен предимно за определяне на външни 

интерфейси или съобщения, за да се поддържа комуникацията между тях. Изискванията, 

които са в основата на обхвата, отразяват комбинация от изисквания, събрани главно от 

HL7 Версия 3 и ISO / IEC 11404, както и от CEN / TS 14796, ISO 13606 (всички части) и 

миналата работа по ISO за здравните типове данни. 

✓ предоставя набор от определения на типа данни за представяне и обмен на 

основни понятия, които често се срещат в здравните среди в подкрепа на обмена 

на информация в здравната среда; 

✓ определя колекция от типове данни, свързани с здравеопазването, подходящи за 

използване в редица информационни среди, свързани със здравеопазването; 

✓ декларира семантиката на тези типове данни, като използва терминологията, 

нотациите и типовете данни, определени в ISO / IEC 11404, като по този начин 

разширява набора от типове данни, определени в този стандарт; 

✓ предоставя UML дефиниции на същите типове данни, използвайки 

терминологията, нотациите и типовете, дефинирани в UML 2.0; 

✓ определя XML представяне на типовете данни. 

3.1.2 Текущо състояние на информационните системи в българското 

здравеопазване 

От 15 април 2013 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигури 

възможност на всички здравноосигурени лица да получат електронен достъп до 

персонализираната информационна система (ПИС) на институцията. В тази система се 

съдържа информация, свързана с извършените за тях медицински дейности и услуги, 

заплатени от НЗОК. Достъпът се осъществява чрез 10 символен код за достъп (УКД), 

който се издава от районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Освен с код, остава и 

възможността за достъп до ПИС с универсален електронен подпис. Уникалният код за 

достъп е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично 

или чрез изрично нотариално заверено пълномощно. Получаването на УКД се извършва 

в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване срещу разписка (по образец). 

Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от 
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заявителя. Той е защитен от посегателство както в базата данни на НЗОК, така и в 

потребителското приложение. Персонализираната информационна система съхранява 

информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до 

момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекари-

специалисти, болници, лаборатории и аптеки - от 2009 г. до сега. Данните за услуги, 

ползвани при зъболекар, са въведени от месец юли 2012 г. Системата позволява 

гражданите да получават уведомления (нотификации) за настъпили събития (напр. 

промяна в пациентската информация), за събития, които предстоят (напр. годишен 

профилактичен преглед), както и за деца до 18 г. или подопечно лице (напр. уведомление 

за предстояща имунизация). 

Информационна система на МЗ 

На Фигура  е представена схема на комуникационната свързаност на сградите на МЗ. 

 

Фигура 1.3 Схема на комуникационната свързаност на сградите на МЗ  

Свързаността на отделните структури на МЗ се реализира в три различни преносни среди 

както следва: 

Мрежа на ДА НАМДА, позволяваща обща работа на мрежите на Централната сграда на 

МЗ (мрежа МЗ.1), на НЦЗПБ, НЦОЗА и всички РЗИ. 

Интернет, позволяваща свързването на структурите от първата група, през преносната 

среда на ЕСМИС, с ИАМО и Бърза помощ (тел. 112). 

Интернет

Мрежа на ДА
НАМДА

МЗ.1
 (Пл. Света

Неделя No5)

ЕСМИС

МЗ.2
(ул. Стамболийски

No 49)

Изпълнителна агенция
Медицински одит

Национале център по
Обществено здраве и анализи

Национален център по
заразни и паразитни болести

Бърза помощ 112

Ограничен 
достъп (VLAN)

РЗИ 28

РЗИ 1
...

APPIS, Eventis
(VPN)

Пълен достъп 
до LAN (VLAN)

Отдалечен  
достъп само 
email (VLAN)

Собствена 
оптика МЗ

Пълен достъп 
до LAN (VLAN)

Достъп до
LAN (VPN)

Достъп до
LAN (VPN)
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Собствен оптичен кабел, позволяващ свързване на двете мрежи (МЗ.1 и МЗ.2) на 

министерството, а от там през НАМДА и Интернет, свързването на МЗ.2 със всички 

останали структури на МЗ и външни потребители. 

Тази схема съдържа също информация за типа на изградените комуникационни канали 

(LAN, VPN и др). 

Регистри поддържани от МЗ 

МЗ поддържа следните регистри  (Таблица 1.1) 

Таблица 1.1 Налични национални регистри 

№ Регистър Собственик 
Носител на 

информация 

1 Регистър на рецептурните книжки НЗОК база данни 

2 
Регистър на извършените и отчетени дейности 

за пациентите 
НЗОК база данни 

3 
Регистър на аптеките сключили договор с 

НЗОК 
НЗОК база данни 

4 
Регистър на сключени договори с лечебни 

заведения 
НЗОК база данни 

5 Реимбурсен списък за лекарства НЗОК база данни 

6 Регистър на болничните листове НОИ база данни 

7 
Регистър на здравноосигурителен статус на 

гражданите 
НАП база данни 

8 Национален регистър на дрогериите МЗ база данни 

9 Национален регистър на ражданията МЗ база данни 

10 
Регистър на медицинските изделия, заплащани 

с обществени средства 
ИАЛ база данни 

11 

Регистър на разрешените за употреба и 

регистрирани лекарствени продукти на 

територията на Република България 

ИАЛ база данни 
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№ Регистър Собственик 
Носител на 

информация 

12 

Възстановяване на разходите на лечебните 

заведения за дейности по трансплантация, 

финансирани от МЗ 

ИАТ база данни 

13 
Договори на лечебни заведения за дейности по 

асистирана репродукция 
ИАТ база данни 

14 
Регистър на реципиенти на органи, тъкани и 

клетки 
ИАТ база данни 

15 
Регистър на донори на органи, тъкани и/или 

клетки 
ИАТ база данни 

16 
Отчети на лечебните заведения за 

извършените от тях дейности 
ИАТ база данни 

17 
Регистър на лечебните заведения, които 

извършват дейности по трансплантация 
ИАТ база данни 

Информационните системи имат изградена функционалност, позволяваща да се 

използват и като регистри, но на практика данните в тях са достъпни в повечето случаи 

само за специфичните дейности на дадената институция/организация.  

Не са изградени съответните връзки, позволяващи използването им при нужда и от 

други структури, напр. не съществува централизиран, национален регистър на лечебните 

заведения. Данните за отделните ЛЗЗ се съхраняват регионално и не са достъпни чрез 

съвременните системи за дигитална комуникация даже за структурите на самото МЗ 

(напр. за ВРБ), които имат нужда от тях при изпълнението на своите специфични задачи. 

(Фигура 1.4-1.5) 
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Фигура 1.4. Информационни системи в сферата на здравеопазването 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 34 of 275 

 

 

Фигура 1.5. Връзки между информационните системи в българското здравеопазване 

3.1.3 Стандарти за оперативна съвместимост  

Оперативна съвместимост (interoperability) е свойството на различни системи или 

организации да работят съвместно. Терминът се използва по-често в чисто технически 

смисъл, но има и по-широка употреба, при която се отчитат социални и политически 

фактори, влияещи на функционирането на организациите. 

Американският Институт на електро и електронните инженери (IEEE – Institute of 

Electrical and Electronic Engineers) дава следната дефиниция на понятието, като 

“способността на две или повече системи или компонента да обменят информация и да 

използват тази информация (the ability of two or more systems or components to exchange 

information and to use the information that has been exchanged)” [1]. Оперативната 

съвместимост е частен случай на съвместимостта (compatibility) която според IEEE 

представлява “(1) способността на две или повече системи или компоненти да 

изпълняват своите функции, докато споделят една и съща хардуерна или софтуерна 

среда, (2) способността на две или повече системи или компоненти да обменят 

информация” ((1) the ability of two or more systems or components to perform their required 

functions while sharing the same hardware or software environment, (2) the ability of two or 

more systems or components to exchange information) [1] 
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Българското законодателство отразява конкретни изисквания за оперативна 

съвместимост. В България от 2009 г. е в сила Закона за електронното управление, в който 

в чл. 43, ал.1 [2], се казва, че „Предоставянето на вътрешни електронни административни 

услуги и обменът на електронни документи между административните органи се 

извършват в условията на оперативна съвместимост“. Общите изисквания за оперативна 

съвместимост и информационна сигурност са предмет на специална наредба [3].  

С други думи, оперативната съвместимост е способността на различните системи и 

организации да работят заедно. Това означава обмен на информация и използване на 

обменената информация. За това могат да бъдат дефинирани два вида оперативна 

съвместимост: 

✓ Синтактична оперативна съвместимост Ако две или повече системи са способни да 

комуникират и обменят данни, като използват същите формати за данни или 

комуникационни протоколи. XML и JSON са примери за формати за обмен на данни.  

✓ Семантична оперативна съвместимост Това е възможността за автоматично 

интерпретиране на информацията, която се обменя смислено и точно, за да се получат 

полезни резултати за крайните потребители. За да се постигне семантична оперативна 

съвместимост, и двете страни трябва да се отнесат към общ референтен модел за 

обмен на информация. Съдържанието на исканията за обмен на информация е 

недвусмислено дефинирано: това, което се изпраща, е същото като това, което се 

разбира. 

В областта на здравната информация, постигането на семантична оперативна 

съвместимост е дори по-важно и трудно задължение. Сложността на сферата на 

здравеопазването, нейните чести вариации и еволюция и разликите между сферата на 

информационните технологии и сферата на здравеопазването се нуждаят от дълбока 

промяна в методологиите за управление на информацията. През последното десетилетие 

се появиха нови предложения за решаване на проблема със семантичната оперативна 

съвместимост на здравната информация, а именно тези предложения представляват 

обхвата на текущия доклад.  

Европейски стандарт за Електронно здравно досие EN 13606 

ISO 13606 е стандарт от Международната организация по стандартизация (International 

Standardization Organization – ISO), първоначално разработен от Европейския комитет по 
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стандартизация (European Committee for Standardization – CEN) и има стсут на български 

стандарт.  

Общата цел на стандарта ISO 13606 е да определи строга и стабилна информационна 

архитектура за предаване на част или на цялата електронна здравна карта (електронно 

здравно досие – ЕЗД, electronic health record – EHR) на един обект на грижа (пациент) 

между системите на ЕЗД или между системите на ЕЗД и централизирано хранилище на 

данни на ЕЗД. Той може също така да се използва за комуникация и обмен на данни от 

ЕЗД между системата за ЕЗД и клинични приложения или компоненти на мидълуер 

(като компоненти за подпомагане на вземането на решения), които трябва да имат 

достъп до данните от ЕЗД, или като представяне на данни на ЕЗД в разпределена 

(обединена) система за запис. 

За постигането на тази цел ISO 13606 следва архитектура на двойния модел. 

Архитектурата на двойния модел определя ясно разграничение между информация и 

знание. Първият слой е структуриран чрез референтен модел, който съдържа основните 

елементи за представяне на всяка информация на ЕЗД. Вторият слой се основава на 

архетипи, които са формални определения на модели на клинична информация, като 

доклад за освобождаване от отговорност, измерване на глюкозата или фамилна история, 

под формата на структурирани и ограничени комбинации от обекти на референтен 

модел. Тя дава специфично семантично значение на структурата на референтния модел. 

Комбинацията от референтния модел (за представяне на данни) и архетипния модел (за 

семантично описание на тези данни) осигурява мощна възможност за развитие на 

информационните системи. Моделите на клиничната информация (архетипи) могат да се 

променят в бъдеще, но данните винаги ще останат оперативно съвместими.  

ISO 13606 се състои от пет части. Части 1, 2 и 3 са най-подходящи за основно 

прилагане на стандарта [4]:  

• ISO 13606-1  Информатика в здравеопазването – Обмен на електронните здравни 

досиета - Част 1: Модел на справка (ISO 13606-1  Health informatics -- Electronic health 

record communication -- Part 1: Reference model) 

• ISO 13606-2  Информатика в здравеопазването – Обмен на електронните здравни 

досиета - Част 2: Спецификация за обмен на прототипи (ISO 13606-2  Health informatics 

-- Electronic health record communication -- Part 2: Archetype interchange specification) 

• ISO 13606-3  Информатика в здравеопазването – Обмен на електронните здравни 

досиета - Част 3: Референтни прототипи и списък на термините (ISO 13606-3  Health 

informatics -- Electronic health record communication -- Part 3: Reference archetypes and 

term lists) 
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• ISO / TS 13606-4  Информатика в здравеопазването – Обмен на електронните здравни 

досиета - Част 4: Сигурност (ISO/TS 13606-4  Health informatics -- Electronic health record 

communication -- Part 4: Security)  

• ISO 13606-5  Информатика в здравеопазването – Обмен на електронните здравни 

досиета - Част 5: Спецификация на интерфейса (ISO 13606-5  Health informatics -- 

Electronic health record communication -- Part 5: Interface specification)  

Международен стандарт за Електронно здравно досие HL7  

Наименованието HL7 [5] – Health Level 7 символизира седемслойния комуникационен 

модел на международна организация по стандартизация (ISO). Моделът на взаимно 

свързване на отворени системи (Open Systems Interconnection model – OSI модел) е 

концептуален модел, който характеризира и стандартизира комуникационните функции 

на дадена телекомуникационна или изчислителна система, без оглед на вътрешната 

структура и технология, разпределяйки ги на седен слоя: 

1. Физически: Свързва обекта към предавателната среда 

2. Линк на данни: Осигурява контрол грешка между съседните възли 

3. Мрежа: Маршрутизира информацията в мрежата 

4. Транспорт: Осигурява комуникация от край до край 

5. Сесия: Решава проблеми, които не са свързани с комуникацията 

6. Представяне: Преобразува информацията 

7. Приложение: Предоставя различни услуги на приложенията 

Още през 1987 г., в опит да започне решаването на проблема на оперативната 

съвместимост в здравеопазването, международна общност от експерти по здравната 

тематика и информационни учени сътрудничиха за създаването на стандарта HL7 за 

обмен, управление и интегриране на електронна здравна информация. 

HL7 е организация, разработваща стандарти, акредитирана от Американския 

национален институт за стандартизация (American National Standards Institute – ANSI), 

която създаде стандарти, базирани на консенсус, представляващи широк поглед от 

заинтересованите страни в системата на здравеопазването. От практическа гледна точка 

HL7 е съставила колекция от формати за съобщения и свързани с тях клинични 

стандарти, които определят стриктното представяне на клиничната информация. По този 

начин, стандартите осигуряват рамка, в която данните могат да бъдат обменяни.  

Тези стандарти определят начина, по който информацията се пакетира и се предава 

от една страна на друга, определяйки езика, структурата и типовете данни, необходими 

за безпроблемната интеграция между системите. Стандартите HL7 поддържат 

клиничната практика и управлението, доставката и оценката на здравните услуги и са 

признати за най-често използваните в света. 

Стандартите HL7 са групирани в референтни категории: 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 38 of 275 

 

• Раздел 1: Първични стандарти – Първичните стандарти се считат за най-

популярните интегрални стандарти за системна интеграция, оперативна 

съвместимост и съответствие.  

• Раздел 2: Основни стандарти – Основополагащите стандарти определят 

основните инструменти и градивни елементи, използвани за изграждане на 

стандартите, и технологичната инфраструктура, която изпълнителите на 

стандартите HL7 трябва да управляват. 

• Раздел 3: Клинични и административни области – Стандартите за съобщения и 

документи за клинични специалности и групи се намират в този раздел. Тези 

стандарти обикновено се прилагат след въвеждането на основните стандарти от 

организацията. 

• Раздел 4: Профили на ЕЗД - Тези стандарти осигуряват функционални модели и 

профили, които позволяват изграждането и управлението на електронни здравни 

досиета (ЕЗД). 

• Раздел 5: Ръководства за прилагане – Този раздел се отнася към ръководства за 

прилагане и / или други поддържащи документи, създадени за използване във 

връзка със съществуващ стандарт. Всички документи в този раздел служат като 

допълнителен материал за предишните стандарти. 

• Раздел 6: Правила и препоръки – Технически спецификации, програмни 

структури и насоки за разработване на софтуер и стандарти. 

• Раздел 7: Образование и осведоменост – Стандартите за HL7 за пробна употреба 

(Standards for Trial Use – STU), както и полезни ресурси и инструменти за по-

нататъшно допълване на разбирането и приемането на стандартите HL7.  

Основните стандарти на HL7 са: 

✓ HL7 Версия 2, най-широко използваният стандарт за обмен на съобщения и 

клинична информация. Това е език за заявки към базата данни, който позволява на 

доставчиците на здравни услуги да изпращат съобщения, изискващи и съдържащи 

здравни данни.  

✓ Архитектурата на клиничните документи на HL7 версия 3 (Clinical Document 

Architecture – CDA), одобрена от ISO, представлява модел за обмен на клинични 

документи, като резюмета за освобождаване от отговорност и бележки за 

напредъка. Тя е стандарт за маркиране на документи (document markup standard), 
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който определя структурата и семантиката на "клинични документи" с цел обмен 

между доставчици на здравни услуги и пациенти.  

✓ Функционалните модели на системата за ЕЗД на HL7 (Electronic Health Record 

System Function Model - HL7 EHR-S FM) осигуряват общи езикови параметри за 

разработване на системи на ЕЗД и техните компоненти. Функционалният модел на 

Личното здравно досие (ЛЗД) (Personal Health Record System Functional Model – 

PHR-S FM) е проект на стандарт за функции, които трябва да бъдат вградени в ЛЗД 

за обмен на данни между ЛЗД и ЕЗД. Функционалният модел на ЛЗД, стандарт 1, 

определя характеристиките и функциите, необходими за създаването и 

ефективното управление на ЛЗД и които помагат на лицето да поддържа надлъжен 

поглед върху неговата или нейната здравна история. Идеята е информацията от 

ЛЗД да може да се изпраща, получава или обменя с множество системи, 

включително: системи за ЕЗД, системи на застрахователи, системи на платци, 

обмен на здравна информация, системи за обществено здраве, интернет базирани 

сайтове за здравно образование, системи за клинични изпитвания, и / или системи 

за съвместни грижи.  

✓ Ресурси за бърза здравна оперативна съвместимост (Fast Healthcare Interoperability 

Resources – FHIR), представляват стандартите на HL7 за пробна употреба (Draft 

Standard for Trial Use – DSTU), които преминаха през първия си кръг от удобрения 

през пролетта на 2015 г. Това е уеб-базиран език за обменен, който прави 

оперативно съвместимите здравни приложения по-бързи, по-прости и по-лесни за 

писане. Изграден е върху концепцията за ресурси – основни единици на оперативна 

съвместимост и модулни компоненти, които могат да бъдат сглобени в работещи 

системи, за да се решат клинични, административни и инфраструктурни проблеми 

в здравеопазването. Спецификацията е разделена на три части: обща документация, 

приложение и списък на ресурсите. Общата документация описва как се дефинират 

ресурсите и дава основен материал, включващ определения на типове данни, 

кодове и XML и JSON формати.  
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Таблица 1.2: Действащите стандарти в сферата на здравеопазването в България 

№ БДС № БДС Дата Заглавие и кратко описание  

1 БДС ISO 

18308  

2014-07-17 Информатика в здравеопазването. Изисквания за 

архитектура на електронно здравно досие.  

Този международен стандарт определя набор от 

изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от 

архитектурата на система, която обработва, управлява и 

обменя информация съдържаща се в електронното здравно 

досие (ЕЗД). Определена е архитектурата на електронното 

здравно досие. Изискванията са формулирани с цел да се 

гарантира, че тези системи за електронни здравни досиета 

отразяват точно нуждите при предоставянето на здравни 

грижи, също че са надеждни и годни за клинично 

приложение, че отговарят на етичните и законовите 

изисквания, спомагат за добрата клинична практика и 

улесняват анализа на данни за множество цели. Този 

международен стандарт не посочва пълния набор от 

изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от система 

поддържаща електронно здравно досие за директни грижи 

за пациента или за други случаи на работа, но 

изискванията, определени в този международен стандарт, 

допринасят за управлението на информацията, съдържаща 

се в електронното здравно досие в рамките на тези системи. 

2 БДС EN 

13940-1  

2016-03-31 Информатика в здравеопазването. Система от 

принципи за осигуряване на непрекъснатост на 

здравната помощ.  

Основният бизнес в здравеопазването е взаимодействието 

между субектите на грижите и здравните специалисти. 

Такива взаимодействия се случват в здравните / 

клиничните процеси и са оправдание за технологичния 

подход на стандарта. За да може да представи както 

клиничното съдържание, така и клиничния контекст, 

стандартът е свързан с общ модел на здравеопазване / 

клиничен процес, както и с цялостни определения и 

концептуални модели за клиничните, управленските и 

ресурсните аспекти на здравните услуги. 
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Стандартът обхваща дефинициите на понятията, които са 

необходими, когато структурираната информация в 

здравеопазването е определена като изискване. 

Дефинициите са предназначени да се отнасят само до 

концептуално ниво, а не до подробности за прилагането. 

ISO 13940: 2015 ще обхване всички нива на 

спецификациите при разработването на логически 

референтни модели в рамките на информационната гледна 

точка като обща основа за семантична оперативна 

съвместимост на международно, национално или местно 

ниво, информационни системи и информация за 

определени видове клинични процеси. 

3 БДС EN ISO 

13606-1  

2012-11-20 Информатика в здравеопазването. Обмен на 

електронни здравни досиета. Част 1: Модел за справка 

(ISO 13606-1 ).  

ISO 13606-1: специфицира комуникацията на част или 

цялото на електронното здравно досие (ЕЗД) на един 

определен обект на грижи между системите на ЕЗД, или 

между системите на ЕЗД и централизирано хранилище на 

данни на ЕЗД. Той може да се използва и за ЕЗД 

комуникация между системата на ЕЗД или хранилище с 

клинични приложения или мидълуерни компоненти (като 

компоненти за подпомагане вземането на решения), които 

трябва да има достъп до ЕЗД или да предоставят данни за 

ЕЗД, или да представят данни от ЕЗД в разпределена 

система от записи. ISO 13606-1  ще бъде използван 

предимно за подпомагане на преките грижи за 

идентифицируеми лица, или в подкрепа на системите за 

мониторинг на населението като регистри на заболявания и 

наблюдение на общественото здраве. Използването на 

здравни досиета за други цели като преподаване, клиничен 

одит, администриране и докладване, управление на 

услугите, изследвания и епидемиология, които често 

изискват анонимизация или агрегиране на отделните 

записи. То не е във фокуса на ISO 13606-1  но може да 

намерите този документ полезен за такива вторични 

начини на употреба 
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4 БДС EN 

13606-2  

2007-11-30 Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на 

здравни досиета. Част 2: Спецификация за обмен на 

прототипи.  

Този работен стандарт се състои от преработване на 

четирите части на стандарт ENV 13606 до пълен 

европейски стандарт (EN). Този стандарт определя 

архитектурата на информацията, която се изисква за 

оперативно съвместими комуникации между системи и 

услуги, които предоставят или се нуждаят от данните в 

ЕЗД. Този стандарт не е предназначен да специфицира 

вътрешната архитектура или дизайн на базата данни на 

такива системи. Субектът на запис или част от запис, 

трябва да се комуникира е отделното лице и обхвата на 

съобщението е предимно по отношение грижите за това 

лице. Употребата на здравни записи за други цели, като 

администрация, управление, научни изследвания и 

епидемиология, които изискват агрегати от записи на 

отделни лица, не са във фокуса на този стандарт, но такава 

вторична употреба също може да оцени стандарта като 

полезен. Част 2 на този стандарт определя архетип модел, 

който да се използва за представяне на архетипи, при 

комуникация между хранилища, както и между архетипни 

услуги. Той дефинира опционално сериализирано 

представяне, което може да се използва като формат за 

обмен за комуникация на отделните архетипи. Такова 

съобщение може, например, да бъде между архетипни 

библиотеки или между архетипна услуга и услуга за 

валидизиране или устойчивост на ЕЗД. 

5 БДС EN 

13606-3  

2008-10-31 Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на 

здравни досиета. Част 3: Референтни прототипи и 

списък на термините.  

Този стандарт се отнася до комуникацията на част или 

всички електронни здравни досиета (ЕЗД) на един 

определен обект на грижи между системите на ЕЗД, или 

между системите на ЕЗД и централизирано хранилище на 

данни за ЕЗД. Той може да се използва за комуникация на 

ЕЗД между системата на ЕЗД или хранилище с клинични 

приложения или мидълуер компоненти (като компоненти 

за подпомагане вземането на решения), които трябва да 
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имат достъп или предоставяне на данни от ЕЗД, или като 

представяне на данни от ЕЗД в разпределена записна 

система. Този стандарт, част 3 от серията 13606 стандарти 

за комуникация на ЕЗД, определя списъци от термини, 

всеки от които определя набор от стойности, които могат 

да приемат конкретни атрибути на референтния модел, 

дефиниран и в част 1 от тази серия. Той също така 

определя референтни информативни архетипи, които 

отговарят на ENTRY ниво на съставните структури от 

данни в рамките на референтните модели на openEHR и 

HL7 версия 3, за да се даде възможност на тези примери да 

бъдат представени в последователна структура, когато се 

комуникира с помощта на този стандарт. 

6 БДС EN 

13606-4  

2007-10-30 Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на 

здравни досиета. Част 4: Сигурност.  

Тази част от съставния (от много части) стандарт за 

комуникация на Електронни здравни досиета описва 

методология за определяне на привилегиите, които са 

необходими за достъп до данни от ЕЗД. Тази методика е 

част от цялостната архитектура на ЕЗД комуникациите, 

определени в част 1 на този стандарт. Този стандарт има за 

цел да отговори на тези изисквания, еднозначно, по 

отношение на комуникациите на ЕЗД и да представи и 

комуникира специфичната ЕЗД информация, която ще 

информира решението за достъп. Той също така се отнася 

до общите изисквания за сигурност, които се прилагат за 

ЕЗД комуникации и посочва технически решения и 

стандарти, които специфицират детайли на услугите, които 

отговарят на тези нужди за сигурност. ЗАБЕЛЕЖКА: 

Изискванията за сигурност на системите на ЕЗД, които не 

са свързани с комуникацията на ЕЗД са извън обхвата на 

този стандарт. 

7 БДС EN ISO 

13606-5  

2010-05-21 Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на 

здравни досиета. Част 5: Спецификация за интерфейс 

(ISO 13606-5 

ISO 13606-5  специфицира информационната архитектура 

за оперативно съвместима комуникация между системи и 

услуги, които се нуждаят или предоставят данните за ЕЗД. 

Обект на запис или екстракт от запис, който трябва да бъде 
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комуникиран е отделното лице и обхвата на съобщението е 

предимно по отношение на грижи за това лице. 

ISO 13606-5: дефинира набор от интерфейси за заявяване и 

осигуряване на: EHR_EXTRACT за даден обект на грижи, 

както е дефинирано в ISO 13606-1, един или повече 

архетип (а), както е определено в ISO 13606-2, 

EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT за даден обект на грижи, 

както е определено в ISO/TS 13606-4. ISO 13606-5  

определя набор от взаимодействия за заявка на всеки един 

от тези артефакти, както и за предоставяне на данните на 

искащата страна или за отказ на заявката. Интерфейс за 

заявка на ЕЗД или популации на ЕЗД, например за 

клиничен одит или научни изследвания, са извън нейния 

обхват, въпреки че се предвиждат да бъдат специфицирани 

критерии за избор, когато се заявява EHR_EXTRACT, 

които биха могли да служат за популационни заявки. ISO 

13606-5:2010 определя компютърна гледна точка за всеки 

интерфейс, без да уточнява или ограничава определени 

инженерни подходи за прилагането им като съобщения или 

като служебни интерфейси. ISO 13606-5  ефективно 

дефинира полезния товар, който трябва да бъде съобщен на 

всеки интерфейс. Тя не уточнява конкретната информация, 

която различните транспортни протоколи ще изискват 

допълнително, нито процедурите за сигурност или 

идентификация, които могат да бъдат договорени между 

комуникиращите страни, или се изискват от различни 

юрисдикции. 

8 БДС EN ISO 

12967-1  

2011-07-19 Информатика в здравеопазването. Структура на 

услугата. Част 1: От гледна точка на институцията (ISO 

12967-1 ).  

ISO 12967-1:2009 дава насоки за описание, планирането и 

разработването на нови системи, както и за интегриране на 

съществуващите информационни системи, както в рамките 

на едно заведение, така и в различни здравни организации, 

чрез архитектурата интегрираща общите данни и бизнес 

логика в конкретен архитектурен слой (т.е. мидълуер), 

който се различава от отделните приложения и е достъпен 

от цялата информационна система посредством услуги. 
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9 БДС EN ISO 

12967-2 

2011-07-19 Информатика в здравеопазването. Структура на 

услугата. Част 2: От гледна точка на информацията 

(ISO 12967-2 ).  

ISO 12967-2: определя основните характеристики на 

информационния модел, които да се прилагат от 

специфичен архитектурен слой (т.е. мидълуер) на 

информационната система, за да се осигури цялостно и 

интегрирано съхранение на общите данни на заведението и 

за подкрепа на основните бизнес процеси на здравната 

организация, както е определено в ISO 12967-1. 

Информационният модел е зададен без всякакво изрично 

или мълчаливо приемане на физическите технологии, 

инструменти или решения, които трябва да бъдат приети за 

физическото изпълнение в различните целеви сценарии. 

Спецификацията е все пак формална, пълна и достатъчно 

недвусмислена, за да се позволи на изпълнителите 

постигнат ефективно проектиране на системата в 

конкретния технологична среда, която ще бъде избрана за 

физическото изпълнение. Тази спецификация не се стреми 

към фиксирана, пълна, спецификация на всички възможни 

данни, които могат да бъдат необходими за всяка 

потребност на всяко здравно заведение. Тя специфицира 

само набор от характеристики, по отношение на цялостната 

организация и отделните информационни обекти, 

идентифицирани като фундаментални и общи за всички 

здравни организации, и които удовлетворяват 

информационния модел, изпълняван от мидълуер 

10 БДС EN ISO 

12967-3  

2011-07-19 Информатика в здравеопазването. Структура на 

услугата. Част 3: От гледна точка на изчислението (ISO 

12967-3 ).  

ISO 12967-3:2009 определя основните характеристики на 

компютърен модел, които да бъдат изпълнени от 

специфичен архитектурен слой на информационната 

система (т.е. мидълуер), за да се осигури цялостен и 

интегриран интерфейс за обща информация на заведението 

и за подкрепа на основните бизнес процеси на здравната 

организация, както е определено в ISO 12967-1. 

Изчислителният модел е определен без всякакво изрично 

или мълчаливо приемане на физическите технологии, 
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Стандарти по БДС за оперативна съвместимост  

Законодателството в областта на здравеопазването е доста специфично. Нормативната 

уредба и националното законодателство с цел реализирането на електронното 

здравеопазване, като част от електронното управление след извършен подробен анализ и 

сравнение с приложимото на ниво Европейски съюз, са транспонирани и 

инструменти или решения, които трябва да бъдат приети за 

физическото изпълнение в различните целеви сценарии. 

Спецификацията е все пак формална, пълна и достатъчно 

недвусмислена, за да се позволи на изпълнителите 

постигнат ефективно проектиране на системата в 

конкретния технологична среда, която ще бъде избрана за 

физическото изпълнение. 

11 СД ISO/TS 

29585  

2014-07-17 Информатика в здравеопазването. Използване на 

съхранени клинични данни.  

Тази техническа спецификация допълва доклада ISO/TR 

22221, предоставяйки насоки за съхранение на клинични 

данни и описвайки общи съображения за разработване и 

внедряване, проблеми и приложения, свързани с 

агрегацията и моделирането на данните, както и 

архитектурни и технологични подходи. 

12 СД ISO/TR 

22221  

2014-07-17 Информатика в здравеопазването. Добри принципи и 

практики за съхранение на клинични данни.  

В центъра на вниманието на този технически доклад са 

клинични бази данни или други изчислителни услуги, 

определени по-долу като склад за клинични данни (СКД), 

които поддържат или осигуряват достъп до клинични 

данни с оглед на вторичното им използване. Целта е да се 

дефинират принципи и практики за създаване, използване, 

поддържане и защита на СКД, включително и за спазване 

на етични изисквания и на изисквания за защита на 

данните, както и на препоръки за политики за управление и 

сигурност на информацията. Прави се разграничение 

между СКД и оперативно хранилище на данни като част от 

здравно-информационна система: последното може да има 

някои функции за вторично използване на данните, 

включително и статистика за изготвяне на обичайни 

доклади, но без общия аналитичен капацитет на СКД. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 47 of 275 

 

синхронизирани. Здравно-информационни стандарти, като необходима стъпка към 

изграждането на Национална здравноинформационна система са определени от 

Българския Институт по Стандартизация (БИС). Действащите стандарти в сферата на 

здравеопазването в България, съгласно НАРЕДБА № 11 от 4 ноември 2016 г. за 

утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения 

[6], са показани на  Таблица 1.2 с кратко описание.  

Класификация и връзки между стандартите  

Международен стандарт за Електронен здравен запис HL7 [5], общността на HL7, разви 

след 2012 г. (с първо одобрение пролетта 2015 г.) ресурсите за бърза здравна оперативна 

съвместимост (Fast Healthcare Interoperability Resources – FHIR).  

От другата страна Европейският съюз с цел да структурира и подпомогне развитието 

на сектора, започяайки още от 1988 г. създаде инициативата „Разширена информатика в 

медицината“ (Advanced Informatics in Medicine – AIM) [7] в рамките на 

широкообхватната Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в 

Европа (Framework Programme for Research and Technology Development in Europe). В 

началото на 1991 г. проектът „Добър европейски здравен запис“ (Good European Health 

Record – GEHR) беше от първите успешни инициативи. След много още усилия се 

стиган през 1999 в оформянето на фондацията openEHR. Тя е международна, онлайн 

общност, чиято цел е да насърчава и улеснява напредъка към висококачествени ЕЗД, за 

да подкрепи нуждите на пациентите и клиницистите. Публикува теоретичните основи и 

оценките на своята работа в публичното пространство и предоставя съответнотоЕЗД и 

набори от данни под отворен лиценз (OpenSource). Днес openEHR е отворена 

спецификация в здравната информатика, която описва управлението и съхранението, 

извличането и обмена на здравни данни в ЕЗД.   

Така в момента имаме основно два стандарта, на които фокусът е ЕЗД и оперативната 

съвместимост в сферата на здравеопазването. Двата стандарта не са еднакви от самото си 

създаване, като се разминават в основната им цел. Съответно, основното намерение на:  

• FHIR е да решава комуникационни въпроси в случаите система-към-система (system-

to-system – B2B) и система-към-приложение (system-to-application – B2C), без да се 

намесва в системите. В частта B2B се прилага подходът на съобщенията, докато в 

частта B2C се включва изграждането на платформи интерфейс на приложната 

програма (Application Program Interface – API), подходящи за програмиране, и 

улесняване на изграждането на модерни приложения за електронно здравеопазване. 
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Предизвикателството в случая е, че вторият слузай очевидно започва да се намесва в 

това, каква бизнес логика и съдържание е необходимо на основните системи. 

• openEHR е да разреши проблема на пациентите с третирането на дългогодишни, 

версионни, разпределени и изчислими записи на пациенти. Още повече да го направи 

и за в бъдеще, по семантично ориентиран начин, използвайки конкретна архитектура 

за цялостната платформа. Именно смятайки, че оперативната съвместимост е 

естествен технически резултат от рамка, базирана на формална семантика. Разбира се, 

самата openEHR просто предлага някои елементи на такава платформа, която обаче 

трябва за да се използва да се допълни с терминология, онтологии, бази данни за 

лекарства, интерфейси за услуги и т.н. 

Както FHIR така и openEHR са отворени стандарти, поддържани съответно от 

организацията HL7 и фондацията openEHR. И двата имат отворени стандарти, данни и 

оперативна съвместимост, и макар да има големи области на припокриване, изглежда, че 

са предназначени за решаване на малко по-различни проблеми.  

FHIR са оптимизирани за обмен на данни чрез предоставянето на прости и лесни за 

използване REST API. Основният градивен елемент на FHIR е ресурс. Има около 100 

ресурса и те могат да бъдат използвани за различни цели, като най-често се използват за 

обмен на клинично съдържание, често използвайки база данни по техен избор, без това 

да е основен принцип за стандарта. 

От друга страна openEHR е оптимизирана, като се фокусира върху осигуряване на  

платформа за данни с по-силен акцент върху запазването на данни. Самият API и 

обменът на данни са вторичен фокус. За разлика от ресурсите, които се използват при 

FHIR, openEHR използва над 300 по-сложни архетипа, които са предназначени да 

осигурят максимален набор от елементи от данни. Тази ширина и дълбочина неизбежно 

довежда до по-високо ниво на сложност, в сравнение с FHIR.  

В обобщение може да се каже, че съществуват ясни плюсове и минуси на двата 

подхода и най-добрият подход ще зависи от проблема, който се опитваме да разрешим 

всеки път. 

Синтаксис на електронните документи, изискван от НЗОК  

В момента липсва напречна директна свързаност между отделните субекти в системата 

на здравеопазването, както и национални технологични стандарти за обмен на 

структурирана информация, информационна сигурност и защита на личните данни и 

чувствителната информация на пациентите. По електронен път информация се 
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предоставя предимно на НЗОК, но обхватът и обменът на информацията са ограничени 

само до данни за задължително здравноосигурените лица, като всички други форми на 

прием (на неосигурени лица, платен прием, прием за дейности, които не се заплащат от 

НЗОК и др.) остават извън обхвата на наличните системи. Тази информация, между 

лечебни и здравни заведения и НЗОК, включва данни относно процесите на отчетност 

(искове) и разплащания за извършените от лечебните и здравните заведения дейности. 

Информация между отделните субекти се осъществява от пациента на практика 

изключително чрез хартиени документи.  

От другата страна са налични са различни бази данни, които не са системно 

интегрирани, не дават реална представа за общото състояние на системата на 

здравеопазването, което затруднява процеса на планиране на здравната политика. 

Различните институции и организации в сектор „Здравеопазване“ поддържат множество 

регистри, в неструктуриран вид, които се водят или на хартиен носител и/или в 

електронни таблици, без да са реализирани съответни стандартни процеси с 

възможности за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства с контрол на 

процесите в информационни системи. Много от регистрите се водят и децентрализирано, 

на териториален принцип. 

Лечебните и Здравни Заведения (ЛЗЗ) са мотивирани да закупуват и използват 

активно специализирани приложения поради императивните изисквания за електронно 

отчитане към НЗОК, и пряката връзка на този начин на отчитане на извършените 

дейности с плащанията по тях. Поради съществуващата относително сложна система за 

контрол на отчитаните данни с множество правила, на практика необходимото време за 

подготовката в срок и вярно на даден отчетен документ е значително по-малко при 

използване на специализирано приложение, отколкото ако се прави „на ръка“, а и има 

заложени изисквания в НРД отчетите да се подават по електронен път. 

ЛЗЗ и аптеки сключили договор за предоставяне на медицински услуги, отпускане на 

лекарствени продукти, медицински изделия и др., заплащани напълно или частично от 

НЗОК използват някое от предлаганите на пазара софтуерни решения. Тези решения 

отговарят на заложените в Националния Рамков Договор (НРД) изисквания за изготвяне 

на отчетите, което е подход, базиран на съвременни IT стандарти за обмен на данни.  

На следващата фигура (Фигура 1.6) се дава пример на XML формат на електронни 

финансово-отчетни документи, съгласно стандартите на НЗОК [7]. Финансовите 

документи са файлове във формат Adobe PDF, които се подават като base64 кодирана 
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последователност от байтове. Като, PDF файла първо се „облича“ в XML формат, 

валидиран спрямо предварително дефинирани XSD от самата НЗОК.   

 

Фигура 1.6 : XML формат на електронни финансово-отчетни документи 

Също така информацията, която може да се стандартизира е предварително 

дефинирана като отделни номенкатури. Пример на такава номенклатура е дадена на 

следвашата таблица (Таблица 1.3), “Номенклатура на кодовете за тип договор”.  

Таблица 1.3: Номенклатура на кодовете за тип договор 

Код Описание на типа договор Описание на отчитаната дейност 

11 Договор с болници за оказване на 

извънболнична помощ 

ЛЗБП отчита извънболнична дейност СИМП и МДД 

20 Договор за СИМП Индивидуални и групови практики отчитат СИМП и 

МДД 

40 Договор за ПИМП ПИМП- индивидуални и групови практики 

60 Договор за МДД Самостоятелни лаборатории 

70 Договор за СИМП и СИДП - центрове МЦ, ДКЦ, МДЦ отчитат СИМП и МДД 

30 Договор за специализирана 

извънболнична дентална помощ 

СИДП индивидуални и групови практики 

50 Договор първична дентална помощ ПИДП индивидуални и групови практики 
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1.2 Изготвяне на сравнителен анализ на предимства и недостатъци тези стандарти 

Критерии за сравнителен анализ 

Електронното здравно досие измина дълъг път на еволюция от представянето му във вид 

на електронна таблица до напълно интегрирани средства за документиране на различна 

информация за даден пациент, обобщена и семантично интегрирана в личен здравен 

запис [2]. Този модел за представяне на информацията се характеризира с модел за 

представяне на клиничните данни, интерфейс за достъп до външни системи и 

възможности за изпълнение на заявки и управление на данни с необходимата за целта 

информационна защита и сигурност.  

Методологията за сравнителния анализ може да се онагледи със следната 

диаграма(Фигура. 1.7.) 

 

Фигура. 1.7  UML диаграма на методологията за сравнителен анализ [2] 

Стандартите, участващи в сравнителния анализ са ISO/CEN 13606 , HL7 и 

спецификацията openEHR [3]. ISO/CEN 13606 е стандарт за оперативна съвместимост в 

ЕС. HL7 се използва основно от болници за размяна на съобщения, базиран на 

Референтен Информационен Модел (RIM). openEHR предоставя спецификации за 

семантична оперативна съвместимост на извлечения от ЕЗД, повечето от които се 

разпространяват  в ISO/CEN 13606 и HL7. Например, данните в HL7 CDA се представят 

в следния вид (Фигура. 1.8) 
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Фигура. 1.8 Представяне на данни в   HL7 CDA [3] 

За разлика от HL7 в openEHR се използват архетипове за представяне на множества от 

типове данни, които могат да се групират за представяне на дадена клинична 

концепция.( например, за кръвно налягане, съставено от систолично и диастолично 

налягане). Архетиповете могат да се изпоползват многократно като се използва езика за 

дефиниране на архетипове (ADL). openEHR надгражда и допълва ADL, зададен в  

ISO/CEN 13606. Това позволява на openEHR  да използва модел  наложен от клиничната 

практика за представяне на четири основни типа информация- Observations, Evaluations, 

Instructions, and Actions.  Такива типове информация допълнително се групират в 

Композиция и Секции на дадена композиция от информация, както е показано на 

следващата фигура. 1.9 
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Фигура.1.9 Представяне на измервания на нивото на Serum Urea с openEHR 

архитип [3] 
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1.2.1 Анализ на функционални и нефункционални изисквания 

В литературата съществуват 15 функционални и нефункционални изисквания реализация 

на семантично оперативно съвместими системи в здравеопазването. Функционалните 

изисквания описват функционирането на системата, докато нефункционалните 

изисквания ограничават функционалните изисквания по отношение на избрано качество 

на изпълнение. Тези изисквания могат да се категоризират по следния начин [2] [4] [5]: 

A. Степен на пълнота и точност при представяне на различни типове данни и 

възможностите за разширяване на обхвата на стандарта, позволяващ представяне на 

нови типове от данни 

B. Степен на сложност за практическа реализация на представянето на данните от 

страна на администратори на бази от данни и моделиране на съответствия между 

бази от знания и елементи от ЕЗД 

C. Наличие на средства за автоматизирано изпълнение на заявки и управление на данни, 

предоставяне на достъп до регистри и интегрирането им със сървърни и клиентски 

приложения 

Категорията А обхваща следните функционални и нефункционални изисквания: 

a) Представяне на информационни шаблони [3] като например, показаната на фигурата 

по- долу асоциация между архетипове и информационни структури от данни 

 

Фигура.1.10 Aсоциация между архетипове и информационни структури от данни 

Наличие на средства за осъществяване на съответствие на между клиничните 

концепции и семантичния контекст необходим за взимане на решения( съвпадения на 

ниво данни и на ниво знания, съдържащи се в данните) 
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b) Наличие на средства за използване на източници на данни, използващи различен 

формат за представяне на съдържанието 

c) Съвместимост с дуален подход за моделиране вкл. съвместимост на интерфейса на 

клиентските приложения с изискванията на ISO 13606 за моделиране на клинични 

знания и типове данни посредством архетипове 

Категорията B обхваща следните функционални и нефункционални изисквания: 

a) Възможности за разширяване(extensibility)  на обхвата на използвания стандарт за 

представяне на информационни обекти, които не се обхващат в оригиналната схема 

на стандарта 

b) Средства за минимизиране на времето за представяне на данни с избрания стандарт 

c) Средства за бързо усвояване на концептуалния модел за представяне на данни и 

наличие на обучение 

d) Средства за изпълнение на заявки от клинични системи за взимане на решения 

e) Поддръжка на речници  SNOMED-CT, RxNorm за представяне на медицински 

концепции 

Категорията С обхваща следните функционални и нефункционални изисквания: 

a) Средства на стандарта за адаптиране в случаите, когато е нужно преобразуване на 

данни от нестандартен тип данни в типа данни, изискван от избрания стандарт за 

представяне на ЕЗД. 

b) Вид ва средства за комуникация между сървера и приложенията на клиента 

c) Ниво на поддръжка на изискванията за информационна сигурност- автентикация на 

документи, сигурност при обмяна на документи, поддръжка на промени и версии, 

контролиран достъп до секции с поверителна информация и др. 

d) Реализация на средства за мащабируемост и производителност за обслужване на 

увеличен брой на потребители или към по- голям обем от данни 

e) Ниво на разпространение в здравеопазването 

f) Подкрепа на държавните институции за прилагане на стандарта 

Съществена част от тези функционални и нефункционални изисквания е отразена в 

Техническо задание за изграждане на единно национално Електронно медицинско 

досие(ЕМД) /Електронен здравен запис (ЕЗЗ) [6]: 
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■ Задължителните за реализацията на НЗИС здравно-информационни стандарти са 

действащите нормативните актове и стандартите БДС ISO 18308:2014, БДС EN ISO 

13606. Целта е всички дейности да се изпълнят съгласно рамката за оперативна 

съвместимост за Електронно здравеопазване – eHealth Network „Refined eHealth 

European Interoperability Framework“ и дефинираните в нея случаи на употреба и 

профили за обмен на здравна информация [1] 

■ ЕМД/ЕЗЗ трябва да се съхранява  всички здравни данни, налични за пациент в 

различните здравно-информационни системи, независимо от начина на генериране, 

източника на финансиране и мястото на предоставяне на здравната услуга. 

■ ЕМД/ЕЗЗ следва да обедини всички налични в НЗИС първични здравни, лични и 

административни данни за пациента 

■ Електронният здравен запис на всеки индивид трябва да съхранява минимум лични 

данни за пациента,  Данни за общопрактикуващите лекари, при които е бил и е 

записан, Кръвна група, резус фактор, изследвани на дата, източник на информацията, 

допълнителна информация, данни за кръвопреливане и кръводаряване, рискови 

фактори и рискова група, поставени диагнози, алергии и имунизации, история на 

предписаните лекарства, осъществени прегледи и медицински дейности, 

наследствени заболявания, данни за временна и трайна нетрудоспособност 

■ Интеграция с външни информационни системи и регистри (инфекциозни диагнози, 

ваксинации, кръводарители и др.).  

■ Приложните програмни интерфейси трябва да се предоставят като уеб-услуги (Web 

Services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за 

обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за 

отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до 

регистри и външни системи  

■ Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в 

съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната 

идентификация.  При реализиране на вход в подсистемата с удостоверение за 

електронна идентичност по националната схема за електронна идентификация, 

подсистемата трябва да използва потребителския профил, създаден в системата за 

електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи, съгласно 

подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация  



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 57 of 275 

 

■ Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна 

идентификация, съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и 

действащите нормативни правила за оперативна съвместимост  

■ При използването на база данни (релационна или нерелационна (NoSQL)) следва да 

бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни 

■ Регламент за права за достъп до ЕМД/ЕЗЗ 

■ Трябва да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн 

интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до 

данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с 

основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинно четим 

формат Потребителите на подсистемата трябва да получават разрези на 

информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните 

Съществена слабост в описанията на тези функционални и нефункционални изисквания 

е липсата на конкретизация на средствата за асоцииране на клиничните данни със 

семантичен контекст, позволяващ реализация на семантични услуги при обмен на 

здравна информация.  Такива услуги са например, изпълнението на заявки от клинични 

системи за взимане на решения, поддръжка на речници  SNOMED-CT, RxNorm за 

представяне на медицински концепции. Не се разглежда изискване за съвместимост на 

интерфейса на клиентските приложения с изискванията на ISO 13606 за моделиране на 

клинични знания и типове данни посредством архетипове. Не се изисква разработка на 

методология и  средства за адаптиране на разработката в случаите, когато е нужно 

преобразуване на данни от нестандартен тип данни в типа данни, изискван от избрания 

стандарт за представяне на ЕЗД 

Анализ на информационни продукти в доболничната помощ 

Тук ще разгледаме едни от най- разпространените представители на софтуерни 

продукти, използвани от общо практикуващи лекари,основни функционалности и 

оперативна съвместимост със БДС стандартите. 

EMS-GPSoft (Danina -G, 

Програмният продукт EMS-GPSoft е създаден през 2001 г. Предназначен е да 

автоматизира дейностите по управление, поддържане и отчитане на информацията за 

пациентите на отделен общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или на групова практика от общо 

практикуващи лекари. 

https://www.danina-g.com/index.php?page=software&category=ems-gpsoft
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Основните функционални възможности на продукта са следните: 

• Позволява документално оформяне на един преглед се извършва за време от една до 

три минути 

• Търсенето на пациент може да става не само по име и ЕГН, но и по всякакви текстове 

от Електронното Здравно Досие на пациента. Търсенето по текстове се съобразява 

със строежа на изреченията и със словоформите на българския език 

• Намирането на пациент става винаги за време до половин секунда, независимо от 

броя пациенти (800 или 100 000), както независимо и от броя потребители, работещи 

реално в момента 

• EMS-GPSoft работи в многопотребителски режим - във всеки един момент титулярът 

на практиката може да назначи втори, трети и т.н. лекари, които добиват право за 

достъп до базата данни, като персоналната отговорност се запазва 

• Лекар, обслужващ няколко селища чрез EMS-GPSoft може да ползува своята база 

данни с пациенти, разположена на основния компютър от всяко друго селище 

посредством друг компютър 

• Когато титулярът на практиката се замества от колега (нощно време или при 

отсъствие), то заместникът може да има филтриран достъп до данните на титуляра от 

собствения си компютър (кабинет) с цел пълноценно обслужване на пациентите му 

• Целостта на данните е перфектно защитена при: 

• Срив на захранване или компютър 

• Пренос на данни по мрежата 

• Програмата има възможност да предоставя всички справки, изисквани от НЗОК чрез 

интернет на съответната РЗОК 

• EMS-GPSoft има възможност за връзка с програма EMS-MC (обслужваща ДКЦ или 

МЦ) с цел изпращане заявки и получаване резултати от: изследвания; консултации; 

рентген, при строго контролиран достъп до данните на пациентите 

• Програмата има възможност да съхранява и онагледява графична информация 

(рентгенови снимки, ЕКГ и др.) 

• Актуализациите на програмата, породени от промяна на нормативи, изисквания на 

НЗОК, номенклатури и др. се извършват за изключително кратки срокове. 

• Програмата работи еднакво добре на локално работно място - за индивидуална 

практика и в мрежа - за групова практика 

• Програмата се поддържа по Интернет, което гарантира бърза реакция 
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• Програмата винаги е актуална и съобразена с действуващия в момента НРД 

• Програмата е с разбираем и интуитивен потребителски интерфейс и с вградена 

помощна информация (Help), изцяло на български език 

• Голяма част от горните възможности са резултат от използуваната технология 

“клиент-сървер” с релационна база данни, която база данни клиентът получава 

безплатно при закупуване на програмата 

• За печат на първичните документи и отчетите към РЗОК могат да се използват 

лазерни, матрични или мастилено-струйни принтери. Единствено болничният лист се 

отпечатва на одобрена бланка на химизирана хартия, съгласно изискванията на НОИ. 

За случая е приложим само матричен принтер с възможност за настройка на горна 

граница на печат равна на 2-3 мм и прецизен транспорт. Например: Epson LX300+ 

Хипократ GP ( Kontrax)   

КОНТРАКС разработва  здравно-информационните системи още от началото на 

здравната реформа в България. Основен представител на произвеждан от фирмата  

медицински софтуер е фамилията  от продукти "Хипократ". Първата версия на продукта 

разработена през  2001 г. Най-често използваният софтуер от семейните лекари е 

Хипократ GP. От 2002 г. Голяма част от  общопрактикуващите лекари използват 

програмата в ежедневната си работа за поддържането на здравно досие за своите 

пациенти и за отчитането на извършената дейност. Програмата е изцяло готова за работа 

със здравноосигурителни карти, електронни рецепти и направления. 

Основни функционалности на програмата включват следното:. 

• Програмата е структурирана на модулен принцип с конкретно предназначение на 

всеки модул 

• Записите за всеки пациент в регистърния модул са максимално детайлизирани с цел 

да се запише целия обем информация при първоначалното въвеждане на пациента в 

базата данни 

• В модула Прегледи се оперира с бланки на НЗОК, което прави работата максимално 

опростена и интуитивна. Навигацията в модула е максимално олекотена, така че с 

един поглед лекарят контролира направеното от него по време на настоящия преглед 

и на всички предишни прегледи. 

• В Модул Прегледи са интегрирани под модули Диспансерен отчет, Бременности, 

Детско здравеопазване и Профилактични дейности, които улесняват и подпомагат 

http://hippocrates.kontrax.bg/hippocrates-gp
https://www.kontrax.bg/bg/
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лекаря при извършването на целия обем дейности, на които подлежат неговите 

пациенти. Под модулите позволяват оптимален контрол на извършените и 

предстоящите дейности. 

• В модул Номенклатури е заложен пълният обем на номенклатурите, с които оперира 

всеки професионалист (МКБ 10, Лекарствен списък на НЗОК, изследвания, 

манипулации, процедури, диагнози по регистри). Използването на модула 

изключително много улеснява достъпа до разнообразна информация, касаеща 

кодирането на находките, медикаментите и дейностите. Актуализирането на модула 

при промяна на нормативната уредба е с най – висок приоритет. 

• Модулът График служи за организиране и планиране на работното време и осигурява 

оптимизиране на натоварването на медицинския колектив на лечебното заведение. 

Използването на График с планирането на дейността освобождава време за всеки 

пациент, като прекъсва порочната практика на множеството чакащи пациенти. 

Пациентският поток се разпределя оптимално във времето, така се подобрява 

доверието и психоклимата в кабинета на лекаря. 

Модул Справки служи за генерирането на справки от три типа 

✓ стандартни справки – обем справки, необходим за отчитането на дейността пред 

НЗОК, ХЕИ и РЦЗ 

✓ готови справки, създадени специално за оптимизиране на контрола върху 

разнообразни аспекти на дейността на практиката 

✓ конструктор на справки – специфичен за „Хипократ” подмодул, който е създаден, 

за да няма справка, която да не може да се направи. На практика чрез ползването 

на този уникален Конструктор, може да се направи неограничен набор от 

потребителски справки по произволни критерии. 

Административни модули (Сервиз, Инструменти, Импорт/Експорт и Сигурност) са 

създадени за управление на дейността на програмата и се използват само при 

специфични ситуации – обновяване на програмата, архивиране, профилактика на базата 

данни, импортиране на данни в различен формат. 

Основни предимства на програма „Хипократ GP” са следните: 

• Лесен и интуитивен интерфейс – лекарят използва познатите му бланки и може да 

започне работа с програмата веднага. 
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• Идентично структуриране на прозорците, което спомага за интуитивността още 

повече – всички бутони на всички прозорци са на едно и също място 

• Максимално автоматизиране на процеса по обработката на един пациент с копиране 

на предишни амбулаторни листи и документи към тях 

• Специализирана зона за запис и употреба на шаблони - предефинирани изрази, които 

съответният професионалист често използва в практиката си 

• Прецизен контрол на входа и на изхода на информацията, която минимизира 

грешките 

• Работа с всички първични (по приложение 4 ) и всички финансови (по приложение 5 

) документи, необходими на общопрактикуващия лекар 

• Съхранява цялата информация на пациентите под формата на електронно досие 

• Поддържа досиета на пациентите, обхаванти по диспансерни и профилактични 

програми 

• Предлага онлайн автоматизирана проверка на здравноосигурителния статус на 

пациентите 

• Предлага онлайн сигнализиране за налична нова версия и актуализиране до нея 

• Позволява прегледи на пациенти – притежатели на Европейска здравноосигурителна 

карта с пълния набор от дейности, необходими за обслужването им. 

• Партньор е по иновативните проекти за Електронна здравна карта и Електронно 

здравно досие (Life Sensor), които ни нареждат сред водещите страни в областта на 

електронното здравеопазване в Европейския съюз.  

Global Medics (Глобал Медикс)  Global System Solutions        

Специализираният медицински софтуер Global Medics - Глобал Медикс („Глобъл Систем 

Сълюшън” ООД)  е предназначен за ОПЛ, лекари-специалисти, ДКЦ и МЦ. Програмата 

дава възможност за обработка, записване и отпечатване на всички медицински 

документи, с които борави личният лекар. За бързината на въвеждане на данните във 

формулярите спомага възможността за използване на шаблони.  

Въведени са също всички използвани от лекаря номенклатури (МКБ 9, процедурите по 

специалности, диспансерните МКБ, лекраствения списък, всички медико-диагностични 

изследвания с кодове и цени, всички лекарства продавани в България, специалности). 

Работещия с програмата само избира кодове или посочва изследване и всички текстове, 

http://gss.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-200/%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%9E%D0%9F%D0%9B-%D0%9C%D0%A6-%D0%94%D0%9A%D0%A6-Global-Medics-%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB-Medics-210.html
http://gss.bg/index.html
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суми, бройки се изписват автоматично. Данните за лекаря и пациента също се изписват 

от базата данни.  

Системата автоматично подготвя отчетите към РЗОК,контрол на изходящата 

информация, корекция и експорт.  

Системата създава различни други справки и отчети изисквани от Здравната каса като 

отчет на записаните диспансерни пациенти в тримесечието(създава excel файл), отчет на 

диспансерните прегледи, регистър детско здравеопазване, прегледи на пациенти от друг 

район, прегледи по МКБ, отчет педиатър, отчет бременни и др.  

Системата  предоставя функционалност за автоматично генериране на следните 

електронни отчети: XML файл амбулаторна дейност; XML файл новозаписани; XML 

файл анкетни карти 

Други софтуерни продукти 

Bon Art Medical Center System (Bon Art MC) може да бъде използвана за индивидуална и 

за групова медицинска практика. Разработена е като Web-базирана система, съвместима 

с Windows  и Linux. Позволява едновременен достъп в реално време до пациентското 

досие от различни лекарски практики, свързани към общ сървър. Функциите на 

системата са добре структурирани, което прави системата лесна за използване и 

освобождава време на лекаря. 

Това е единствената в страната web базирана система, което позволява отдалечен достъп 

до управляваните от нея ресурси. Поради това този продукт може да се използва 

навсякъде, а не само в лекарския кабинет. Например, ако Вие сте мениджър на МЦ и сте 

на почивка в чужбина, без затруднение, през интернет, ще видите какво правят вашите 

колеги, ще можете да участвате в управлението на МЦ, да одобрите месечния отчет за 

РЗОК и т.н. Системата има свойството да се самодиагностицира ежедневно. 

Към Амбулаторния лист система поддържа и следните документи: направление към 

специалист (нормално и ВСД); направление за МДД; протокол за изписване на 

лекарства; рецепти (по НЗОК, обикновена, зелена, жълта); болничен лист; направление 

за ЛКК; направление за хоспитализация. Това прави и отчитането към НЗОК, РЗОК 

възможно най-опростено. .( Фигура.1.11  ) 

Функционалностите на продукта са интуитивно представени с удобен потребителски 

интерфейс, функциите на системата са структурирани и ясни. Отчитането за НЗОК, 

РЗОК е възможно най-опростено( Фигура 1.12 

http://www.bonart.bg/__3.html
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Фигура.1.11  Графичен екран на Bon  Art MC попълване на Амбулаторен лист 
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Фигура 1.12:  Модел на дейностите в Bon Art MC 

NURSE  

NURSE (Rescue Softр http://rescuesoft.bg/) е продукт, предназначен за лекари, които имат 

договор с НЗОК.  Последната версия на продукта е Nurse 6.0. Съобразена е с всички 

изисквания на НЗОК за попълване и печат на първичните медицински документи, за 

изготвяне на месечни (хартиени и електронни) отчети, справки, класификация за 

пациентите. 

Функционалност: 

• Бързо попълване на всички първични медицински документи(Фигура: 1.13). 

• Импортиране на пациенти, диспансерни пациенти, неосигурени и други 

номенклатури, от файлове предоставени от РЗОК. 

• Поддържане на имунизационен и профилактичен календар. 

• Справки за подлежащи на имунизация и на профилактика пациенти. 

• Поддържане на пълен списък на лекарствата, които са с намаление и се заплащат 

пълно или частично от НЗОК. 

• Списък на лекарствата, които не се заплащат от НЗОК. 

• Възможност за дублиране на рецепти и амбулаторни листове с цел минимално 

въвеждане на данни. 

http://rescuesoft.bg/
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• Следене на  времето от предходно издавани рецепти, от предходно издавани 

медицински направления и от другите първични документи. 

• Възможност за работа с еднотипни амбулаторни листове на дадени пациенти. 

• Възможност за интелигентно дописване на текст в анамнеза, статус, изследвания и 

терапия. 

• Възможност за работа в нереално време, включително и времето между прегледите, 

като има възможност за настройване според личните изисквания. 

• Поддържане на  само-създадени пакети от изследвания. 

• Групиране на справки по пациенти, заболявания, възрастови групи и други. 

• Изготвяне на всички видове необходими отчети към НЗОК. 

• Избор на вариант на отчет в зависимост от изискванията на РЗОК. 

 

Други 

• Поддържа работа с неограничен брой принтери. 

• Възможност за запис на компактен диск. 

• Автоматично архивиране. 

• Съхранение на информацията в локална база от данни. 

• Наличие на офлайн режим при липса на връзка с Интернет. 

• Проверка и редакция на въведените данни. 

• Основните документи се обработват и принтират за по-малко от минута. 
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Фигура: 1.13 Амбулаторен лист – артефакт модел 
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Таблица 1.4: Национални Бази от данни  в здравеопазването 

 

1.2.1 Заключение и изводи от сравнителния анализ 

Анализирани са функционалните и нефункционални изисквания  на следните софтуерни 

продукти, използвани от общо практикуващите лекари в България: 

• EMS-GPSoft 

• Хипократ GP 

• Global Medics 

http://gss.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-200/%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%9E%D0%9F%D0%9B-%D0%9C%D0%A6-%D0%94%D0%9A%D0%A6-Global-Medics-%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB-Medics-210.html
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• Bon Arts MC  

• Nurse   

Целта на всеки от тези продукти се свежда до автоматизация на дейностите на личните 

лекари при въвеждането, съхранението и отчитането на задължителни данни за дейности 

от прегледи на цациенти съобразно нормативната уредба в националното 

здравеопазване. Данните от прегледи се структурират по един и същи формат, зададен от 

НЗОК посредством W3C XML Schema Definitions на XSD файлове 

(https://www.nhif.bg/page/28). Това позволява файловете изпращани до НЗОК от тези 

продукти да бъдат обработвани по еднообразен начин. По същество тези файлове 

съдържат набор от Амбулаторни листове, регистриращи извършени прегледи и описания 

на съответните предписания, лекарства и документи за изписано лечение. По този 

начин се реализира оперативна съвместимост на най- ниско ниво, а именно 

синтактична оперативна съвместимост. Липсата на семантичен контекст в модела на 

тези данни не позволява осъществяване на функционална съвместимост или 

съвместимост на най- високо ниво, а именно, семантична съвместимост. Като цяло, тези 

продукти не отговарят на БДС стандартите за семантична оперативна съвместимост. 

Липсва каквато и да е възможност за аналогии с разпространените стандарти и 

утвърдени спецификации за представяне на клинични данни(ISO/CEN 13606, HL7, 

openEHR). 

Електронният обмен на информация между тези софтуерни продукти и НЗОК е 

еднопосочен към НЗОК и включва данни единствено относно процесите на отчетност 

(искове) и разплащания за извършените от тях дейности. Липсва напречна директна 

свързаност между различни ОПЛ. В тази връзка трябва да се отбележи и недостатъчна 

информационна сигурност и защита на личните данни и чувствителната информация на 

пациентите при обмен на данните между софтуерните продукти и НЗОК.  

С изключение на Bon Arts MC това са софтуерни продукти, предназначени за настолни 

компютри, инсталирани в медицинските кабинети на ОПЛ. Разликите между 

разгледаните софтуерни продукти се заключава в предоставяните удобства на графичния 

потребителски интерфейс за достъп до специализирани медицински регистри и кодове, 

както и нивото на автоматизация за попълването на отделни полета от задължителната 

структура на документите, изисквани от НЗОК. 

  

https://www.nhif.bg/page/28
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1.3 Избор на методология и съответни на нея технологии 

България е страна-членка на ЕС, където всеки общопрактикуващ лекар (ОПЛ) е 

оборудван и използва медицински софтуер. Тези софтуерни продукти се създават според 

общоприетите и еднакви за всички изисквания на ОПЛ. В съответствие с най-добрите 

световни практики [1] българските ОПЛ записват в електронен формат данни за повече 

от 25 000 000 медицински прегледа годишно. Медицинската информация, съхранявана 

от ОПЛ от 2003-2004 г., е с богато съдържание на клинични данни за медицинската 

история, диагнози, лекарства, ваксинация, алергии, лабораторни резултати, резултати от 

проведени медицински изследвания, престой в болница, бележки на лекаря и др. По 

аналогичен начин доставчиците на здравни услуги (HSP) генерират и записват големи 

обеми клинични данни в електронен формат. Без съмнение тези данни биха могли да се 

използват  по много смислен начин за подобряване на качеството на здравните услуги в 

България. 

В същото време нивото на електронния обмен на клинични данни и оперативната 

съвместимост между HSP остават доста ограничени. Установяването на пряка 

свързаност между отделните субекти на здравната система, както и прилагането на 

одобрените от ЕС стандарти за представяне на структурите на клиничните данни са едно 

от най-големите предизвикателства за националната здравна система [2]. Основната цел 

на тази статия е да изследва най-често използваните определения на структурите на 

клиничните данни и да предложи модел за тяхното адаптиране към ISO / EN 13606 [3]. 

Хармонизирането на съществуващите технологии с одобрените стандарти за оперативна 

съвместимост изглежда е по-добър подход, отколкото да се заменят с напълно нови 

решения. Предложеният UML модел е резултат от комбинираните изследователски 

усилия на екип от изследователи, съчетаващи професионален опит в медицината и 

компютърните науки. Заключенията се основават на оригинални документи, използвани 

в клиничната практика. 

1.3.1 Мотивационен пример 

Управлението на здравноосигурителните фондове и плащанията към доставчиците на 

здравни услуги (HSP) включва събиране и обработка на огромно количество 

информация. Тези задачи се делегират в България на единна Национална 

здравноосигурителна каса (НЗОК). НЗОК събира отчети за сметки в електронен формат 

от HSP като болници, общопрактикуващи лекари, стоматолози и медицински 
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лаборатории за услугите, които са предоставили на самоосигуряващите се пациенти. 

Докладите се представят като XML документи, изготвени в съответствие с XML Schema 

дефинициите (XSD), проектирани и публикувани от НЗОК. 

 

Фиг. 1.14  Отношения между глобалните елементи в XSD за доклад на ОПЛ. 

Например, нека да разгледаме структурата на такъв XSD документ, използван за 

генериране на отчет за сметката в практиката за ОПЛ [4]. Този документ има набор от 

глобални елементи, сред които най-важни са елементите Practice, Doctor и 

AmbList (Фиг. 1.14). Тук AmbList представлява лист от книгата с амбулаторни хартии, 

притежавана от всеки пациент, където за всяко посещение на пациента личният лекар 

записва подробности за медицинското състояние като предписани фармацевтични 

лекарства, указания за медицинско лечение, хоспитализация или специализирани 

лабораторни изследвания. Записването на този вид медицински данни е обичайно за 

практиките на ОПЛ [1]. XSD използва набор от 17 основни прости типа, за да определи 

сложните типове на глобалните елементи, които да представят структурата на данните на 

AmbList. 

Трябва да се отбележи, че тези прости типове са директни препратки към типови W3C 

XML Schema типове данни, като string, date или boolean или имена на контейнери 

за стойност на такива типове данни като CodeType10 и Str150. Посочените 
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контейнери включват правила за валидиране на съдържащата се стойност по отношение 

на регулярни изрази (фиг. 1.15). Тези правила за валидиране могат да се прилагат само 

към стойността в посочения контейнер. Например, не е възможно да се създаде правило 

за валидиране в XSD, за да се гарантира, че DateFrom се появява преди DateTo. 

Освен това докладът на ОПЛ като инстанция на този XSD не съдържа никаква следа от 

семантичния контекст, придружаващ генерирането на записите в този AmbList, за да 

докладва на НЗОК. Това затруднява проследяването на резултатите от предписаното 

лечение или дори свързването на различни набори от медицински прегледи. Например, 

важно е да се свърже предписаното лекарство с проблемния код, историята на 

заболяването или да се запише кодексът на лекарството с персонализирани инструкции 

за дозиране и кодове на рисковите фактори [5]. Сериозно ограничение за ефективното 

използване на тази информация е еднопосочната комуникация между ОПЛ и НЗОК. Тя 

позволява на НЗОК просто да изчислява и управлява общите плащания, дължими на 

ОПЛ и други ХЗП за извършените от тях здравни дейности. Това значително усложнява 

обмена на електронни данни между различни HSPs, главно поради използването на 

нестандартни структури от данни за представяне на клинични данни. 

При тези обстоятелства пациентът може да срещне следните проблеми. Да приемем, че 

пациентът е направил някои скъпи и болезнени медицински прегледи, поръчани от 

неговия личен лекар. След това, докато е на почивка или на дежурство, пациентът 

случайно губи книгата си с амбулаторна хартия и трябва да посети друг лекар. 

Новопостъпилият лекар няма достъп до записите на AmbList на пациента в НЗОК. В 

общия случай личният лекар не може да обменя информация с главния лекар на 

пациента за причините, поради които е предписал медицинските прегледи или за някои 

несъответствия в медицинските данни, предоставени от пациента. Най-често в такъв 

случай пациентът трябва да повтори медицинските прегледи. 

Този модел на комуникация в системата на здравеопазването води до дублиране на 

данни и използване на различни технологии за управление на данните от всеки един 

HSP. XSD, предоставен от НЗОК, изглежда е единственият стандарт за обмен на данни в 

здравеопазването в националната система на здравеопазване. И накрая, липсата на 

семантичен контекст при събирането на медицински данни не позволява прилагането на 

съвременни средства за компютърно подпомагана подкрепа при вземането на решения 

на всички нива на здравната система [6]. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 72 of 275 

 

1.3.2 Методология за изграждане на модул на семантична оперативна 

съвместимост  

Този мотивационен пример излага няколко информационни проблема в националната 

здравна система, които могат да бъдат открити и в много други страни. Първо, 

отбелязваме, че обменът на медицинска информация е централизиран в една институция 

(НЗОК) и информацията се насочва еднопосочно към тази институция. Обхватът и 

съдържанието на електронните документи са намалени, за да служат само на целите на 

бизнес модел за финансиране на дейността за управление на здравното осигуряване. 

Фиг. 1.15. Начало на XML Schema дефиницията за доклад до НЗОК от ОПЛ 

Дефинициите на W3C XML Schema на тези записи не отговарят на международно 

признатия стандарт за семантична оперативна съвместимост на здравните досиета като 

ISO / CEN 13606 [7]. Тези структури от данни не се отнасят до формално дефинирани 

концепции за домейни. Следователно представените по този начин клинични данни не 

могат да бъдат потвърдени и нейното значение се тълкува правилно от софтуерен 

продукт във връзка с медицинска област. Липсата на семантичен контекст в XSD не 

позволява на заявителя на информация и на доставчика на информация да имат общо 

разбиране за „смисъла на съдържанието“, вграден в обменяната информация [8, 9]. Като 

непосредствена последица пациентът обикновено комуникира с различни HSPs чрез 

<xsd:schema xmlns="http://nhif.bg/xsd/amblist"  

            xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

            xmlns:xdb="http://xmlns.oracle.com/xdb"  

            targetNamespace="http://nhif.bg/xsd/amblist"  

            elementFormDefault="qualified" version="1.5"> 

 <xsd:element name="Practice"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element name="PracticeCode" type="CodeType10"/> 

    <xsd:element name="PracticeName" type="Str150" minOccurs="0"/> 

    <xsd:element name="NZOKCode" type="CodeType10" minOccurs="0"/> 

    <xsd:element name="ContractNo" type="CodeType6"/> 

    <xsd:element name="ContractDate" type="xsd:date"/> 

    <xsd:element name="DateFrom" type="xsd:date"/> 

    <xsd:element name="DateTo" type="xsd:date"/> 

    <xsd:element name="ContrHA" type="xsd:boolean" default="0"/> 

    <xsd:element ref="Doctor"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 
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хартиени документи, като например тяхната книга с амбулаторни хартии. Освен това 

съдържанието на хартиените документи рядко е пълно и точно [10]. Следователно, в 

общия случай пациентът трябва да комуникира по един и същи начин с множество HSP. 

Този вид комуникация предизвиква много неудобства за крайните потребители на 

здравната система и е основен източник на недоволство за качеството на здравните 

услуги. 

Липсата на директна връзка между HSPs изолира големите обеми от данни, които те 

акумулират при изпълнението на ежедневните си дейности в областта на 

здравеопазването. Съвременните подходи за електронно здравеопазване могат да 

помогнат при намирането на повторно използваемо, мащабируемо и ориентирано към 

знанието решение, основано на прилагането на стандарти и най-добри практики в 

здравеопазването [11] [12]. Въвеждането на нови подходи в една сложна система като 

здравеопазването е голямо предизвикателство, особено когато става дума за национална 

система на здравеопазване без системно интегрирани медицински бази данни и липса на 

пряка връзка между HSP. 

Ето защо, в тази статия ние съсредоточаваме усилията си върху съдържанието на XML 

документите, представени редовно на НЗОК от ОПЛ в България. Нашата основна 

изследователска хипотеза е, че е реалистично да се адаптират тези документи към 

референтния модел на ISO / CEN 13606. Съществуващите научни изследвания 

предоставят доказателства, че референтният модел на този стандарт може да 

представлява цялата медицинска информация, която се съдържа в електронен здравен 

запис, като амбулаторен списък [13]. Тя позволява на различни HSP да обменят 

информация по семантично оперативно съвместим начин [14]. ISO / CEN 13606 е в 

съответствие с XML технологиите, използвани за определяне на структурата на 

документите, представени на НЗОК [15, 16]. Освен това, отношенията между ISO / CEN 

13606 и HL7 и openEHR са добре проучени [17, 18]. И накрая, успешното 

хармонизиране на докладите на ОПЛ към НЗОК с референтния модел на ISO / CEN 

13606 ще има голям социален ефект, тъй като пациентите посещават личен лекар преди 

да получат достъп до други здравни услуги. От друга страна, семантичната оперативна 

съвместимост между ОПЛ ще подобри качеството на цялата здравна система. 
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ISO / EN 13606 Модул на семантична оперативна съвместимост 

Оперативната съвместимост се отнася до възможността две или повече страни, които 

комуникират, да обменят информация и да използват обменяната информация. 

Съществуват три нива на оперативна съвместимост, синтактични, функционални и 

семантични. Нивата на оперативна съвместимост разграничават степента, в която 

машинният език може да разбере “смисъла” на обменяната информация. Семантичната 

оперативна съвместимост осигурява формален модел, позволяващ на приемащата 

система да тълкува споделената информация чрез обработка на формално дефинирани 

понятия с машинен език. 

Обменът на електронни здравни досиета (ЕЗД) е съществено изискване за 

предоставянето на услуги и продукти на електронното здравеопазване. В общия случай 

EHR включват демографски данни за пациента, данни за неговото здравно състояние, 

предписана терапия, имунизации, лабораторни данни и друга документация, изисквана 

от системата на здравеопазването. Това са записи, които съдържат клинични данни, като 

записите от ОП, разгледани в Раздел 1.3.1. Семантичната оперативна съвместимост в 

обмена на ЕЗД играе важна роля в здравеопазването като инструмент за прилагане на 

ключови функционални и нефункционални изисквания, които влияят върху ефективното 

управление на здравната система и качеството на здравните услуги. 

Стандартът ISO / EN 13606 е международен стандарт от пет части, одобрен от ЕС за 

семантична оперативна съвместимост на ЕЗД. В тази статия ние използваме първата част 

на стандарта, а именно ISO / EN 13606-1: 2008, където е посочен референтният модел на 

ЕЗД [3]. Референтният модел представя UML класовите диаграми и техническите 

детайли на основните класове, които се изискват от този стандарт за доставяне на 

извлечение от клиничната система на получателя. Типовете данни в оригиналното 

издание на стандарта ISO / EN 13606 използват CEN / TS 14796: 2008, която 

понастоящем е отхвърлена. Понастоящем ISO 21090: 2011 [19] е международен стандарт, 

който предоставя изчерпателен набор от модели за типове данни, необходими за всички 

здравни информационни системи, включително тези, представени в референтния модел 

на ISO / EN 13606. Този стандарт поддържа UML 2.0, определя XML представяния на 

типове данни и декларира семантиката на типовете данни, разширяващи стандарта ISO / 

IEC 11404 за терминология, нотации и типове данни [19]. Всичко това прави ISO 21090: 

2011 подходящ за адаптиране на типовете данни в XSD документите на разглеждания 

казус към типовете данни в референтния модел в ISO / EN 13606-1: 2008. 
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Референтният модел на ISO / EN 13606 следва йерархичната структура, типична за 

организацията на представяне и съхранение на клинични данни. Класът EXTRACT е 

коренът на йерархичната структура на ЕЗД или част от ЕЗД. Този клас идентифицира 

собственика на информацията, извлечена от ЕЗД по отношение на демографските данни, 

политиката за достъп и контрола на версиите. За краткост няма да разглеждаме тук тези 

свойства. Class EXTRACT се позовава на йерархично структурирани клинични данни, 

дефинирани от класове, всички от които наследяват клас RECORD_COMPONENT. Тя 

осигурява сигурен обмен на извличане на компоненти в тази йерархия дори в случай на 

дублиране на информация. Класът FOLDER е контейнерът на най-високото ниво на 

йерархията на клиничните данни. Неговата цел е да раздели клиничните данни на 

отделения, свързани с едно-единствено състояние като индивидуалните амбулаторни 

списъци на пациентите, както и нашето проучване. Класът COMPOSITION е модел на 

информацията, изготвена от един доставчик на данни. Тя служи за описване на 

доставчика на данни (лице, отговорно за изпълнението на здравната дейност или 

структурата на здравното обслужване). Подробности за клинично действие, наблюдение, 

интерпретация или намерение са йерархично групирани в секции (клас SECTION) и 

вписвания (клас ENTRY), където всеки компонент на йерархията е посочен от 

абстрактния клас CONTENT. Типични примери за случаи на ENTRY са 

“Диагностициране”, “Предписано лекарство”, докато “Субективните симптоми”, 

“Документи” и “Процедура” са примери за случаи на клас SECTION. На най-ниското 

ниво екземпляри от клас ENTRY чрез йерархия от клъстери (клас CLUSTER) и елементи 

(class ELEMENT), където компонентите на тази йерархия се наричат елементи (клас 

ITEM). Класът ELEMENT е листо в дървовидната йерархична структура на референтния 

модел ISO / EN 13606 и неговите инстанции съдържат единична стойност на данните 

("Ръст", "Телесно тегло", "Име на лекарство" и т.н.). 

Намиране на комплексни решения в електронното здравеопазване 

ISO / EN 13606 дава възможност за семантична оперативна съвместимост чрез разделяне 

на представянето на информация и знания. На първото ниво на предложената 

методология информацията е структурирана по отношение на основните класове на 

референтния модел, представен в предишния раздел. Знанията се описват на по-горно 

ниво от гледна точка на език за определяне на архетипите, посочени във втората част на 

този стандарт ISO / EN 13606-2: 2008. Тази статия разглежда трансформацията на 
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информация от съществуващи XML документи в референтния модел ISO / EN 13606, 

където документите принадлежат на здравния домейн и са валидни копия по отношение 

на даден XSD документ на дефиницията на W3C XML Schema. 

Първият етап от преобразуването на информацията в референтния модел на ISO / EN 

13606 е да се преобразува XSD документа в набор от класове. В днешно време 

съществуват много софтуерни инструменти за изпълнение на тази задача. Например Java 

Architecture for XML Binding (JAXB) е една такава софтуерна рамка, която позволява да 

се съпоставят Java класовете с XSD документи [20]. По този начин глобалните елементи, 

показани на фиг. 1.16, се преобразуват в Java класове със същите имена. В резултат на 

това получаваме гъвкавост да манипулираме свободно отделни парчета от семантично 

значение, които иначе са вградени в монолитната структура на XML документ. 

Истинското предизвикателство е да се пригодят получените класове на подходящи места 

в рамките на референтния модел на ISO / EN 13606. Преди всичко трансформацията на 

информацията трябва да запази основните класове и техните взаимоотношения в 

референтния модел. Второ, класовете от разглеждания здравен домейн трябва да бъдат 

съпоставени с класовете в референтния модел, отговарящи на най-добрите практики за 

управление на информацията в здравеопазването [1]. С други думи, синергията на 

професионалния опит както в медицината, така и в информационните технологии е от 

съществено значение за осъществяването на такава трансформация на информационните 

структури. 

Нека разгледаме клиничните данни, съдържащи се в Амбулаторния списък (AmbList), 

показан на Фиг. 1.16. Няколко информационни обекти  за групи могат да бъдат очертани 

в тази структура от данни на базата на практики за управление на здравната информация. 

Първо отбелязваме набор от свойства, които определят инстанция на амбулаторния 

списък. Такива свойства са NoAl (код за AmbList), dataAl (датата на издаване), както 

и time, Pay, Hired_subst, Disadv, Incidentally и Sign. Тази единица е 

подходяща да служи за идентифициране на COMPOSITION  в референтния модел. След 

това ще разгледаме следната група от информационни обекти на Фиг. 1.16: 

• Imun- описва имунизационните дейности (медикамент, състояния, пост-условия). 

• Procedure - описва високоспециализирани здравни услуги, лабораторни сонди. 

• Examine - описва изследването (субективно, обективно, оценка, план за медицинско 

лечение). 
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• Therapy - лице, което е подчинено на изследване и описва предписания план за 

медицинско лечение. 

• SIMPList - описва указания за специализирана извънболнична медицинска помощ. 

• VisitFor - описва причината за посещението на личния лекар. 

• Profilact - описва профилактично приложени дейности. 

• Docs - описва сбор от документи за специализирани здравни дейности. 

Често се среща в здравните заведения със семантичен контекст като корени на 

йерархични структури на документи със специализирано съдържание на информация. По 

подобен начин са структурирани наблюдения за физическо, невро-психологическо и 

общо развитие, временна неработоспособност на труда и т.н. Следователно е 

целесъобразно тези единици да се съпоставят със семантичния контекст на класа 

SECTION в референтния модел. 

Останалата група от единици в XSD дефиницията на AmbList на Фиг. . 1.16  съдържа 

следните информационни обекти: 

• MainDiag - описание на симптомите при медицински преглед и идентифициране на 

първичен здравен проблем. 

• Diag - описание на симптомите при изследване и идентифициране на вторичен здравен 

проблем. 

• Anamnesa — описание на болестта. 

• HState - описание на здравословното състояние 

• VSDVisit- код за посещение на високо специализирана медицинска помощ. 

Тези обекти осигуряват поддръжка на съдържанието за разглежданата преди това група 

от субекти на SECTION. Следователно е целесъобразно тези единици да се приведат в 

съответствие със семантичния контекст на ENTRY в референтния модел на ISO / EN 

13606. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 78 of 275 

 

Фиг. 1.16. XSD структура на AmbList, подадена в НЗОК 

Така откритите информационни обекти  в XSD трябва да бъдат структурирани в 

референтен модел, който е съвместим със стандарта ISO / EN 13606. Следователно 

вторият етап от предложената трансформация на информацията включва разширяване на 

основните класове в референтния модел с класове, открити в XSD документа. По този 

начин ще запазим стандартното съдържание в основните класове и взаимоотношенията 

между тях според стандартните спецификации. Той гарантира, че полученият разширен 

референтен модел е съвместим по отношение на обектно-ориентираното проектиране с 

базовата реализация на този модел. Подобен подход е следван в [13] за публикуване на 

ISO / EN 13606 съвместими екстракти от EHR. 
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Разширеният референтен модел на GP доклад е показан на Фиг. 4, където затъмнените 

блокове представляват обектите, наследяващи някои основни класове в базовата 

дефиниция на ISO / EN 13606. Състоянието на обектите се определя от стойностите на 

членовете на данни на съответния клас. За простота на презентационните ядрени класове 

CLUSTER и ELEMENT, както и някои от откритите информационни обекти  в XSD не са 

показани на Фиг. 4. Предложените отношения на наследяване позволяват на тези обекти 

да се отнасят във всяка софтуерна реализация, която използва основните класове в този 

стандарт. Най-голямото предизвикателство при разработването на разширения 

референтен модел е правилният избор на базовия клас сред стандартните основни 

класове за всеки един от класовете, получени от XSD модела. Подходът, който следва, е 

да се опита да разбере кои данни ще се появяват със същата стойност във всеки случай 

(например свойства NoAl, dataAl), които ще се появяват с различни стойности за всеки 

пример (например, Imun, MainDiag) и една от последните изисква по-подробна 

класификация на съдържанието. Той задължително изисква практически опит в 

управлението на здравната информация. 

Фиг. 1.17. UML обектна диаграма на доклада на GP, използващ разширен 

референтен модел, съвместим с ISO / EN13606-1 
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В края на процеса на преобразуване намираме съответствия на съвместимите типове 

данни на ISO 21090: 2011 по отношение на простите типове в XSD документа като 

CodeType10 и Str150 (Фиг.1.16), както и простите типове в XML като string, date 

или boolean (Фиг. 1.18). 

Фиг. 1.18. Съвместими с ISO 21090 типове данни. 

ISO 21090  поддържа директно прости XML типове като string, date или boolean. 

Фигура 5 показва, че тези типове могат да бъдат опаковани в по-сложен, съответно ST, 

TS и BL, ако е необходимо. Същото се отнася за контейнери за стойност като 

CodeType10 и Str150. 
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Заключение и изводи 

Компютърните системи в българското здравеопазване генерират и записват големи 

количества клинични данни в електронен формат. Тези данни са ценен източник на 

информация за подобряване на качеството на здравните услуги. Целта на този документ 

е да предложи обща методология за адаптиране на най-често използваните дефиниции на 

структурата от данни на документи, обменяни в областта на здравеопазването с 

референтния модел на информационната структура, изискван от ISO / CEN 13606. 

Първо, глобалните елементи в XSD документа са конвертирани в Java класове. След това 

референтният модел на ISO / CEN 13606 се разширява с тези класове чрез запазване на 

първоначалната структура на основните класове и техните взаимоотношения в 

международния стандарт. Предложената методология има за цел да преодолее 

ограниченото в момента обхват на централизирания обмен на клинични записи и да 

осигури средства за въвеждане на съвременни подходи за управление на компютърно 

подпомагани знания в здравеопазването чрез семантична оперативна съвместимост. 

Моделът UML за трансформация на информационни структури е резултат от 

комбинираните изследователски усилия на екип от изследователи, съчетаващи 

професионален опит в медицината и компютърните науки. Заключенията се основават на 

оригинални документи, използвани в клиничната практика и най-добрите практики, 

докладвани в съществуващите литературни източници. 

1.3.3 Моделиране на архетипи   

Системите за електронен здравен запис (ЕЗД) са основна цел в областта на медицинската 

информатика. Изследователи, разработчици и правителства са предоставили различни 

методологии, стандарти и регламенти, в.  техния опит да формализират документацията 

на здравните дейности и данни, генерирани в клиничната област, и да го направят 

семантично оперативно съвместими [1] [7] [8]. Един от основните проблеми е 

справянето с сложност и разнообразие на здравна информация. В търсенето на решения 

за този проблем се появиха три основни артефакти: справка по ЕЗД модели, клинични 

информационни модели (CIMs) и медицинска терминология или онтологии. 

Референтните модели на ЕЗД дефинират генерични структури от данни общите 

характеристики на здравните данни. Те не предоставят сложен и подробен модел за 

справяне с конкретни данни, но родово рамка за съхраняване и обработка на всякакъв 

вид данни на ЕЗД. Примери за това са стандарти HL7 CDA [9], ISO 13606 - част 1 [10], 

или openEHR Reference Модел [11] .  
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CIM дефинират структури от данни за конкретни сценарии на използване. В това CIM се 

използва като общ термин, който обхваща всички клинични домейнно ориентирана 

спецификация, определяща как да се организира клиничната информация, и как да се 

използва в системата на ЕЗД, в хранилището на ЕЗД или за комуникация с ЕЗД. 

Архетипи, шаблони, подробни клинични изследвания модели, профили или ресурси са 

примери за различни технически характеристики на CIM подходи, използвани от 

съществуващите стандарти и спецификации на ЕЗД. [12] 

Медицински терминологии и онтологии помагат при дефинирането и организирането 

речник и връзки между понятията, използвани в медицинска област. Те осигуряват 

механизми за формализиране на модел на значението на системите на ЕЗД . Пример за 

едновременното използване на трите артефакти е двойственото архитектура на модела 

[8]. Архитектурата с двойния модел е получила признание през последното десетилетие 

като важен принос към това семантична оперативна съвместимост на ЕЗД. Стандарт ISO 

13606, openEHR спецификации и Инициативата за моделиране на клиничната 

информация (CIMI) [13] са примери за приемане на архитектурата на двойния модел. 

Архитектурата с двоен модел определя два различни модела. Първо, a общ референтен 

модел (RM), проектиран да представлява най-основния свойства и структури на всеки 

ЕЗД. Второ, архетип (АМ). Архетипите определят специфични информационни 

структури за съхранение или трансфер на данни между системите на ЕЗД, т.е. 

архетипите са специфични прилагането на CIM. И накрая, терминологията се използва 

заедно с  RM и архетипите да дадат еднозначно определение на семантиката на 

структурите от данни и стойностите на кодираните данни. Както ще обясним в 

следващия раздел, две от гореспоменатите артефактите вече имат зрели методологии, 

които ръководят тяхното развитие. Следват референтните модели на ЕЗД, когато се 

прилагат като софтуер съществуващи софтуерни инженерни и логически методологии за 

дефиниране на база данни. Има и няколко методологии за развитие за създаване на 

терминология и онтологии  [13]. Въпреки това, CIMs и в частност архетипите им липсва 

добре утвърдена методология развитие, както е заключено в предишно проучване [14]. 

Независимо от технологиите и стандартите за внедряване, е възможно да се намерят 

общи модели в методите за разработване на CIMs, което предполага жизнеспособност на 

дефиниране на единна методология за добри практики, която да се използва от всеки 

клиничен модел. 
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Клиничните експерти обикновено отговарят за разработването на архетипи  в обхвата на 

местен, регионален или национален проект на ЕЗД, в който са заложени архетипи с 

официално описание на използваната или споделяна клинична информация. Ползите от 

използването на методология за моделиране на архетип са двойни. Първо, методологията 

помага за координирането на развитието екип, както и набор от инструменти и стратегии 

за облекчаване и ускоряване на процеса на развитие. Второ, тя улеснява този архетип 

създадени от различни екипи, могат да бъдат използвани повторно. Следване ad hoc  

методологиите, авторите на архетипите могат да произвеждат архетипи само в техните 

собствени проекти, но не и в други контексти. Нови архетипи могат да се припокриват 

или да са несъвместими със съществуващи такива. Това е резултат от разглеждането на 

архетипа като занаят, а не като инженерния процес. За да смекчим този проблем, трябва 

да предоставим архетип автори със специфични и формални правила, които ръководят 

архетип развитие и управление. Ясна методология за моделиране на архетип е 

необходима за дефиниране на професионално издържани архетипи за многократна 

употреба.  

Целта на този документ е да опише формална методология за моделиране на архетипи, 

което обхваща най-добрите практики в ЕС литература и опит в свързани области, като 

например софтуерното инженерство и определение на онтологията. Методологията ще 

улесни създаване на архетипи от клинични експерти. 

1.3.4 Мотивационен пример 

Характерно за архетипите е да действа като посредник или интерфейс между 

внедряването на системите на ЕЗД и медицинската терминология. Те могат да 

комбинират в един артефакт спецификацията на информацията структури и тяхното 

семантично описание чрез медицински терминология. Например, архетип на кръвното 

налягане определя елементи на данни, които могат да бъдат регистрирани в ЕЗД (т.е. 

систолични и  диастолични стойности, както измерени в mmHg, така и по-големи или 

равни на нула). В същото време архетипът на кръвното налягане включва семантична 

дефиниция на елементите от данни чрез добавяне на съпоставяния към медицински 

терминологията (т.е. структурата на архетип е съпоставена с SNOMED CT концепците 

75367002 [Кръвно налягане (наблюдавана стойност)], 271650006 [Диастолично кръвно 

налягане (наблюдавана стойност) ] и 271649006 [Систолично кръвно налягане 

(наблюдавана стойност)]). Поради тази близка връзка и с цел постигане на значими 
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резултати при изграждане на архетипи, архетип методологиите за моделиране следва да 

бъдат приведени в съответствие с моделирането на софтуер, терминология и онтологии. 

 

Таблица 1.19 Обобщение на методологиите за моделиране и тяхната област на 

използване. 

Таблица 1.5 представя кратко обобщение на методологиите, които влияят разработване 

на методология за моделиране на архетип. По-подробно описание на дейностите, 

обхванати от всеки тип методология, е включени в следващите раздели. 

От известните литературни източници следва, че  единна методология за моделиране не 

съществува. Повечето от съществуващите разработки на CIM сподели подобен подход, 

макар и само в някои случаи авторите описаната методология. Идентифицират се общи 

фази  включващи дефиницията на обхвата, анализа на информацията, обхванати в 

конкретната област, дизайна на CIMs, определението за приложими спецификации, 

валидирането на CIM и тяхното публикуване и поддръжка. 

В случай на моделиране на архетипи, най-релевантна е справката по отношение на 

подхода за моделиране на данни openEHR (ODMA)  [15], където се използва  

петстепенна методология за създаване на архетипа. Въпреки това, само рядко описание 

от методологичните стъпки се намират в литературата. Няма подробна информация за 

цялостния работен поток на методологията очакваните входове и изходи на всяка стъпка 

или за необходимите участници по време на процеса на моделиране. Освен това, ODMA 

е фокусиран върху развитие на архетипите на отворените ЕРП и нейната инструментална 

екосистема, а не методология за генерично архетипно моделиране. Всички тези фактори 

ограничават приложимост на ODMA от други автори на архетипа. 

Методологии за разработване на софтуер 

Методологии за разработване на софтуер и софтуерно инженерство предоставят 

надеждна справка за разработване на архетипи от техническа перспектива [8]. 

Архетипите са част от софтуерните спецификации на ЕЗД системи, тъй като те 
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ограничават конкретен обектно ориентиран RM, т.е. модел, който може да бъде внедрен 

в системи за съхранение и комуникация данни. По този начин има пряка връзка между 

архетипите и техническите изпълнения на информационните системи, които се редуват 

предполага връзка между моделирането на архетипа и разработването на софтуер. 

Има много добре известни методики за разработка на софтуер. Такива са например, 

традиционният „модел на водопада“, инкременталният модел на изграждане, спиралният 

модел  или по-новата гъвкава разработка на софтуер методологии. Отвъд техните 

специфични различия, те споделят общи фази на развитие: анализ на изискванията, 

функционални и техническо проектиране, изпълнение, тестване и монтаж. Няколко 

стандарти са формализирали процеса на разработване на софтуер. Един от тях е 

стандартът IEEE 1074 за разработване на проект като  цикличен процес. Тя осигурява 

основна обща рамка, която трябва да се следва чрез специфична методология за 

разработка на софтуер. По същия начин, стандартът ISO / IEC 12207 установява насоки 

за живота на софтуера циклични процеси, дейности и задачи по време на разработването, 

експлоатацията, поддръжка и изхвърляне на софтуерни продукти. 

Заслужава да се спомене и логическото моделиране на бази данни, чиито цел  е да се 

определи най-оптималният и подробен модел на данните на a база данни. Това включва 

идентифициране на обекти, техните атрибути, взаимоотношения между субектите и 

нормализиране на модела на данните. Тези дейности също са от значение за 

моделирането на архетипи.  

Методологии за онтологично моделиране 

Има няколко примера за методологии за развитие на онтологията. Например United 

Process for Ontologies (UPON), On-To-Knowledge, TOVE project, IDEF5 или 

METHODOLOGY. Целта на тези методологии е да предоставят насоки за това 

спецификация, концептуализация, формализация и изпълнение на онтологиите. Те 

споделят следните фази: 

1. Уточняване на сценария и обхвата, посочени във всички анализирани методологии. 

Тази фаза определя целта, контекст и сценарии за използване на онтологията, която 

трябва да се разработи. 

2. Придобиване на знания. Тя включва събиране на съответните данни, документация и 

съществуващи онтологии с цел  да се анализира и подобри изискванията за онтология. 
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3. Концептуализация. Състои се от структуриране на домейна познания по отношение 

на понятия, атрибути и взаимоотношения. То също включва разработване на 

терминология или речник на термините за онтологията. Всички анализирани 

методологии на онтологията включват този фаза.  

4. Изпълнение. В тази фаза онтологията се кодира с помощта на официален език като 

OWL. Това изисква използването  на редактори, синтактични анализатори и валидатори 

при откриването на несъответствия или излишни знания. Отново, всички изследваните 

методологии включват тази фаза. 

5. Оценка. Етап на оценка гарантира, че онтологията е подходяща за целта и, че тя 

отговаря на всички първоначалните изисквания. Той може също да оцени синтактичния 

и семантичния качество на онтологията. 

В допълнение към тези дейности трябва да спомене, че само една методология (On-To-

Knowledge) разглежда прилагането на онтологиите и тяхното бъдещо развитие и 

поддръжка. Тя е и единствената, която споменава инструментите и участниците 

процеса на развитие на онтологията. 

Подходи за моделиране на архетипи 

Най- чест ов практиката  се използват   методологиите, описани по- горе. като 

първоначална референция за нашето развитие. Прилагане на съществуващите добри 

практики   за моделиране на клинични информационни модели, информационни 

структури, и онтологиите спомагат в определянето на първоначалните основни фази на 

разглежданата методология за архетипно моделиране.  Това позволява да адаптираме 

методологията към специфичните нужди и характеристики на архетипите и техния 

процес на развитие. Представяме подробен списък на изискванията, обхванати от тази 

методология. Тези изискванията са присъщи на подхода на архетипа, както е описано в 

[7] 

- Архетипите се изграждат в съответствие с основния РМ. Авторите на Архетипи 

трябва да вземат предвид основната структура и контекстуална информация, 

която вече се поддържа от RM при създаването архетипи. 

- Уверете се, че архетипите представляват цялата или повечето от информацията в 

предложените сценарии на използване. 

- Улесняване на създаването на архетипи за многократна употреба. Дефиниция на 

архетип трябва да бъде достатъчно родово, за да може да се използва повторно в 
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други сценарии. След това архетипите могат да бъдат модифицирани чрез 

специализация и версии да отговарят на специфични изисквания. 

- Координирайте едновременното използване на архетипи и терминология. 

Терминологиите се използват за определяне на семантиката на структурата на 

самия архетип и да дефинират валидните стойности за кодираните данни. Насоки 

за това как да се комбинират архетипите и терминологията трябва да бъдат 

предоставени. 

- Включете технически и клинични специалисти в областта процес на моделиране. 

Изграждането на архетипи е мултидисциплинарна задача. То изисква участието 

на експерти в областта на медицината и експерти по използваните технически 

стандарти. Разработката  на архетип методологията трябва да определи ролята на 

участниците. 

- Шаблоните са специфични типове архетипи за специфични случаи на употреба. 

Докато архетипите предоставят общи и повторно използвани определения на 

информационния модел, шаблоните определят специфични конфигурации на 

архетипите. Определението на шаблони трябва да бъде обхванато от методология.  

Допълнително  в литературата могат да се намерят следните изисквания. 

- Осигурете качество на архетипа. На практика се оказва, че  около 1/5 от 

специализираните архетипи съдържат грешки при моделирането, като най-често 

срещаните грешки са свързани с кодиране термини и терминологични връзки. 

Този резултат обуславя необходимостта от сериозни усилия за подобряване на 

процесите на проектиране на архетипи. 

- Установете връзката между моделирането на архетипа и управлението на 

архетипа. Управлението на архетипа включва набор от политики, действия и 

инструменти, за да се гарантира, че архетипите могат да бъдат идентифицирани, 

съхранявани, търсят, и че те могат да се развиват, за да отговорят на новите 

изисквания. 

1.3.5 Методология за моделиране на архетипи 

Следната методология за моделиране на архетипи (AMM), определя общите фази и 

добрите практики, които трябва да следват разработване на архетипи. Методологията 

обхваща и две основни аспекти за успеха на развитието на архетипа: изборът на група от 

хора, участващи в процеса на моделиране, и необходимостта от използване на насоки за 

проектиране, за да се гарантира последователността на резултатите. 
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Формиране на работна група 

Успехът на моделирането на архетипа зависи от групата участници в процеса. 

Архетипите могат да обслужват  множество различни здравни специалитети. Добър  

дизайнерският екип за моделиране на архетипи трябва да включва поне здравни 

специалисти с познания за различни области на употреба, експерти в клиничната област 

и терминология, както и технически специалисти, които са запознати с RM.  Следните 

членове трябва да бъдат част от група за моделиране на архетип: 

- Ръководител на екипа. Отговорник за координирането на работата на  екипа   

отговоря за управлението на процеса на моделиране на архетипа. За предпочитане, 

ръководителят  на групата трябва да има клиничен профил, също така някои 

технически умения и познания за развитието на архетипа процес. Моделирането на 

архетипи изисква постигане на консенсус и хармонизиране на различните 

потребности и мнения. Ръководителят на групата взима  решения при възникване на 

спор между членове на екипа, за да се улесни постигане на съгласие между тях. 

- Клинични експерти. Те са основните отговорници за предоставяне на информация 

към процеса на моделиране. Те трябва да определят обхвата на архетипа, за събиране 

на изисквания за информация, за документиране на използваните източници на 

знания и референции, както и да избира информацията елементи, които трябва да 

бъдат включени в архетипа. В допълнение, те решава структурната организация на 

информационните елементи и приложимостта  на ограничения. 

- Експерти по терминология. По избор, експертите по терминология осигуряват 

входящи данни свързани с използването на терминология в комбинация с архетипи. 

Те отговарят за определянето на семантичната връзка между структурата на архетипа 

и терминологичните кодове. В допълнение, терминологичните експерти отговарят за 

определянето на използваните стойности на стойностите кодирани информационни 

елементи. 

- Технически експерти. По избор, технически експерти с опит в   него могат да 

участват стандартите на ЕЗД и прилагането на системите на ЕЗД процеса на 

моделиране. Техническите експерти предоставят информация за съществуващите 

информационни системи. Те също така дават съвети за трудности или възможни 

ограничения за прилагането на архетипите използване на специфичен RM и те могат 

да разработят окончателно формално спецификация на архетипите. 
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- Мултидисциплинарен екип от  клиницисти. Освен това, мултидисциплинарен 

група от клиницисти от различни области на знанието трябва да си сътрудничат с 

работната група. Те подкрепят информацията процеса на събиране и процеса на 

оценка на получените резултати архетипи, въпреки че те не могат да участват пряко 

процеса на моделиране. 

Избор на референтен модел (RМ) 

За да се работи с архетипи, е важно да се избере RМ, който  ще бъде основата за тяхното 

определяне. Само ISO 13606 и openEHR работят непосредствено с архетипи. Доказана е 

възможността за прилагане на методологията с двойния модел към други стандарти, като 

HL7 CDA. Всеки от РМ има своя собствена  технически характеристики и обхват. 

Нуждите на работния сценарий трябва да се проучат, за да се избере най-подходящия 

стандарт за всеки отделен случай. Възможно е обаче RМ да е вече решен от местни 

нормативни или организационни разпоредби. 

Указания за проектиране 

Насоките за проектиране описват общите правила, най-добрите практики и общи 

споразумения за осигуряване на последователно развитие на архетипите на национално, 

регионално или организационно ниво. Указанията за моделиране на архетип определят 

общите правила за това как да се именуват  възлите от  архетипи, как да се създадат 

често използвани структури от данни или как да се използва предпочитаната референтна 

терминология. Насоките могат също да описват политиката да се постигне консенсус 

при разработването на архетипи. В допълнение, използването на подходящи 

инструменти като редактори на архетипи  [16] може да подпомогне процеса на създаване 

на архетипите и да улесни постигане на добри резултати от моделиране. Следните 

насоки за проектиране улесняват поддържането, повторното използване и оперативната 

съвместимост на архетипите в по-широк контекст. Ръководителят на групата отговаря за 

разработването на нови насоки или избиране на съществуващи. Членове на работната 

група трябва да са запознати с насоките, преди да определят архетипите. 

Фази на методологията 

Разглеждаме  методология от 5-фази, които обхващат процеса на моделиране на 

архетипи, от анализа на изискванията, до публикуването на резултат архетипи (виж фиг. 

1.20). 
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Фигура 1.20 Графично представяне на работния поток на методологията за 

моделиране на архетипи 
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Фазите са анализ, дизайн разработване, валидиране и публикуване. Фазите се разделят на 

дейности. Всяка дейност включва описание на задачите, необходимите входни данни, 

очаквани резултати, използваните инструменти и участниците. Единственият 

Необходимият специализиран софтуер е редактор на архетип, който улеснява фаза на 

прилагане на архетип. 

Фаза 1. Анализ 

Процесът на моделиране започва, когато инициатора на проекта, обикновено здравен 

професионална или организация, изисква изграждане на архетипи за представяне на 

информацията, използвана или регистрирана в конкретен домейн. Целта на Фазата на 

анализ е да се разграничат обхвата, изискванията и случаите на употреба на клиничната 

област, която ще бъде моделирана. Допълнителна цел е да идентифицират участващите 

груби клинични концепции и се събират релевантно информация за фазата на 

проектиране. Фигура 2 показва опростен пример на резултатите от тази фаза на анализ 

под формата на карта на ума представяне на информация за лекарства. 

 

Фигура 1.21. Изграждане връзки между набор от концепции и информационни 

елементи открити по време на фазата на анализ. 

Дейност 1.1. Определяне на обхвата и избор на работна група 

o Входни данни: Искане за моделиране на клинична информация в конкретна домейн. 

o Изходни данни(резултати): Първоначален документ за анализ. Тя включва поне 

обхвата на работата, очакваните употреби на информацията, участниците 

информационни системи и настройки, както и списък на членовете на работната група. 

o Описание на дейността: Първата задача е определението на точен обхват на 

архетипите. Ограничен обхват може да доведе до набор на архетипи, които могат да се 

използват само при много конкретен сценарий. В чужбина обхватът може да завърши с 

голям набор от архетипи, дефинирани едновременно, пречи на цялостния процес на 
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дефиниране. Инициаторът на проекта и ръководителят на екипа по моделиране трябва да 

определят точно границите на обхвата и потребителските случаи. След това членовете на 

работната група сe подбират на мултидисциплинарен принцип. Най- важно е 

присъствието на експерти от приложната област , както и експерти от други области, 

които могат да предложат нови перспективи пред разглеждания проблем. Накрая се 

изработва първи списък с информационни системи и описания на архетипите. 

o Участници: Инициатор на проекта, ръководител на екипа. 

o Инструменти: Текстов редактор. 

Дейност 1.2. Откриване на клинични концепции 

o Входни данни: Документ с анализ на обхвата, изисквания, и използването на случаи за 

архетипите. 

o Изходни данни(резултати): Документирайте списъка с клинични концепции, 

включени в сценариите на потребителските случаи, включително името на всяка 

клинична концепция, и кратко описание. 

o Описание на дейността: Целта е да се предостави име и описват всички клинични 

понятия, които са приложими за всяка употреба случай. Клиничните концепции са общи 

групи от свързана информация, включени в моделираните сценарии на употреба. Не е 

нужно да има едно-към-едно съвпадение с архетипите, проектирани в следващата фаза, 

която може да бъде повлияна от вътрешната архитектура на избрания RM. Потенциално 

могат да бъдат извлечени множество архетипи от единна концепция по време на фазата 

на проектиране. Наборът от идентифицирани  клиничните концепции трябва да покриват 

пълния обхват и изисквания определено в дейност 1.1. 

o Участници: ръководител на екип, клинични експерти. 

o Инструменти: текстов редактор, електронна таблица, диаграма на концепции. 

Дейност 1.3. Събиране на информационни елементи 

o Входни данни: Документ със списъка на клиничните концепции. 

o Изходни данни(резултати): Документ със списъка на свързаните информационни 

елементи на всяка клинична концепция. 

o Описание на дейността: Целта на тази дейност е да събира списъка с конкретни 

информационни елементи, свързани с всеки от тях клинична концепция. 

Информационните елементи са атомни клинични данни елементи, регистрирани в ЕЗД 

или използвани в моделирания сценарий. Знанията и опитът на клиничните експерти са 
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от съществено значение за анализиране съществуваща документация, библиография, 

формуляри за въвеждане на данни, обмен на данни съобщения, структури от данни (бази 

данни, информационни системи, и т.н.), свързани с обхвата на всяка клинична 

концепция. Те имат да реши кои данни са необходими на различни нива на 

здравеопазване (първична медицинска помощ, специализирани грижи, спешни грижи, 

клинични изследвания, и т.н.), или поискани от различни потребители или роли 

(клиницисти, медицински сестри, изследователи, административен персонал и др.). 

Резултатът ще бъде колекция на информационни елементи, които ще бъдат част от 

дефиницията на архетипа. 

o Участници: ръководител на група, клинични експерти. 

o Инструменти: Библиография, документация на съществуващите информационни 

системи, текстов редактор, електронна таблица, диаграми. 

 

Фигура 1.22. Пример за таблица за модел, създаден  по време на Фаза 2. 

Фаза 2. Дизайн 

След като обхватът на процеса на моделиране е ясен и клиничните концепции и 

свързаните с тях информационни елементи са  идентифицирани, информацията трябва да 

се организира и структурира. Ограниченията върху стойностите на данните също трябва 

да се дефинират. Фигура 3 показва опростената таблица на дизайна на архетип на 

лекарства. 

Дейност 2.1. Информационно структуриране 

o Входни данни: Документ със списък на клиничните концепции и информационни 

елементи. 
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o Изходни данни(резултати): Документ с архитектурен дизайн на архетипа. 

o Описание на дейността: Обобщение на информационните елементи необходими за 

създаване на смислени  архетипи. Обобщението на информационните елементи може да 

съответства или не на първоначално идентифицираната клинична концепции. Например 

две различни клинични концепции не могат имат много смисъл като самостоятелни 

архетипи и могат да бъдат моделирани като част от същия архетип. Всеки проектиран 

архетип ще има име, предназначение, списък на включените информационни елементи и 

описание на това как са структурирани и организирани тези елементи. Препоръчва се, 

без да е задължително, това да се извършва колкото е възможно повече в съответствие с 

RM, избран за окончателното изпълнение. Всеки RM налага основна структура за 

данните с определен смисъл и цел. Например, ISO 13606 дефинира Compositions, 

Sections, Entries, Clusters и  Elements като основни градивни елементи на 

информационните структури. Структурите на данните трябва да бъдат в съответствие с 

основния RM. Също така е възможно да се проектира архетипа като прототип 

(параметризиран) без да се посочват  класове от RM, а конкретните RM структурите да 

се включат по време на следващата фаза на разработка на архетипа. Резултатите на 

дейността ще бъде отправна точка за изграждане на окончателния вид на архетипите. 

o Участници: ръководител на екип, клинични експерти. 

o Инструменти: текстов редактор, електронна таблица, диаграми. 

Дейност 2.2. Дефиниция на ограничение 

o Входни данни: Документ със структурен дизайн на архетипа. 

o Изходни данни(резултати): Документ с пълните спецификации на проектирания 

архетип, включително ограничения на данните за всеки информационен елемент. 

o Описание на дейността: Структурата на архетипа е усъвършенствана с включената 

информация за ограниченията на връзките между информационните обекти като брой на 

включените инстанциите , вид на връзките или тип на данни за всеки елемент. Посочват 

се и ограниченията на данните, приложими към стойностите на данните: интервали на 

валидност за числови стойности, валидни алтернативи или фиксирани стойности за 

текстове и стойности на низове или списъци с терминология, които могат да се 

използват за записване на данни за кодирани стойности. Ограниченията и класовете на 

основния RM трябва да определят например типовете данни на всеки информационен 

елемент. 
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o Участници: ръководител на група, клинични експерти. 

o Инструменти: текстов редактор, електронна таблица, диаграми. 

Фаза 3. Разработка 

Фазата на разработка е фокусирана върху създаването на действителните архетипи, 

използвайки подходящите технологии и инструменти, като например Език за 

дефиниране на архетип (ADL) [8], редактори на архетип, и терминологични услуги. Нови 

архетипи могат да бъдат създадени или съществуващи може да се адаптират за повторно 

приложение при необходимост. Локални конфигурации на архетипи (шаблони) също 

могат да бъдат създадени, за да отговарят на конкретни изисквания. Фигура  4 показва 

архетип на лекарството, в получен по време на фазата на разработка. 

 

Фиг. 1.23. Информационна структура на медикаментозен архетип, внедрен в ISO 

13606.  

Всеки от възлите на архетипа и кодираните стойности могат да бъдат вътрешно свързани 

с терминологията. 

Дейност 3.1. Повторно използване на архетип 

o Входни данни:  Документ с пълни спецификации за проектиране на архетип. 

o Изходни данни(резултати): Списък на съществуващите повторно използваеми 

архетипи, изцяло или нуждаещи се от модификации и нови архетипи, които трябва да 

бъдат разработени съвсем отначало. 

o Описание на дейността: Целта на тази дейност е да се избере множество от 

съществуващи многократно използваеми архетипи и да се изпишат изброява новите 
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архетипи, които предстои да се дефинират. Архетипите, свързани с обхвата на нашия 

сценарий за моделиране вероятно са проучени по време на фазата на анализ, тъй като те 

са източник на информация и знания. Вероятно е някои съществуващите архетипи да се 

вписват в нашите информационни модели без да се нужни допълнителни промени 

(дейност 3.1.3). Ако не е така, новите архетипи могат да бъдат създаден (дейност 3.1.1) 

или адаптиран чрез специализация или създаване на нова версия (дейност 3.1.2). Не 

цялата налична информация в спецификацията за архетип, може да стане част от 

окончателния архетип, тъй като RM обикновено вече съдържа повечето от общата 

контекстуална информация, свързана с процеса на здравеопазване. Техническите 

експерти ще определят кои информационни елементи не трябва да бъдат изрично 

представени в структурата на архетипа. 

o Участници: ръководител на екип, технически експерти. 

o Инструменти: Хранилища на архетипи. 

Дейност 3.2. Разработка на структурата на архетип 

o Входни данни:  Документ с пълни спецификации за проектиране на архетип, списък на 

съществуващи и повторно използваеми архетипи и списък с нови архетипи, които да 

бъдат разработени. 

o Изходни данни(резултати):  набор от архетипи, имплементирани във формален език за 

дефиниране на архетип. 

o Описание на дейността: Тази дейност се изпълнява за всеки от архетипите, които 

трябва да бъдат разработени или адаптирани. Архетипите могат да бъдат реализиран с 

помощта на специфичен официален език като ADL. Това  улеснява определянето на 

всички ограничения и структура на един архетип с използване на добре дефиниран 

синтаксис. За улесняване на работата с ADL могат да се използват специфични 

инструменти като редактор на архетипи. Реализацията на тази дейност трябва да бъде 

стриктно съобразена с избрания RМ. Изграждането на архетип започва с избиране на 

основния клас. Основният клас ще ограничи валидните вложени информационни 

елементи, които ще бъдат структурирани и ограничени съгласно RМ. Това включва 

вземане на решение как да се постигне най-добро съвпадение между спецификацията на 

информационния модел с  класовете и конструкциите наложени от RМ. Всички 

ограничения върху стойностите на данните трябва да бъдат включени в изпълнението на 

архетипа. В допълнение, трябва да се предостави име и  описание за всички 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 97 of 275 

 

информационни елементи посредством естествен език. Също така трябва д асе 

дефинират метаданните на архетипа (автори, потребителски случаи, ключови думи и 

др.). Клиничните експерти, обучени в използването на архетипни редактори и запознати 

с избрания RM могат да изпълняват тази дейност. Въпреки това, като се има предвид 

сложността на здравните стандарти и RM, препоръчително е да участват технически 

експерти в тази дейност. 

o Участници: Клинични експерти, технически експерти. 

o Инструменти: Редактор на архетип. 

Дейност 3.3. Свързване на архетипна терминология  

o Входни данни:  Набор от въведени информационни структури на архетипи. 

o Изходни данни(резултати):   набор от архетипи, свързани с терминологията. 

o Описание на дейността: Медицински терминологии предоставят семантиката на 

архетипите. Архетипите са обвързани с терминологията по два начина. Първо, моделът 

свързване на значения или термини изисква на всеки информационен елемент да се 

присвои описателен код на архетипа. Второ, само валидни набори от стойности могат да 

бъдат присвоени на елементи с кодирана информация. Обикновено е необходимо да се 

използват специализирани системи като терминологични сървъри, които помагат в 

изграждането и управление на тези набори от стойности. Подробно описание на 

работата, която трябва да бъде извършена с терминологията и как се създават набори 

използваеми стойности хармонизирани с архетипите е извън обхвата на този документ, 

но има много референции в литературата [12]  

o Участници: експерти по терминология, клинични експерти, технически експерти. 

o Инструменти: редактор на архетип, терминологични услуги. 

Дейност 3.4. Разработване на структура на шаблон   

o Входни данни:   Набор от архетипи. 

o Изходни данни(резултати):  Набор от шаблони. 

o Описание на дейността: Шаблоните са специален тип архетипи които допълнително 

ги ограничават за определено приложение. В други думи, шаблоните са архетипи, 

конфигурирани за специализирана употреба, и не са предназначени за обща повторна 

употреба. Шаблонът представлява най-много съществените изисквания на 

първоначалните сценарии на потребителските случаи. Шаблонът се фокусира върху 

използваемостта на информационния модел, а не върху неговия универсалност и 
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оперативна съвместимост. Процесът на определяне на шаблони включва избора на 

съществуващи архетипи и ги обединява в по-широк информационен модел (обикновено 

на ниво клинични документи). В шаблон, информационни елементи, които не са 

необходими в даден сценарий на потребителски случай се премахват. Други 

информационни елементи могат да бъдат допълнително ограничени. 

o Участници: Клинични експерти, технически експерти. 

o Инструменти: Редактор на архетип. 

Дейност 3.5. Прецизиране на терминологията на шаблона 

o Входни данни:  Набор от шаблони. 

o Изходни данни(резултати): Набор от шаблони с прецизирани терминологични връзки. 

o Описание на дейността: Шаблоните могат също да подобрят връзките с 

терминологията. Например, в конкретен шаблон може да се дефинира подмножество от 

валидни кодове за информационен елемент. 

Стандартните термини могат да бъдат адаптирани към речниците, използвани от 

крайните потребители и системи. 

o Участници: експерти по терминология, клинични експерти, технически експерти. 

o Инструменти: редактор на архетип, терминологични услуги. 

Фаза 4. Валидиране 

Целта на фазата на валидиране е да се гарантира, че архетипите и шаблоните отговарят 

на първоначалните нужди и изисквания. Фазата на валидиране включва идентифициране 

на грешки, несъответствия, липса на информация или подвеждащи спецификации. Ако 

бъдат открити грешки, архетипи или шаблони трябва да повторим отново предходната 

фаза на разработка. 

Дейност 4.1. Архетипен преглед 

o Входни данни:  Набор от архетипи. 

o Изходни данни(резултати):  набор от валидирани архетипи или списък на 

необходимите промени. То ще изисква нова итерация на дейностите за развитие.  

o Описание на дейността: Автоматичен преглед и валидиране на архетипи е възможно 

до известна степен. Тя включва валидиране на информационната структура спрямо 

базовия RM и съгласуваност на терминологичните връзки. Въпреки това, допълнително 

трябва да се извърши функционално валидиране, за да се провери дали архетипите са 
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подходящи за целта. Крайните потребители на архетипите трябва да носят отговорност 

на функционалната валидация. За улесняване на валидирането дейност, техническа 

сложност на архетипите и моделите на RМ трябва да бъдат скрити колкото е възможно 

повече. Това може да се постигне чрез използване на алтернативни представяния на 

архетип, автоматично генериране по зададена спецификация, като например диаграми 

или форми за въвеждане на данни. Ако не може да се осигури участието на избрана 

група от крайни потребители, то мултидисциплинарният екип за клинична поддръжка 

ще бъде отговорен за изпълнение на дейността по валидиране. Всеки коментар или 

известие за грешка за архетипите трябва да бъдат регистрирани, проследени и адекватно 

отстранен преди въвеждането на архетипа в употреба. 

o Участници: ръководител на група, клинични експерти, мултидисциплинарен екип за 

клинична поддръжка, избрани крайни потребители. 

o Инструменти: редактор на архетип, система за проследяване на проблеми. 

Дейност 4.2. Преглед на шаблона 

o Входни данни:  Набор от шаблони. 

o Изходни данни(резултати):   Набор от валидирани шаблони или списък на 

необходимите промени. Последното ще изисква нова итерация на дейностите за 

разработка. 

o Описание на дейността: Тази дейност е еквивалентна на дейност 4.1, но е свързани с 

прегледа на шаблоните. Същите препоръки се прилагат тук, въпреки че участието на 

крайните потребителите е още по-важно, тъй като шаблоните ще бъдат по-близки до 

потребителски интерфейси, както и до реалното им внедряване в системите на ЕЗД. 

o Участници: ръководител на група, клинични експерти, мултидисциплинарен екип за 

клинична поддръжка, избрани крайни потребители. 

o Инструменти: редактор на архетип, система за проследяване на проблеми. 

Фаза 5. Публикуване 

Последната фаза на методологията е публикуването на архетипи и шаблони. Целта е те 

да бъдат достъпни за системите на ЕЗД и да улеснят повторното им използване за 

създаване на нови или специализирани архетипи. Публикуването на архетипи и шаблони 

е тясно свързано с управление на архетипа. 

Дейност 5.1. Публикуване на архетип и шаблон 

o Входни данни:   Набор от архетипи и шаблони. 
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o Изходни данни(резултати): Публикувани архетипи и шаблони. 

o Описание на дейността: Публикуване на архетипи и шаблони означава да ги 

предоставите на всеки потребител или система. Формалната дефиниция на архетипите 

(ADL) трябва да може да се изтегли, да е редактируема и повторно използваема. В някои 

случаи разработчиците могат да прилагат ограничителни или търговски лицензи за 

архетипи. В този случай, архетипи не могат да се считат за част от оперативна 

съвместима екосистема, а да се използват само като документация за конкретно 

изпълнение. Архетипите и шаблоните в процес на разработка (проекти) могат да бъдат 

публикувани  за публично разглеждане, но в този случай те трябва да бъдат правилно 

идентифицирани и потребителите следва да бъдат да бъдат предупредени за 

потенциалните рискове от използването на тези определения в реално проекти. 

o Участници: Ръководител на екипа. 

o Инструменти: Архитип. 

1.3.6 Заключение 

В този раздел е представена официална методология, която да ръководи реализацията на 

процесите по дефиниране, разработка и имплементация на архетипи. Въвеждането на 

архетипи в архитектурата на дуалния информационен модел навлиза в своята зрялост. 

Въпреки това, за да се постигне стабилна и стабилна архетипна среда, от основно 

значение е да има ясна методология за моделиране. Базираната на архетип семантична 

оперативна съвместимост изисква използване на стандартен RM и медицинска 

терминология за придаване на семантични описания на информационни структури. Това 

би било достатъчно, за да се гарантира на надежден обмен и повторно използване на 

данни и модели между хетерогенни системи в сценарий за пълна семантична оперативна 

съвместимост. При липса на хомогенна методология за определяне на архетипи и за 

управление се затруднява реалната семантична оперативна съвместимост. Без такава 

методология, различни хора или организации могат да създават различни и 

несъвместими архетипи за същата цел. Архетипите могат припокриват или пропускат 

части от информацията, ограничавайки повторното им използване.  

Тази стандартна методология за разработка на архетип добре обхваща всички аспекти, 

свързани с процеса на разработка  следва установените добри практики.. 
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ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 2 

Докладът съдържа данни за изпълнението дейностите от Работен пакет 1 (РП1) по задача 2 

от утвърдения Работен план за изпълнение на ННП Е-Здраве. 

Задача 2 има следните основни характеристики. 

Наименование на Задача.2 

Определяне на съществени изисквания към компонентите на системи за обработка 

и обмен на клинични данни 

Начало: 16.12.2018 г  

Продължителност: 40 месеца 

Състояние:  Завършена и отчетена  

Основни дейности: 

1 Създаване на модел на бизнес процесите, осигуряващи обмен на данни между 

системите в областта на здравеопазването с цел изграждане на първични 

псевдонимизирани анонимни бази данни и осигуряване на първичен източник за 

провеждане на научни изследвания. 

2 Анализ на ISO 13606 и техническия доклад ISO/TR 22221 за пълнота на 

описанието и консистентност на данните, използвани в болничната и 

доболничната помощ. 

3 Изграждане на онтологичен модел за избрани социално значими заболявания. 

4 Определяне на съществени изисквания към компонентите на системи за 

обработка и обмен на електронни здравни записи. 

5 Създаване на модел за анализ съхраняваните клинични данни и извличане на 

закономерности от тях. 

6 Дефиниране и демонстриране на базирани на модела характеристики, 

осигуряващи приложение на проблемно-ориентиран подход и висока степен на 

абстракция. 

Цел на задачата: Да се разработят модели за обмен на данни между системите в 

областта на здравеопазването, в които се определят следните изисквания:  

1 Функционални и нефункционални изисквания за реализация на системи за обработка 

и обмен на клинични данни. 

2 Определяне на изискванията към модулите, предназначени за съвместна работа  и 

извличане на данни от наличните информационни системи (ИС) в сферата на 

здравеопазването. 
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2 ... Доклад по изпълнение на дейностите по Задача 2  

Резултати: 

Дейност 1: Създаване на модел на бизнес процесите, осигуряващи обмен на данни 

между системите в областта на здравеопазването с цел изграждане на първични 

псевдонимизирани анонимни бази данни и осигуряване на първичен източник за 

провеждане на научни изследвания 

• Създадена е бази  от псевдонимизирани анонимни данни от  първичен източник за 

провеждане на научни изследвания. Резултатите са налични в електронен формат. 

• Създаден е  модел на бизнес процесите, осигуряващи обмен на данни между 

системите в областта на здравеопазването  

• Създаване на модел на бизнес процесите, осигуряващи обмен на данни между 

системите в областта на здравеопазването   

• Създаден е оптимизиран бизнес процес (“Inversion of Control”) за трансграничен 

обмен на електронни рецепти в ЕС 

Дейност 2 Анализ на ISO 13606 и техническия доклад ISO/TR 22221 за пълнота на 

описанието и консистентност на данните, използвани в болничната и доболничната 

помощ 

• Проведени са експерименти с реални данни в уеб приложение анализ на ISO 

13606 и техническия доклад ISO/TR 22221 за пълнота на описаниет при обмен на 

клинични данни на Международно пациентско досие посредством EHRServer 

• Създаден е примерен нерелационен модел  на атрибути на Международно досие 

на пациент за платформата ART DÉCOR като са  приложени стандартите Clinical 

Document Architecture (CDA) и EN 17269 

• Създаден е нерелационен модел за анализ съхраняваните клинични данни по БДС 

13606 и извличане на закономерности от тях 

• Създаване на тестов пример за трансформиране на клинични данни по стандарт 

ISO/EN 13606 

Дейност 3: Изграждане на онтологичен модел за избрани социално значими 

заболявания 

• Създаден е онтологичен модел на система за взимане на решения (DSS), 

ориентирана към приложение на Diabetes Mellitus Treatment Ontology за лечение 

на диабет   

• Създаден е Регистър на неврологичните заболявания в съответствие с ICD-10-CM  

кода на заболяването. 

• Установени са закономерности и правила за генериране на индивидуален план за 

диетично хранене. 

• Създадени са  архетипи посредством приложение онтологичниа модел на 

openEHR спецификацията, както и операционни шаблони за реализация в  

openEHR  машина за тяхната обработка.  

• Създаден е онтологичен модел на медицински термини за обмен на данни по ЕN 

17269 със съхраняване на семантичния им контекст 

• Създаден е потребителски програмен интерфейс на сървър- клиент уеб 

приложение за въвеждане на данни в openEHR  платформа за изпълнение на 

експерименталната работа 

Дейност 4: Определяне на съществени изисквания към компонентите на системи за 

обработка и обмен на електронни здравни записи 

https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/results.php
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• Постигната е семантична оперативна съвместимост посредством създаване и 

софтуерна реализация на методика за трансформиране на ADL представяне на  

EN13606  архетип в инстанция на XML Schema Definition  на референтния модел   

EN 13606-1:2019 и съответните му  типове данни CEN/TS 14796/ EN ISO 21090  

• Извършена е софтуерна реализация на моделите необходими за провеждане на 

компютърни експерименти с реални данни 

Дейност 5: Създаване на модел за анализ съхраняваните клинични данни и 

извличане на закономерности от тях. 

• Създаден e компютърен модел (архетип) на Международно пациентско досие, 

удовлетворяващ стандартите EN 13606-1:2019, EN 17269:2019 и CEN/TS 

17288:2020. 

• Създаден e модел на бизнес процесите, осигуряващи обмен на данни между 

системите в областта на здравеопазването 

• Създаден е   програмен интерфейс за трансформиране на съществуващи данни от 

клинични изследвания във вид удобен за статистически анализ 

• Създадена е релационна база от данни на MS SQL Server за съхранение и анализ  

на  обсервационни данни по стандарта на OHDSI Common Data Model. 

• Създадени са архетипи на Амбулаторен лист и Клинична пътека по стандарта 

БДС EN 13606 за анализ съхраняваните в НЗОК  клинични данни и извличане на 

закономерности от тях 

• Създаден е архетип на електронна здравна рецепта по отворената спецификация 

openEHR за анализ съхраняваните в НЗОК  клинични данни и извличане на 

закономерности от тях 

• Създаден е модел за анализ на съхраняваните в НЗОК данни от изпълнение на  

клинични пътеки с цел извличане на закономерности от тях . 

• Създадени  на два модела за анализ съхраняваните клинични данни по openEHR и 

БДС 13606 и извличане на закономерности от тях.  

• Създаден е XML модел за представяне на групи от извлечени клинични данни и 

валидиране на XML данни 

• Разработен е  метод и софтуерна технология за трансформиране на записи на 

клинични данни от електронни рецепти в модели на архетипи  по openEHR  

спецификация.   

• Разработен е  метод и софтуерна технология за трансформиране на записи на 

клинични данни от Медицинско трудово досие в модели на архетипи  по 

стандарта EN 13606.   

Дейност 6: Дефиниране и демонстриране на базирани на модела характеристики, 

осигуряващи приложение на проблемно-ориентиран подход и висока степен на 

абстракция 

• Инсталирана е openEHR платформа за обработка на XML инстанции на 

оперативни шаблони, изготвени по openEHR спецификация 

• Създадени са софтуерни програми за извличане на клинични данни, съдържащи 

се в  големи масиви от данни, представени в естествен език. 

• Извършено е тестване на уеб приложението с реални данни, подготвени като част 

от изпълнение на Дейност 1  .  

• Направен е статистически анализ и  валидиране  на клинични данни на болни от 

социално значими заболявания, представени в естествен език  

https://www.ohdsi.org/data-standardization/
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• Създаден е уеб графичен потребителски интерфейс, който е изпълзван за 

реализация на компютърни експерименти за демонстриране на проблемно 

ориентиран подход при висока степен на абстракция.   

• Програмирани са уеб услуги и реализация на компютърни експерименти за 

демонстриране на проблемно ориентиран подход при висока степен на 

абстракция.   

• Създадена е компютърна програма за извличане на числови данни за стойностите 

на гликиран хемоглобин в диабетици  посредством обработка на големи масиви 

от данни, представени в естествен език.  

• Изпълнени  са компютърни експерименти за обмен на данни с регистър за редки 

заболявания с въвеждане на реални данни  под формата на инстанции на архетипи 

по стандарта EN13606.   
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Grid Technologies (ISGT 2020), Sofia, Bulgaria, May 29– 30, 2020, pp. 14-29,  

ISSN 1613-0073  CEUR-WS.org, online CEUR-WS/Vol-2656/paper3.pdf , 

SCOPUS, SJR 2019 0.18(open access) 

[14] Ioannis P Patias, Vasil GeorgievVasil Georgiev "The Use of Big Data in Medicine 

and Public Health Policy-Making: Opportunities and Challenges" Proceedings 

of the Information Systems and Grid Technologies (ISGT 2020), Sofia, Bulgaria, 

May 29 – 30, 2020, pp. 7-14,  ISSN 1613-0073  CEUR-WS.org,   SCOPUS, SJR 

2019 0.18  (open access) 

[15] Patias, K. Kaloyanova Digital health literacy and well-being of students at Sofia 

University-Bulgaria. Proceedings of the 15-th  European Public Health 

Conference. https://ephconference.eu/(Berlin, November 2022) (SJR 0.98 ) 

[16] Krastev E, Tcharaktchiev D, Markov E. “System of Criteria for Treatment 

Evaluation of Acromegaly in Bulgaria”. Stud Health Technol Inform. 2020 

Jun;272 413-416. doi:10.3233/shti200583. PMID: 32604690, , SCOPUS, SJR 2019 

0.440(open access)   

[17] Evgeniy Krastev, Petko Kovatchev,  Dimitar Tcharaktchiev, Simeon Abanos, 

“Primary Use Case Implementation of International Patient Summary on 

openEHR Platform”,  Proc. of 12th International Conference e-Health 2020  

(EH 2020), Computer Science and Information Systems Series, pp. 167- 174,  

IADIS Press, ISBN: 978-989-8704-18-4, (open access)    SCOPUS   

[18] Krastev E, Tcharaktchiev D, Markov E. “System of Criteria for Treatment 

Evaluation of Acromegaly in Bulgaria”. Stud Health Technol Inform. 2020 

CEUR-WS/Vol-2656/paper2.pdf
CEUR-WS/Vol-2656/paper3.pdf
CEUR-WS/Vol-2656/paper3.pdf
CEUR-WS/Vol-2656/paper1.pdf
http://ebooks.iospress.nl/publication/54683
http://www.ehealth-conf.org/
http://www.iadisportal.org/digital-library/iadis-international-conference-e-health-eh
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Jun;272 413-416. doi:10.3233/shti200583. PMID: 32604690, , SCOPUS, SJR 2019 

0.440(open access)  

[19] D. Tcharaktchiev, E. Krastev, E. Markov and I. Ivanov, "Semantic 

Interoperability of Medical Information Systems and Scientific Repositories", 

in The Ninth International Conference on Global Health Challenges (25- 29 

October), Nice, France, 2020.   ISSN: 2308-4553 (ThinkMind Digital Library open 

access) 

• Дипломни работи: 

Симеон Абанос ФН 25779 “Моделиране на архетипи за обработка на отчети по 

клинични пътеки в НЗОК с openEHR сървър“ (защита на дипломна работа юни 

2020) 

Публичност на научните резултати: 

✓ Текущите резултати от изпълнение на Задача 2 са публикувани на уеб сайта на 

Работен пакет 1 https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/ 

✓ Докладите са представени в Специализирана секция eHEALTH Special Track: 

Patient-centric eHealth Services на GLOBAL HEALTH 2019,  GLOBAL HEALTH 

2020- и    GLOBAL HEALTH 2022 (iaria.org) 

✓ Докладите са представени в Специализирана секция Workshop eHealth по време 

на Международната конференция 13-th conference on Information Systems and Grid 

Technologies( ISGT 2020)  May 29-30, Sofia, Bulgaria ( https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/ , 

https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/ISGT20_poster.pdf) 

✓ Докладите са представени в Специализирана секция Workshop eHealth по време 

на Международната конференция 15-th conference on Information Systems and Grid 

Technologies( ISGT 2022)  May 27-28, Sofia, Bulgaria ( https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/ , 

2022_ISGT_Program.pdf (uni-sofia.bg)) 

2.1 Изграждане на Регистър на болни от диабет 

Създаден е онтологичен модел за съхранение на клинични данни с цел да се даде 

отговор на въпроса за броя на децата със затлъстяване и захарен диабет в различни 

възрастови групи, Проучването обхваща всички деца и млади хора живеещи в Република 

България в периода 1 януари 2018 г. – 1 януари 2019 г.. Подобно мащабно проучване не е 

извършвано в България.  

Анализирани са 39 780 659 посещения на пациенти при общопрактикуващи лекари и 

специалисти през 2018 г. Тези посещения са извършени от 5113520 ( 5 128 172 )пациенти, 

от които 1115269 (1 116 348) деца на възраст до 17 години и 311393(271427) младежи на 

възраст от 18 до 25 години. Данните са анонимизирани и предоставени от НЗОК по искане 

на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката за 

целите на Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“.  

Установени са 501,065 (503,753) болни от захарен диабет. Болестността от захарен 

диабет по обращаемостта към лечебните заведения за доболнична помощ 

http://ebooks.iospress.nl/publication/54683
http://www.thinkmind.org/articles/global_health_2020_1_10_78001.pdf.
http://www.thinkmind.org/articles/global_health_2020_1_10_78001.pdf.
https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=global_health_2019_1_30_70059
https://www.iaria.org/conferences2020/ProgramGLOBALHEALTH20.html
https://www.iaria.org/conferences2020/ProgramGLOBALHEALTH20.html
https://www.iaria.org/conferences2022/GLOBALHEALTH22.html
https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/
https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/ISGT20_poster.pdf
https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/
https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/2022_ISGT_Program.pdf
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(общопрактикуващи лекари и специалисти) през 2018 г. е  97.98(98,2)‰ (9,8 %). Данните, 

касаещи диабетиците са включени в регистъра на болните със захарен диабет в Република 

България (http://usbale.com/Register_Diabetes.htm), въведен в редовна експлоатация от 

началото на 2015 г. в Университетската специализирана болница за активно лечение по 

ендокринология при Медицинския университет – София. Обобщени данни от този 

регистър по райони са показани на следващата фигура. 

 

Децата със захарен диабет до 17 годишна възраст са 2,179 (2,281), от които момичета 

1,111(1147)  и момчета 1068(1134). Младежите на възраст от 18 до 25 години със захарен 

диабет са 2,236 (1868), от които жени 1,225(1,029) и мъже 1,011(839). Болестността от 

захарен диабет по обращаемостта на децата до 17 годишна възраст към лечебните 

заведения за доболнична помощ е 1.95(2,04) ‰, а на младежите от 18 до 25 години – 7.18 

(6,88) ‰.  

Децата със затлъстяване (BMI>30) до 17 годишна възраст са 14156(14183) (при 

регистриран индекс на телесна маса(BMI) при 722 191 (722 416) деца), от които 

6597(6609).момичета и 7559(7574). момчета. Младежите на възраст от 18 до 25 години със 

затлъстяване са 8086(6787) (при регистриран индекс на телесна маса при 172,837(151,237) 

лица), от които 4,094(3429) жени и 3992(3358) мъже. Болестността от затлъстяване по 
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обращаемостта на децата до 17 годишна възраст към лечебните заведения за доболнична 

помощ е 19.6(19,63) ‰, а на младежите от 18 до 25 години –  46.78(44,87)‰. На следващата 

фигура е показано разпределението на стойностите на BMI по възраст. 

 

При 88 (127) от децата до 17 годишна възраст със захарен диабет, от които  33(53) 

момичета и 38(74) момчета, е установено затлъстяване (62.5 (88,93) ‰ при регистриран 

BMI при 1408(1428) деца). При 249(417)  младежи от 18 до 25 годишна възраст, от които 

161(265) жени и 88(152)  мъже със захарен диабет, е установено затлъстяване ( 144.01 

(286,20)‰ при регистриран BMI при 1729 (1457) лица). Затлъстяването се среща 4,5 по-

често при децата със захарен диабет, отколкото при цялата популация на децата до 17 

години. При младежите със захарен диабет от 18 до 25 години затлъстяването се среща 

над 6,3 пъти по-често, отколкото при цялата популация младежи в същата възрастова 

група. Това налага специално внимание към децата и младежите със захарен диабет и 

затлъстяване, с оглед на своевременното установяване и лечение на наднорменото тегло, 

представляващо рисков фактор за влошена компенсация на диабета. От направеното 

изследване на данните извлечени от записите в естествен език, налични в амбулаторните 

записи на всички диабетици в България през 2018 се забелязва съществен ръст на BMI 

във възрастовата група на мъже и жени над 66 години.  

Данните от това изследване са докладвани на 2 международни конференции и в обобщен 

вид са онагледени на следващата фигура. 
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2.2 Изграждане на Регистър на неврологичните заболявания 

1. Анализирани са общо 39,780,659 амбулаторни листове, касаещи 5,128,172 пациенти, 

посетили общопрактикуващи лекари и специалисти през 2018 г.  

2. Общият брой на установените болни с поставени диагнози, касаещи неврологични 

заболявания в амбулаторните листове за 2018 г. е 686,743. Болестността от неврологични 

заболявания съгласно обращаемостта към доболничната помощ 13,39% (133,9 промила)  

Броят на амбулаторните листове на пациенти, на които е поставена диагноза, касаеща 

неврологично заболяване е 2,828,970. 

3.Установените болни с неврологични заболявания се разпределят по диагнози, както 

следва (на един пациент може да е поставена повече от една диагноза): 

Таблица 2.1 Регистрирани неврологични заболявания, разпределени по диагнози  

G00 Bacterial meningitis, not elsewhere classified 60 

G01 Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere 7 

G02 Meningitis in other infectious and parasitic diseases classified elsewhere 25 

G03 Meningitis due to other and unspecified causes 101 

G04 Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis 269 

G05 Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in diseases classified elsewhere 85 

G06 Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in diseases classified elsewhere 118 

G07 Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere 5 

G08 Intracranial and intraspinal phlebitis and thrombophlebitis 4 
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G09 Sequelae of inflammatory diseases of central nervous system 236 

G10 Huntington disease 67 

G11 Hereditary ataxia 402 

G12 Spinal muscular atrophy and related syndromes 559 

G13 

Systemic atrophies primarily affecting central nervous system in diseases classified 

elsewhere 91 

G20 Parkinson disease 23 360 

G21 Secondary parkinsonism 945 

G22 Parkinsonism in diseases classified elsewhere 129 

G23 Other degenerative diseases of basal ganglia 247 

G24 Dystonia   3 859 

G25 Other extrapyramidal and movement disorders 9 991 

G26 Extrapyramidal and movement disorders in diseases classified elsewhere 117 

G30 Alzheimer disease 2 776 

G31 Other degenerative diseases of nervous system, not elsewhere classified 4 949 

G32 Other degenerative disorders of nervous system in diseases classified elsewhere 148 

G35 Multiple sclerosis 6 355 

G36 Other acute disseminated demyelination 182 

G37 Other demyelinating diseases of central nervous system 742 

G40 Epilepsy 46 043 

G41 Status epilepticus 402 

G43 Migraine 12 184 

G44 Other headache syndromes 29 437 

G45 Transient cerebral ischemic attacks and related syndromes 41 183 

G46 Vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases 945 

G47 Sleep disorders 8 789 

G50 Disorders of trigeminal nerve 16 057 

G51 Facial nerve disorders 6 546 

G52 Disorders of other cranial nerves 4 424 

G53 Cranial nerve disorders in diseases classified elsewhere 912 

G54 Nerve root and plexus disorders 319 081 

G55 Nerve root and plexus compressions in diseases classified elsewhere 20 250 

G56 Mononeuropathies of upper limb 19 692 

G57 Mononeuropathies of lower limb 25 274 

G58 Other mononeuropathies 5 272 

G59 Mononeuropathy in diseases classified elsewhere 221 

G60 Hereditary and idiopathic neuropathy 478 

G61 Inflammatory polyneuropathy 1 766 

G62 Other polyneuropathies 10 508 

G63 Polyneuropathy in diseases classified elsewhere 145 052 

G64 Other disorders of peripheral nervous system 1 076 
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G70 Myasthenia gravis and other myoneural disorders 2 052 

G71 Primary disorders of muscles 1 116 

G72 Other myopathies   523 

G73 Disorders of myoneural junction and muscle in diseases classified elsewhere 227 

G80 Cerebral palsy 7 213 

G81 Hemiplegia 730 

G82 Paraplegia and tetraplegia 1 018 

G83 Other paralytic syndromes 1 194 

G90 Disorders of autonomic nervous system 30 657 

G91 Hydrocephalus 1 194 

G92 Toxic encephalopathy 141 

G93 Other disorders of brain 2 274 

G94 Other disorders of brain in diseases classified elsewhere 81 

G95 Other diseases of spinal cord 431 

G96 Other disorders of central nervous system 685 

G97 Postprocedural disorders of nervous system, not elsewhere classified 29 

G98 Other disorders of nervous system, not elsewhere classified 621 

G99 Other disorders of nervous system in diseases classified elsewhere 1 102 

 

Заключение: Общо регистрирани са  822,709  неврологични заболявания, разпределени 

по диагнози  (трицифрен код по ICD-10). 

2.3 Изграждане на семантично цифрово хранилище за клинични данни 

Понятието „хранилище на данни“ или „цифрово хранилище на данни“ се определя 

неформално като обект, който е в състояние дългосрочно да съхранява, управлява, 

поддържа и обработва данни/цифрови обекти [1]. Хранилището е управлявано „място“, 

където данните/цифровите обекти се регистрират и съхраняват, като се осигурява 

възможност за търсене, откриване, достъп, обобщаване, анализ и / или визуализация на 

тези данни. 

Семантичните хранилища са софтуерни системи, подобни на системите за управление 

на бази данни (СУБД). Те позволяват съхранение, извличане и управление на 

структурирани или полуструктурирани данни. Основните разлики между семантичните 

хранилища и традиционните СУБД могат да бъдат обобщени както следва: 

• данните в семантичните хранилища са представени в RDF формат, а като схеми на 

данни, които позволяват автоматичен анализ и формални разсъждения, се използват 

онтологии; 

• моделът на физическите данни е гъвкав и независим от схемата, което опростява 

интегрирането на допълнителни знания и схеми, по-специално интегрирането на 

съответните предметни онтологии. 
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Данните в хранилището са анонимизирани и се извличат от предоставени за работа по 

проекта (или от генерирани за целите на разработването и тестването на системата) 

месечни отчети към НЗОК на изпълнители на извънболнична медицинска помощ – 

общопрактикуващи лекари и лекари специалисти – за извършена амбулаторна дейност. Те 

се трансформират автоматично в XML формата на НЗОК за амбулаторен лист [2] и 

еквиваленти на него RDF графи в различни RDF формати [3]. По такъв начин 

хранилището и в частност данните от амбулаторните листове в него може да бъдат 

използвани за целите на създаването на различни типове семантично съвместими 

информационни системи в областта на здравеопазването. 

Основни функционални изисквания към семантичните хранилища за клинични 

данни 

Минималното множество от функционални възможности на една софтуерна система, 

която играе ролята на семантично хранилище на клинични данни, трябва да включва: 

• четене на XML документи, тяхното валидиране и представяне като RDF документи 

в различни формати; 

• зареждане на RDF документи в семантичното хранилище; 

• извличане на конкретни документи; 

• осигуряване на интерфейс, който позволява дефиниране и изпълнение на SPARQL 

заявки към системата; 

• добавяне на един документ или набор от документи в семантичното хранилище. 

Добавянето на документи трябва да се изпълнява в съответствие с изискването за 

устойчивост във времето, а непланираното прекъсване на работата на системата не 

трябва да води до загуба на информация; 

• редактиране на съществуващи документи и зареждане на променените им версии в 

хранилището; 

• извличане на част от документите или целия набор от документи, така че да може 

лесно да се интегрира с различни външни системи, използвайки разнообразни RDF 

формати. 

В допълнение към тези базови изисквания, едно готово за потреба семантично 

хранилище на клинични данни, ориентирано към практически приложения в реалния 

свят, трябва да предоставя средства за: 

• поддържане на интерфейс към съответната основна информационна система, като 

същевременно се поддържа възможност за работа с документи в реално време; 

• идентифициране на начини за свързване на системата с други (външни) системи, по-

специално с подходящи графови или релационни бази от данни; 

• разработване на допълнителни модули за осигуряване на средства за визуализиране 

на документите, използвани от основната система. 

За да може да се използват пълноценно възможностите на едно семантично хранилище 

и по-специално на едно семантично хранилище за електронни записи на пациенти, то 

трябва да включва и множество предметни онтологии. Затова е необходимо да се 

http://www.publicregisters.info/r/Registyr_na_izpylnitelite_na_izvynbolnich/105217/
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подберат подходящи предметни онтологии, описващи социално значими заболявания, 

тяхната диагностика, планиране на подходяща терапия и т.н., или в редки случаи да бъдат 

разработени нови онтологии специално за тази цел. Включването на такива онтологии 

позволява интегрирането на данни от разнообразни източници и разработването на 

семантично съвместими информационни системи, съветващи системи, системи за 

извличане на закономерности от данни и други типове интелигентни софтуерни системи, 

предназначени за подпомагане на практически цялата палитра от информационни 

дейности в областта на здравеопазването. 

Получени резултати 

Разработен е проект и е имплементирана пилотна версия на семантично хранилище за 

амбулаторни листове, което покрива всички посочени по-горе функционалности. 

Поддържат се инструменти за автоматично трансформиране на съхраняваните 

данни/документи в множество RDF формати: N-Triple, N3, RDF/XML. Структурата на 

софтуерната реализация на хранилището е показана на фиг. 1. Тя обхваща множество от 

пакети: 

• Пакетът Commands e основната входна точка за работа със системата. Той реализира 

командите, които системата може да изпълнява от командния ред. 

• Пакетът Converter реализира библиотека, която се грижи за работата с файловете 

във форматите XML, XSD и RDF, като дефинира методи за двупосочно 

конвертиране между XML файлове и множества от RDF тройки. Освен това 

библиотеката поддържа и операции, с които могат да се извличат подмножества от 

тройки на един RDF граф. Структурите в този пакет се използват както от 

командите, така и от сървърния пакет. 

• Пакетът Server съдържа две основни части: имплементация на REST API сървър, 

дефиниращ операциите, които може да се изпълняват със съдържанието на 

семантичното хранилище, и множество статични файлове, които представляват 

Swagger документация на API сървъра. По този начин се поддържа сравнително 

удобен потребителски интерфейс, с който да се извършват манипулации върху 

ресурсите на хранилището. 
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Фигура 2.1. Структура на софтуерната реализация на хранилището 

 

 

• Пакетът Settings съдържа описание на настройките на системата. 

• Обектът Data Store представлява папка с файловете с данни, които системата 

съхранява. 

За осигуряване на функционалностите на системата са реализирани по динамичен 

начин следните потоци: 

• “XML” → “python dictionary” – осъществява конвертирането на XML съобщения 

към сериалзиран python формат във формата на речници; 

• “python dictionary” → “RDF graph” – осъществява конвертирането на python речници 

към RDF граф; 

• “RDF graph” → “RDF subgraph” – осъществява построяването на RDF граф по 

зададени критерии. 

Цялостният поток на данните в системата е показан на фиг. 2.2 

Фигура 2.2. Поток на данните в системата 

т. нар. python речници имат следното вътрешно представяне: 

Dict  

( 

   tag:              таг на елемента, 

   value:            стойност на елемента, 

   children:         списък с деца-елементи, 

   attributes:       списък с атрибути 

) 

Входните данни, с които работи системата, са документи – отчети на лекари, 

изпълнители на извънболнична медицинска помощ (общопрактикуващи лекари и лекари 

специалисти). Генерираните RDF графи се съхраняват като файлове, които описват 

отделен лекар като централен елемент и представят множество отчети и амбулаторни 

листове, които са асоциирани с този лекар. 

Пилотната версия на семантичното хранилище е готова за употреба. Тя може да бъде 

интегрирана в различни типове интелигентни софтуерни системи, като например: 

• информационни системи в областта на здравеопазването; 

• системи за анализ на данни и откриване на закономерности в данни от амбулаторни 

прегледи и медицински изследвания; 

• системи, подпомагащи вземането на решения в областта на здравеопазването. 

http://www.publicregisters.info/r/Registyr_na_izpylnitelite_na_izvynbolnich/105217/
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Хранилището като цяло може да бъде използвано и като инструмент за по-

нататъшните изследвания на колектива по задача „Определяне и анализ на съществени 

изисквания към системи за обработка и обмен на клинични данни“ и провеждане на 

различни видове експерименти. Едно от планираните направления на бъдеща работа по 

тези задачи включва разработване на софтуерен модул, предназначен за четене на 

анонимизирани пациентски данни от хранилището и създаване на тяхна основа на 

екземпляри на подходящи класове на набиращата популярност онтология DMTO [4] – 

изчерпателна по своя обхват онтология, която има необходимите характеристики на 

пълноценна база от знания, с чиято помощ може да се решават успешно типични задачи, 

свързани с персонализация на препоръки за най-подходящи лекарства, режим на хранене 

и физически упражнения на пациенти с диабет тип 2. 

Литература 

[1] Austin, C., Bloom, T., Dallmeier-Tiessen, S. et al.: Key components of data publishing: 

using current best practices to develop a reference model for data publishing. International 

Journal on Digital Libraries 8, 77–92 (2017). https://doi.org/10.1007/s00799-016-0178-2. 

[2] Първични медицински документи. https://www.nhif.bg/get_file?uuid=3f8425ef-5a98-

469e-ac92-def5871cac37, последно посещение на 20 май 2020 г. 

[3] RDF serialization formats     

[4] El-Sappagh, S., Kwak, D., Ali, F., Kwak, K.: DMTO: a realistic ontology for standard 

diabetes mellitus treatment. Journal of Biomedical Semantics 9 (2018),. 

 

2.4 Изграждане на онтологичен модел за избрани социално значими заболявания. 

Извършено е задълбочено проучване на достъпни значими литературни източници, 

представящи примери за създадени специализирани онтологии на едно социално 

значимо заболяване – диабет тип 2. Анализирани са литературни източници, посветени 

на разработени онтологични модели на още две социално значими заболявания – 

хипертония и рак на гърдата, както и множество добри практики за приложение на 

такива типове предметни онтологии с цел постигане на семантична оперативна 

съвместимост между информационни системи в областта на здравеопазването. 

Проучените източници съдържат достатъчно подробна информация единствено за 

разработени онтологии за диабет тип 2, поради което в настоящия отчет се спираме само 

на съществуващи онтологични модели на това заболяване. 

Предметна онтология за диагностика на диабет, базирана на SNOMED CT  

Съществуват три вида диабет (диабет мелитус). диабет тип 1, диабет тип 2 и 

гестационен диабет. Диабет тип 1 съставлява между 5% до 10% от всички 

https://link.springer.com/journal/799
https://link.springer.com/journal/799
https://doi.org/10.1007/s00799-016-0178-2
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=3f8425ef-5a98-469e-ac92-def5871cac37
https://www.nhif.bg/get_file?uuid=3f8425ef-5a98-469e-ac92-def5871cac37
https://help.poolparty.biz/PP6/DEVELOPER-GUIDE/GENERAL-INFORMATION-ON-THE-POOLPARTY-API/RDF-SERIALIZATION-FORMATS
https://doi.org/10.1186/s13326-018-0176-y
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диагностицирани случаи на диабет; диабет тип 2 съставлява около 90% до 95% от всички 

диагностицирани случаи на диабет, т.е. той е най-масов и затова има най-голяма 

социална значимост; гестационният диабет се развива при 2% до 5% от всички 

бременности, но обикновено изчезва, когато бременността приключи. Световната 

здравна организация прогнозира, че диабетът ще бъде седмата водеща причина за 

смъртността през 2030 г. 

Диагностиката на диабета е сложна и ресурсоемка задача. Тя предполага тестване на 

много показатели. Например, диагнозата включва лабораторни тестове като тест за 

бременност, FPG (ензим formamidopyrimidine DNA glycosylase), ниво на холестерола и 

т.н. Това изисква измерване на симптоми като замъглено зрение, главоболие, прекомерна 

жажда, често уриниране, чувство на глад, загуба на съзнание и т.н. Въз основа на 

концептуалния модел на SNOMED CT (SNOMED Clinical Terminology, SCT) са 

приложени методология за изграждане на онтология, която да обхваща всички понятия и 

релации, свързани с диагноза диабет мелитус, и пилотна версия на съответна OWL 

онтология, която може да се използва за целите на разработването на различни типове 

интелигентни системи за диагностика (съветващи системи, използващи разсъждения, 

базирани на прецеденти; системи за вземане на решения, основани на семантично 

търсене и извличане на информация, и др.). 

Предложеният модел на онтология обхваща множество от 902 концепта (понятия), 

свързани с диабета, 82% от които съответстват на клинични показатели. Ядрото на това 

множество включва 84 понятия – техни определения, свойства и връзки между тях. 

Множеството от избраните 902 понятия, свързани с диабета, е филтрирано многократно. 

Отделени са тези понятия, които не са пряко свързани с диагностиката на диабет мелитус 

– основния фокус на онтологията и нейните приложения. Повечето понятия, свързани с 

диагностиката на диабет мелитус, са включени в йерархия, наречена Clinical Finding, 

най-вече като преки наследници на концептите от най-висок ред Disorder of glucose 

metabolism и Disorder of glucose regulation. Друга група концепти са включени в 

категорията Diabetic complication. Тези концепти са (непреки) наследници на понятието 

Disease и знанията, необходими за изграждането на техните описания и свойства, се 

събират отделно, следвайки специфични процедури. 

По отношение на лабораторните тестове, необходими за диагностиката на диабет 

мелитус, всички релевантни понятия са организирани в подходяща йерархия, 

проектирана с цел лекота на използването при автоматично извършване на разсъждения, 
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базирани на прецеденти (Case-based Reasoning, CBR). В онтологията са включени 

описания на 541 понятия, свързани с диагностичните лабораторни тестове за диабет. 

Така общият брой на понятията, свързани с диабета и обхванати от онтологията, възлиза 

на 0,39% от общия брой на понятията в SCT. Понастоящем дефинициите на тези 

понятия, техните описания и спецификациите на взаимните им връзки са достъпни под 

формата на текстови файлове, чието съдържание може относително лесно да бъде 

импортирано в таблици на релационна база от данни. Предложена е практически 

приложима методика за конвертиране на съществуващите текстови описания в 

пълноценна онтология на OWL, която ще може да се използва за целите на CBR и по-

общо като инструмент за постигането на семантична оперативна съвместимост между 

различни информационни системи в тази област. 

DIAB – онтология за диабет тип 2  

Онтологията DIAB представя експертни знания за диабет тип 2. Тя е разработена на 

базата на извършено широкообхватно автоматично извличане на знания от текст (text 

mining), последвано от анализ, оценка и прецизиране от страна на хора – експерти в 

предметната област. За целта са използвани множество авторитетни източници на 

специализирана научна информация, данни за които са обобщени в Таблица 2.3.  

Таблица 2.3. Данни за списанията, използвани за проектирането на онтологията DIAB 

Име на списание ISSN 

Diabetes ISSN 1939-327X 

Diabetes Care ISSN 1935-5548 

Diabetologia ISSN 1432-0428 

Diabetes, Metabolic syndrome and Obesity ISSN 1178-7007 

Diabetes, Obesity and Metabolism ISSN 1463-1326 

Diabetes research and clinical practice ISSN 1872-8227 

Diabetology and Metabolic syndrome ISSN 1758-5996 

При изграждането на онтологията DIAB е използван подход, основан на 

установяване на връзки (асоциации) между заболяването и съответния фенотип, а също и 

на аналогии между съответни миши и човешки фенотипни онтологии.  

Онтологията DIAB е описана в стандартен OWL формат и е публично достъпна чрез 

популярния BioPortal (http://bioportal.bioontology.org/ontologies/DIAB), поради което е 

възможно и целесъобразно тя да бъде проучена задълбочено и евентуално използвана за 

целите на Националната научна програма е-Здраве. 

http://bioportal.bioontology.org/ontologies/DIAB
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DMTO – онтология за стандартно лечение на диабет тип 2   

DMTO е изчерпателна по своя обхват онтология, която представя пълна картина на 

кодираните данни за текущото състояние на даден пациент с установен диабет тип 2, 

историята на заболяването му и съответните му предишни профили и останалите 

аспекти, свързани с развитието на неговото състояние (в това число симптоми, 

усложнения и прилагано лечение).  

Текущата версия на DMTO включва повече от 10 700 класа, 277 свойства, 39 425 

анотации, 214 семантични правила и 62 974 аксиоми. С нейна помощ са решавани 

успешно типични задачи, свързани с персонализация на препоръки за най-подходящи 

лекарства, режим на хранене и физически упражнения на пациенти с диабет тип 2. Счита 

се, че DMTO има необходимите характеристики на пълноценна база от знания, 

подходяща за използване при създаването на различни типове интелигентни 

информационни системи в областта на здравеопазването. 

Онтологията DMTO е създадена с помощта на широко използваната инструментална 

среда Protégé 5.0, налична е в стандартен OWL 2 формат и е публично достъпна чрез 

популярния BioPortal (http://bioportal.bioontology.org/ontologies/DMTO), поради което е 

възможно и целесъобразно тя да бъде проучена задълбочено и евентуално използвана за 

целите на Националната научна програма е-Здраве. 

Приложения на онтологии за семантична оперативна съвместимост  

Статията [7] представя пример за система за вземане на клинични решения с 

помощта на две конкретни онтологии – една предметна онтология, съдържаща кодирани 

знания за астма при възрастни, и една онтология, съдържаща описания на различни 

характеристики на използваните бази от данни с ролята на „аргументи“ 

(„доказателства“) в процеса на логически извод (PubMed и PEDro). Предложена е 

методология за семантично ориентирано извличане на информация, наречена PRISMA. 

Предложени са подходящи стратегии да търсене с използване на данни от електронни 

здравни досиета. Като технологични инструменти са използвани: Protégé за създаване на 

онтология и генериране на OWL документ, MySQL база от данни за съхранение на 

необработена информация, Jena API за извличане и съхранение на резултати от 

логически извод в RDF формат. Разработен е сценарий за семантично търсене в база от 

електронни здравни записи и автоматично генериране на обяснения за получените 

резултати. 

http://bioportal.bioontology.org/ontologies/DMTO
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Статията [5] е посветена на семантично ориентиран подход за валидиране на 

архетипи като компонент от модерните архитектури и стандарти за електронни здравни 

досиета. Общата идея е архетипите да бъдат представяни чрез OWL онтологии. Методът 

за валидиране се състои в извършване на логически изводи по отношение на тези 

онтологии с цел намиране на евентуални грешки при моделирането на архетипите: 

неправилни ограничения върху референтния модел, несъответстващи специализирани 

архетипи и некоректни терминологични връзки. Архетипите, налични в хранилищата, 

поддържани от фондацията openEHR и програмата NHS Connecting for Health, са 

анализирани с предложения метод за валидиране. Резултатите показват, че около 1/5 от 

разгледаните специализации на архетипи съдържат грешки при моделирането, като най-

често срещаните грешки са свързани с кодирани термини и терминологични връзки. 

Анализът демонстрира, че в двете хранилища са открити различни модели на грешки.  

Статията [3] предлага подход за извършване на разсъждения (логически изводи) на 

базата на клинични архетипи с използване на OWL онтологии и SWRL правила. 

Ключово за този подход е преобразуването на дефинициите на архетипите от обичайно 

използвания OpenEHR Archetype Definition Language (ADL) във формално представяне с 

помощта на OWL. Това позволява интегриране на клиничните архетипи с правила, 

описани на SWRL, и прилагане на SWRL правилата към конкретни клинични данни. По 

такъв начин се осигурява възможност за интегриране на предметни знания с клинични 

данни и използване на резултатите от тази интеграция за различни, в това число 

непредвидени при проектирането цели. 

В статията [4] е представен подход и поддържащ го софтуерен инструмент (наречен 

OntoCRF) за моделиране и изграждане на семантични хранилища на данни от клинични 

изследвания. Процесът на създаване на ново хранилище не се нуждае от дизайн на база 

от данни или програмиране. Цялата необходима информация за дефиниране на нов 

проект се съдържа в съответно множество от онтологии. Налични са средства за 

автоматично изграждане на потребителския интерфейс. 

Статиите [2] и [6] разглеждат различни аспекти на използването на онтологии за 

интегриране на данни и извличане на знания от данни за ракови заболявания и по-

специално данни от изследвания, свързани с рак на гърдата. 

В [6] са представени резултати от мащабно изследване, поддържащи конкретна 

хипотеза относно необходимостта от данни за определено множество генетични събития 

при установяване на фенотип на злокачествени клетки. 
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Публикацията [2] анализира приложимостта на резултати от използване на 

популярната онтология Gene Ontology (GO) откриването на нови биомаркери за ранно 

откриване и прогнозиране на рак на гърдата. В момента много биомаркери, по-

специално рецепторите на хормоналния и епидермалния растежен фактор, се използват 

за прогноза на рак на гърдата. За съжаление, нито един от използваните биомаркери не 

притежава достатъчна диагностична, прогностична и/или предсказваща сила във всички 

категории и етапи на рак на гърдата. Признато е, че повече полезна информация може да 

бъде генерирана, ако туморите са изследвани с множество маркери. От друга страна 

изборът на правилната комбинация от биомаркери е сериозно предизвикателство, тъй 

като са възможни голям брой варианти. Статията обобщава данните от специализираната 

литература за избран биомаркер за рак на гърдата, анализира известните функционални 

връзки и групира избраните гени въз основа на класификацията на GO. 

В статията [1] е представена софтуерна система за управление на знания за ракови 

заболявания, базирана на онтология. Анализирани и съпоставени са техническите 

аспекти на множество медицински системи за онтологични заболявания от разглеждания 

тип. Дискутирани са възможностите за използване на системата в помощ на различни 

типове потребители – пациенти, студенти по медицина и практикуващи лекари, при 

определяне на типа на раковото заболяване на даден пациент и вземане на решение за 

най-подходящата терапия за конкретния случай. Системата демонстрира приемлива 

точност на класифициране на ракови заболявания от 92%. 
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2.5  Съществени изисквания към компонентите за обработка и обмен на ЕЗЗ 

Основен инструмент за осигуряване на ефективно функциониране на здравната система 

е възможността за събиране, обобщаване и анализиране на здравна информация. 

Ключова мярка е интеграцията и свързаността в сферата на здравеопазването, чрез 

изграждане на Централизирана здравна информационна система и осигуряване на 

нормативно регламентиран достъп на гражданите до системата чрез електронен 

идентификатор. Чрез тази система всички заинтересовани групи: пациенти, осигурители, 

здравни професионалисти и обслужващ персонал, обществени здравни институции, 

политици и правителство, мениджъри в сферата на здравеопазването, изследователи и 

медии ще могат да правят информиран избор за опазване, възстановяване и поддържане 

на здравето на отделния човек и цялата популация. 

Чрез тази система всички заинтересовани групи ще могат да правят информиран 

избор за опазване, възстановяване и поддържане на здравето на отделния човек и цялата 

популация. Групите заинтересовани потребители са: 

• пациенти; 

• осигурители; 

• здравни професионалисти и обслужващ персонал; 

• обществени здравни институции; 

• политици и правителство; 

• мениджъри в сферата на здравеопазването; 

• изследователи; 

• медии. 

Предпоставки за изграждането на ЦЗИС 

За реализирането на ЦЗИС е необходимо да бъдат изпълнени следните предусловия: 

✓ Да се идентифицира и подготви за хармонизиране съществуващата в сектора 

нормативна уредба. 

✓ Да се определят и подготвят за въвеждане в сектора някои по-важни от 

съществуващите международни здравно информационни стандарти. 

http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/259200
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7001438
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7001438
https://doi.org/10.1109/ICEngTechnol.2014.7016783
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✓ Да бъдат избрани необходимите технологични стандарти за реализация на 

ЦЗИС, нейното създаване и поддръжка. 

✓ Да се разработи концепция за софтуерна архитектура на ЦЗИС. 

Изисквания към механизма за финансиране на здравеопазването 

Някои по-важни изисквания към механизма за финансиране на здравеопазването в 

България са: 

✓ Да се финансират реално извършени дейности. 

✓ Решения да се вземат на база на обективни исторически данни, които са 

статистически обработени и екстраполирани за бъдещ период. 

✓ Да се разпознават, контролират и коригират неаргументирани отклонения от 

средностатистическите норми както в посока увеличение, така и в посока 

намаление. 

✓ В механизма на финансиране да се отчитат особеностите на пазарите (както 

българският, така и световният). 

✓ Да се прекрати практиката „Разлика между отчетено и извършено“. 

✓ Да се въведат механизми за класиране на специалистите и структурите по 

различните видове дейности в сектора. Да се дефинират количествено 

понятия „Добра практика“ за различните медицински дейности. 

• Да се използват инструментите програмно и целево финансиране. 

✓ Да се използва Австралийската класификационна система на диагностично 

свързани групи (AR-DRG), състояща се от класификация, кодове и 

дефиниции, приета със Закон за ратифициране на Договор за лиценз между 

Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и 

застаряване, и Република България, представлявана от Министерство на 

здравеопазването, относно определени права на използване на 

Класификационната система AR-DRG. 

Общи изисквания към реализацията на ЦЗИС; 

Основните принципи за развитие на ЦЗИС са:  

✓ Министерство на здравеопазването е единственият субект, отговорен за 

създаването и реализирането на политиката в областта на електронното 

здравеопазване. 

✓ За реализацията на ЦЗИС МЗ търси широк консенсус и включване на основните 

заинтересовани лица и организации както в сектора така в по-широк план в 

обществото. 

✓ Основен информационен носител при изграждането на ЦЗИС е единна 

централизирана база с данни на населението, която съдържа нормативно 

регламентирана здравно-медицинска информация. 

✓ ЦЗИС предлага сигурен, гарантиран и контролиран достъп до информацията 

в съответствие с нормативната уредба. 

✓ Осигуряването на оперативна съвместимост в сектора, при работата с други 

сектори, в Европейското информационно пространство и при работата с други 

партньори на МЗ се постига чрез въвеждане и използване на здравно 

информационни стандарти, както и чрез работа с преобладаващо 

структурирана информация, базирана на точно дефинирани класификатори и 

номенклатури. 

Технически изисквания към ЦЗИС 

Някои по-важни технически изисквания към реализацията на ЦЗИС са: 
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✓ Да се реализира като платформено независима система, която може да работи 

самостоятелно, в рамките на център за данни или в облак. 

✓ Да се реализира като интегрирана и централизирана SOA базирана 

многослойна архитектура. 

✓ Архитектурата на софтуера реализиращ ЦЗИС трябва да включва ядро и бизнес 

модули. Ядрото трябва да съдържа общите за цялото приложение системи и 

информационни ресурси. Бизнес модули, трябва да реализират независима от 

останалите модули функционалност, която използва общи с други части 

функционалност и данни единствено чрез ядрото. 

✓ Да осигурява като сигурност на данните минимум клас C. 

✓ Да поддържа универсален механизъм за бързо реализираща се и слабо 

ограничена скалируемост на системата. 

✓ Ядрото и бизнес модулите на ЦЗИС трябва да съдържат проектирани и 

разработени компоненти, които могат многократно да се използват 

многократно в рамките на тази и други системи. 

Да използва развойни технологии, които осигуряват висока степен на 

автоматизация на развойния процес с цел да се постигне минимално време за 

поддръжка и обновяване на системата. 
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2.6 Демонстриране на базирани на модела характеристики. 

Методологията за създаване на архетипи, разработена в началния етап на проекта , ще 

приложим  за дефиниране, разработка и имплементация на архетипи по openEHR 

спецификация за решаване на задачата, поставена в  дипломната работа. За целта ще 

използваме  Референтния Модел на openEHR и медицинска терминология, заимствана от 

SNOMED CT  за придаване на семантични описания на информационни структури. Това 

ще позволи да се гарантира надежден обмен и повторно използване на данни и модели 

между хетерогенни системи в сценарий за пълна семантична оперативна съвместимост. 

При липса на хомогенна методология за определяне на архетипи и за управление се 

затруднява реалната семантична оперативна съвместимост. Без описаната тук 

методология, различни хора или организации могат да създават различни и 

несъвместими архетипи за същата цел. Архетипите могат да припокриват или пропускат 

части от информацията, ограничавайки повторното им използване.  

Тази стандартна методология за разработка на архетип добре обхваща всички аспекти, 

свързани с процеса на разработка и следва установените добри практики. За 

техническата реализация на тази методология има разработени софтуерни помощни 

средства като Archetype Editor  и Template Designer. Практическото приложение на тези 

техническите средства по  описаната методология в конкретната приложна област на 

дипломната работа  е осъществено в дипломната работа  по  следния начин. 

a. С помощта на Archetype Editor се създава архетип с потребителско зададено име 

nhif от тип INSTRUCTION. За  моделиране  на структурата и типовете данни се 

използва W3C XML Schema `(XSD), зададен с  Формат на XML файл за 
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отчитане на исковете на аптеките-договорни партньори на НЗОК - в сила 

от 01.04.2019 г  за съвместимост със софтуерните продукти за обработка на 

рецепти на НЗОК. 

b. От менюто Description се попълват описателните данни за архетипа, които 

автоматично се прехвърлят в менюто Header. 

c. От менюто Definition се въвеждат чрез влачене и спускане всичките елементи на 

архетипа, като за групиране на елементите в дървовидна структура се използват елементи 

тип клъстер (Фигура 2.3), съгласно дефинициите в Таблица 2.2. 

 

Фигура 3.3  Изглед на архетип от тип INSTRUCTION в Archetype editor 

Таблица 2.4: Структура на архетип от тип INSTRUCTION 

Базов клас Име Тип данни Описание 
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ITEM PrescriptionHeader Клъстер Основен Клъстер, съдържащ 

данните за тип рецепта, лекар 

и пациент 

PrescriptionHeader typeOfPrescription Избираем 1 – Еднократна рецепта 

2 – Многократна рецепта 

PrescriptionHeader prescriptionNo Текст Пореден номер на рецепта 

PrescriptionHeader prescriptionDate Дата Дата на издаване на рецепта 

PrescriptionHeader Sender Клъстер Клъстер, съдържащ 

информация за медицинския 

специалист 

Sender doctorUin Текст УИН на медицинския 

специалист 

Sender doctorSpecialty Текст Специалност 

Sender heRegistrationNo Текст Регистрационен номер на 

практика 

Sender ambulatorySheetNo Текст Номер на амбулаторен лист 

Sender ambSheetPrescriptionNo Текст Номер на рецептата в 

амбулаторния лист 

PrescriptionHeader Patient Клъстер Клъстер, съдържащ 

информация за пациента 

Patient EGN Текст Идентификатор /ЕГН/ на 

пациента 

Patient prescriptionBookletNo Текст Номер на рецептурна книжка 

ITEM PrescriptionDrug Клъстер Клъстер, съдържащ 

информация за 

предписаните 

лекарствени продукти 

PrescriptionDrug drugNHIFCode Текст НЗОК Код на 

предписаният лекарствен 

продукт 

PrescriptionDrug codeICD Текст Код на заболяването 

съгласно МКБ 10 ревизия 

PrescriptionDrug prescribedQuantity Количество Предписано количество 

PrescriptionDrug prescribedMeasure Избираем Лекарствена форма – 

опаковка, ампула, 

спринцовка,  
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PrescriptionDrug numberOfDays Количество Период в дни за 

продължителност на 

терапията 

PrescriptionDrug signatureQuantity Количество Инструкция към пациента 

какво количество да 

приема от лекарствения 

продукт 

PrescriptionDrug signatureRepeats Количество Инструкция към пациента 

колко пъти да приема 

лекарствения продукт 

PrescriptionDrug signatureOccurrence Количество Честота на прием на 

лекарствата 

PrescriptionDrug Allow susbstitution? Булев 

въпрос 

Разрешено ли е 

генерично заместване 

да/не? 

 

✓ За елементи на архетипа от меню Terminology се въвеждат съответните описания на 

елементите. Описанията на терминологиите могат да се въвеждат на повече от един 

език, като добавянето на език за описание става от меню Language -> Add Language. 

✓ Готовият архетип се запазва в папка \archetypes\entry\instruction , за да бъде 

достъпен за понататъшна обработка с  Template Designer. 

Разработка на архетип тип COMPOSITON за ЕЗЗ. 

В Референтния модел на openEHR архетипите, производни на тип ITEM като 

например INSTRUCTION, не могат да се присъединят самостоятелно към оперативен 

темплейт.  За целта е необходимо да се създаде архетип тип COMPOSITON , който 

позволява да се добавят архетипите, производни на тип ITEM. Впоследствие, така 

допълненият архетип COMPOSITON може да се експортира като оперативен темплейт 

и от него да се създават инстанции на електронни рецепти по openEHR спецификацията. 

Архетип от тип COMPOSITON се създава по следния начин:  

• С помощта на Archetype Editor [21] се създава архетип тип COMPOSITON 

който по същество е празен архетип и служи като контейнер за съхранение 

на други архетипи съгласно Референтния Модел на openEHR. 
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• Готовият архетип се запазва в папка \archetypes\, за да бъде достъпен за 

понататъшна обработка с Template Designer . 

Разработка на оперативен темплейт за ЕЗЗ. 

С помощта на Template Designer [18] се създават оперативни темплейти, които 

описват структура на композиция и подредба на архетипите в тази композиция като част 

от ЕЗЗ. 

• За да се създаде оперативен темплейт, е необходимо да се посочат хранилища за 

съхранение на архетипите и темплейтите от меню Tools -> Knowledge repository -> 

Edit Repository list… и от там с бутон Add New се създава хранилище или да се 

свали готов темплейт и да се преработи съгласно нуждите 

• Архетипите в темплейта трябва да са групирани в директории, съобразно 

компонента на запис, който описва архетипа със следната структура. 

 

Фигура 2.4 Структура на папките за съхранение на архетипи 

• В Template Designer с влачене и спускане първо се добавя основният темплейт тип 

COMPOSITON от хранилището с архетипи. След това се добавя с влачене и спускане 

темплейтът тип INSTRUCTION, като Template Designer автоматично показва 

свободния слот, където може да бъде добавен архетипа. 

На Фигура 2.5 виждаме релацията между готовия оперативен темплейт и XSD схемата на 

формата на НЗОК за отчитане на договорни партньори – аптеки. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 133 of 275 

 

 

Фигура 2.5 Връзки на оперативния темплейт с XSD схемата на НЗОК 

Експортираме създадения оперативен темплейт и преработката му, за да бъде 

прочетен от EHRServer. 

• Експорт на темплейта в opt формат(оперативен темплейт/ шаблон): 

В Template Designer файловете се записват във вътрешен формат OET. От 

меню File - > Export  готовият темплейт може да бъде експортиран в 

различни формати и в opt формат читаем от EHRServer. 

• Преработка на оперативния темплейт: 

Експортнатият оперативен темплейт от Template Designer не отговаря на xsd 

валидацията на EHRServer, затова трябва да бъде преработен с текстови 

редактор, като се направят следните промени във файла: 

Блокът от тагове 

<template_id> 

<value>nhif1</value> 

</template_id> 

трябва да бъде променен на 

<template_id> 

<value>nhif1.en.v1</value> 
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</template_id> 

и на двете места където се среща във файла, за да отговаря на шаблон на 

регулярен израз  

'([a-z]+(_[a-z]+)*)\.([a-z]{2})\.v([0-9]+[0-9]*(\.[0-9]+[0-9]*(\.[0-9]+[0-9]*)?)?)' 

• Проверка на оперативния темплейт са съвместимост с EHRServer с web 

приложението на адрес 

https://server001.cloudehrserver.com/cot/opt/template_validate, ако валидацията 

премине успешно, темплейтът може да бъде използван в EHRServer. 

Програмна реализация. 

Тук ще разгледаме софтуерната реализация на прототип на EHRServer сървър за 

съхранение на ЕЗЗ тип електронна рецепта и  клиент приложение/модул за създаване и 

извличане на документи от електронен здравен запис за лекарствена терапия в 

съответствие с разработения оперативен шаблон 

 

Инсталиаране на EHRServer на Ubuntu Linux 

За начало  инсталираме MySQL СУБД, JDK7 или JDK8. Това изисква  създаване и 

конфигуриране на MySQL база данни 

$ sudo apt install mysql-server 

$ mysql -u root –p 

 

mysql> CREATE USER 'ehr'@'localhost'; 

mysql> ALTER USER 'ehr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'NEW-ROOT-

PASSWORD'; 

mysql> CREATE DATABASE ehrserver; 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON ehrserver.* TO 

'ehr'@'localhost'; 

mysql> exit; 

 

Инсталираме на JDK8 

$ apt install openjdk-8-jre-headless 

$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/ 

 

Инсталиране на Grails 2.5.6 (важно точно 2.5.6 версия) с помощта на SDKMAN 
$ curl -s get.sdkman.io | bash 

$ source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"  

$ sdk help  

$ sdk install grails 2.5.6 

$ set version by default: Y 

$ grails -version 

https://server001.cloudehrserver.com/cot/opt/template_validate
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Инсталираме на EHRServer като за целта изтегляме на актуалната версия на EHRServer 

от хранилището 

$ git clone https://github.com/ppazos/cabolabs-ehrserver/ 

 

Конфигуриаме   EHRServer: 

$ cd ehrserver/grails-app/conf 

$ mcedit DataSource.groovy 

 

При необходимост в средата за разработка променяме потребителското името на 

потребителя ehr и паролата му NEW-ROOT-PASSWOR (или добавяме нови 

потребители) и запазване на промените. 

Задаваме на стойности на задължителни променливи от обкръжението необходими за 

работата на EHRServer  

$ export EHRSERVER_REST_SECRET="6067dba9-1417-41c5-b1af-92208c77ce77" 

$ export EHRSERVER_SNQUERY_KEY="22222222-2222-2222-2222-222222222222" 

По избор добавяме, примерно: 

$    export EHRSERVER_EMAIL_FROM=" ehr@petko.info " 

$    export EHRSERVER_EMAIL_HOST=" ehr.petko.info " 

$    export EHRSERVER_EMAIL_PORT=25 

$    export EHRSERVER_EMAIL_USER="ehr@petko.info " 

$    export EHRSERVER_EMAIL_PASS="%B9<B7q5" 

$    export EHRSERVER_ALLOW_WEB_USER_REGISTER=true 

Стартираме на EHRServer като стартирането  на EHRServer се извършва със следните 

команди: 
$   cd ehrserver 

$   grails run-app 

 

В резултат на изпълнението на тези команди  може да изпълним заявка за отваряне на уеб 

страница  http://localhost:8090/ehr , където да въведем за  потребител/парола/ 

организация следните стойности: admin/admin/123456 

Създаваме скрипт за задаване на всички параметри и стартиране на EHRServer: 

#/bin/bash 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/ 

export EHRSERVER_REST_SECRET="6067dba9-1417-41c5-b1af-

92208c77ce77" 

export EHRSERVER_SNQUERY_KEY="22222222-2222-2222-2222-

222222222222" 

export EHRSERVER_EMAIL_FROM="ehr@petko.info" 

export EHRSERVER_EMAIL_HOST="ehr@petko.info" 

export EHRSERVER_EMAIL_PORT=25 

export EHRSERVER_EMAIL_USER="ehr@petko.info" 

http://localhost:8090/ehr


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 136 of 275 

 

export EHRSERVER_EMAIL_PASS="%B9<B7q5" 

export EHRSERVER_ALLOW_WEB_USER_REGISTER=true 

cd $HOME/cabolabs-ehrserver 

grails run-app 

 

Зареждаме на оперативния темплейт в работещата инстанция на EHRServer по следния 

начин. От меню Templates на web console на EHRServer се избира Upload operational 

template, избира се готовият оперативен темплейт и с бутон Upload се зарежда 

оперативния темплейт(Фигура 2.6) 

 

 

Фигура 1 Оперативен темплейт зареден в EHRServer 

 

Технологии за реализация на клиента  

PHP (съкращение от "PHP: Hypertext Preprocessor") е широко разпространен скриптов език 

с отворен код (Open Source), пригоден за различни цели, който е специално създаден за 

уеб разработване (Web development) и може да бъде вмъкван в HTML  

PHP скриптовете се изпълняват на сървъра и генерират HTML/XML/JSON , който се 

изпраща в отговор на клиентската заявка. 

Синтаксисът на PHP е подобен на основни езици като C и Java. Има възможност за 

смесване на PHP код със статично дефиниран HTML. Това става със специални 

инструкции за начало и край на обработката <?php и ?>. 

http://www.php.net/manual/bg/language.basic-syntax.phpmode.php


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 137 of 275 

 

Предимство е, че PHP е лесен за научаване и употреба от начинаещи, а в същото време 

разполага и с много разширени възможности за по-сложни задачи.  

Разработеното приложение използва допълнителните PHP модули curl и xml, 

които за Debian базирани Линукс ОС се инсталират с командата 

 

$ sudo apt install php-xml 

$ sudo apt install php-curl 

 

Apache HTTP server 

https://httpd.apache.org/  

е най-масово използваният уеб сървър с отворен код, разработван от Apache Software 

Foundation.  Debian базирани Линукс ОС се инсталира с командата 

$ sudo apt install apache2 

 

HTML 

HTML (HyperText Markup Language) е стандарт за описание и глобално разпространение 

чрез World Wide Web на информация, като 

• Онлайн документи със заглавия, текст, таблици, списъци, снимки и др. 

• Хипертекстови връзки към други документи и ресурси 

• Форми за попълване на данни за извършване на транзакции  с отдалечени 

услуги, търсене на информация, правене на резервации, поръчване на продукти 

и др. 

• Включване на електронни таблици (spread-sheets), видеоклипове, звукови 

клипове и други приложения директно в документите 

Синтаксисът на HTML се състои HTML елементи, наречени тагове, които се записват в 

ъглови скоби < и >. Най-често таговете се използват по двойки от отварящ, като <h1> и 

затварящ като </h1> таг. Таговете имат атрибути и допустимо съдържание, текст, други 

тагове или смесица от двете, които са дефинирани в HTML спецификацията.   

Често използвани тагове са <html>, <body>, <script>, <table>, <div>, <img>, <br>, <h1> със 

съответните атрибути и съдържание. 

CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) е основна технология в допълнение на HTML за изграждане 

на уеб страници. Основната идея е да се раздели структурата (или съдържанието) от 

представянето. Накратко HTML осигурява механизмите за специфицирането на 

структурата на страницата, докато CSS - за задаване на оформлението (визуално и 

слухово). 

CSS е език за описване на стилове за елементите в уеб страницата, включително цветове, 

оформление и текстови шрифтове, позициониране, разстояния между елементите и други. 

https://httpd.apache.org/


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 138 of 275 

 

По този начин стиловото оформление може да не се задава като част от структурата на 

всяка страница (HTML) а външно, чрез отделни CSS файлове. CSS файловете могат да се 

преизползват от много HTML страници, което прави стиловата информация 

централизирана и лесна за поддръжка и промяна. 

JavaScript 

Скрипт е програмен код, който не се нуждае  от предварителна обработка (като 

компилиране), преди да се изпълни. В контекста на уеб браузъра, скриптове обикновено 

се отнасят към програмен код, написан на JavaScript, който се изпълнява от браузъра, 

когато страницата е свалена, или в отговор на събитие, предизвикано от потребителя. 

JavaScript функциите могат да достъпват и да модифицират DOM представянето на 

заредената страница в паметта и по този начин да въздействат върху визуализираните 

елементи за потребителя. 

XML 

eXtensible Markup Language – разширяем маркиращ език (РМЕ)) е стандарт (метаезик), 

дефиниращ правила за създаване на специализирани маркиращи езици, както и 

синтаксисът, на който тези езици трябва да се подчиняват. 

Това е единият от двата възможни начини за извличане и записване  на данни от 

EHRServer. Изпращаните към и генерираните от EHRServer XML Данни трябва да 

отговарят по синтаксис и семантика на оперативния темплейт за който се отнасят 

JSON  

JSON (JavaScript Object Notation) е, текстово представяне на JavaScript обекти. Това е 

вторият начин за комуникация между клиентско приложение и EHRServer Предимствата 

му са: 

- по-компактен от XML 

- по лесен и ефективен за обработка 

REST API 

REST (на английски: Representational State Transfer) е стил софтуерна архитектура за 

реализация на уеб услуги. 

CaboLabs openEHR Toolkit (CoT) – 

https://server001.cloudehrserver.com/cot/ - Набор от web базирани инструменти за преглед и 

валидация на оперативни темплейти и генериране на xml, json и html forms от оперативни 

темплейти. (Фигура 19) 

https://server001.cloudehrserver.com/cot/
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Фигура 2 CaboLabs openEHR Toolkit 

 

Готови библиотеки и скриптове за преизползване в проекта 

• EHRClientPHP - https://github.com/ppazos/EHRClientPHP примерен клиент за 

комуникация с EHRServer създаден от разработчика на EHRServer. 

• Bootstrap - https://getbootstrap.com/ - библиотека с отворен код за разработка на 

HTML, CSS, and JavaScript приложения. 

• CaboLabs openEHR   Toolkit (CoT) - https://server001.cloudehrserver.com/cot/  

Програмна реализация на клиент 

В тази секция е представена програмната реализация на клиентско приложение за  

създаване и извличане на документи от електронен здравен запис за лекарствена 

https://github.com/ppazos/EHRClientPHP
https://getbootstrap.com/
https://server001.cloudehrserver.com/cot/
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терапия. За да докажем  възможностите и функционалностите та EHRServer разработих 

прототип на web базиран клиент, използвайки технологиите за реализация от т. 4.2, като 

при разработката се придържам към принципите за модулност, свързаност и 

преизползване на код от методологията за разработка на софтуерни приложения. 

Структурата на клиентското приложение съдържа следните файлове: 

• ehrserver_client.php – Библиотечен файл съдържаш PHP класа EHRServer 

(Фигура 2.7) за съдържащ всички методи необходими за REST комуникация със 

сървъра : 

 

Фигура 2.7 UML диагрма на PHP клас EHRServer 

• connection.php – Файл съдържащ данните за връзка и оторизация с РНР с класа 

EHRServer като възможните начини за оторизация са следните: 

o Чрез метод login() с аргументи потребител, парола и организация 

o Чрез метод set_token() с аргумент токен за идентификация генериран от web 

console на EHRServer 

• index.php – основен файл, който в ляво навигационно меню с хиперлинкове към 

ehr_list.php и query_list.php: 

• ehr_list.php  - РНР кода на този файл извиква метода get_ehrs(), който връща 

списък с UID на наличните ЕЗЗ/EHR/.HTML кода визуализира списъка в таблица 
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с хиперлинк за всеки запис към файл ehr_show.php?uid=UID (Фигура 21) .

 

Фигура 3: Извеждане на списък с ЕЗЗ на EHRServer 

• ehr_show.php?uid=UID  - РНР файлът в тази HTTP  заявка  използва GET 

параметъра uid и чрез метода get_compositions($_GET['uid']) изтегля 

от сървъра списък с документите /електронни рецепти/ за избрания ЕЗЗ. HTML 

кода визуализира получените данни (Фигура 2.8) в таблица като всеки ред има 

хиперлинк към show.php?uid=UID с параметър uid –идентификатор на 

документ към ЕЗЗ. След таблицата се визуализира бутон „Нова Електронна 

Рецепта“ посредством HTTP заявка  compo_create_nhifinst.en.v1.php?UID с 

параметър UID кода на ЕЗЗ. 

  

Фигура 2.9: Списък с издадени Електронни рецепти на пациент  

 

• nhifinst.xml – XML файл генериран от оперативния темплейт с помощтта на 

инструмента Clinical Document Instance Generator XML   

https://server001.cloudehrserver.com/cot/opt/xml_instance_generator , като всички 

елементи value са заменени със съответни идентификатори от Таблица 4. XML 

файлът е редактиран с текстови редактор, като тага <version> е включен в таг 

<versions> за да отговаря на XSD дефиницията на EHRServer. 

https://server001.cloudehrserver.com/cot/opt/xml_instance_generator
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compo_create_nhifinst.en.v1.php?ehr_uid= 

Заявката към PHP файла compo_create_nhifinst.en.v1.php получава като параметър 

идентификатор на здравен запис, а самияат PHP файл се състои от: 

1. HTML код -  форма (Фигура 23), първоначално генериранана с помощта на 

HTML Form Generator 

https://server001.cloudehrserver.com/cot/opt/html_form_generator въз основа на  

оперативния темплейт и с преработен дизайн с HTML и CSS, така, че да 

изглежда като рецептурна бланка за предписване на лекарствени продукти от 

НЗОК, като за запазени всички стойности на HTML атрибут name към input и 

option таговете , който съответстват на елементите на асоциативния масив 

$params в РНР кода и на съответни елементи в XML дървото. По този начин от 

input поле на HTML форма данните се трансформират и структурират до 

валиден XML, който се изпраща към EHRServer и се създава документ към 

ЕЗЗ. 

 

Фигура 4: Форма за създаване запис за електронна рецепта 

2. PHP скрипт, който се изпълнява след натискане на бутон “Запиши” на 

формата и изпълнява следните действия (Фигура 2.10): 

▪ Прочита xml файла nhifinst.xml в XML обект $doc. 

https://server001.cloudehrserver.com/cot/opt/html_form_generator
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▪ Прочита данните изпратени от HTML формата в асоциативен масив $params. 

▪ Създава асоциативен масив $mappings  с ключове имената на елементите и 

стойности подадените от формата параметри $params съгласно Таблица 2.5. 

Таблица 2.5: Ключове и стойности на масив $mappings за генериране на EHRServer 

заявка  

Ключ Стойност 

[[CONTRIBUTION:::UUID]]  generate_uuid(), 

[[COMMITTER_ID:::UUID]]  generate_uuid(), 

[[COMMITTER_NAME:::STRING]]  'Petko Kovachev', 

[[TIME_COMMITTED:::DATETIME]]  $iso8601date, 

[[VERSION_ID:::VERSION_ID]]  generate_uuid() .'::PHP.TEST::1', 

[[COMPOSER_ID:::UUID]]  generate_uuid(), 

[[COMPOSER_NAME:::STRING]]  'Dr. Petko Kovachev', 

[[COMPOSITION_DATE:::DATETIME]]  $iso8601date, 

[[COMPOSITION_SETTING_VALUE:::STRING]]  'FMI Hospital', 

[[COMPOSITION_SETTING_CODE:::STRING]]  '229', 

[[OBS_ORIGIN:::DATETIME]]  $iso8601date, 

[[EVN_TIME:::DATETIME]]  $iso8601date, 

[[typeOfPrescription:::DV_ORDINAL]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0005]/value'], 

[[prescriptionNo:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0008]/value'], 

[[prescriptionDate:::DV_DATE]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0009]/value'], 

[[doctorUin:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0017]/items[at0

018]/value'], 

[[doctorSpecialty:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0017]/items[at0

021]/value'], 

[[heRegistrationNo:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0017]/items[at0

019]/value'], 
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[[ambulatorySheetNo:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0017]/items[at0

020]/value'], 

[[ambSheetPrescriptionNo:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0017]/items[at0

022]/value'], 

[[EGN:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0003]/items[at0

010]/value'], 

[[prescriptionBookletNo:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0002]/items[at0003]/items[at0

011]/value'], 

[[drugNHIFCode:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0004]/items[at0012]/value'], 

[[codeICD:::DV_TEXT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0004]/items[at0013]/value'], 

[[prescribedQuantity:::DV_COUNT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0004]/items[at0023]/value'], 

[[prescribedMeasure:::DV_ORDINAL]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0004]/items[at0025]/value'], 

[[numberOfDays:::DV_COUNT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0004]/items[at0024]/value'], 

[[signatureRepeats:::DV_COUNT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0004]/items[at0032]/value'], 

[[signatureQuantity:::DV_COUNT]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0004]/items[at0031]/value'], 

[[signatureOccurrence:::DV_ORDINAL]] $activities['/description[at0001]/ite

ms[at0004]/items[at0034]/value'], 

[[Allow susbstitution?:::DV_BOOLEAN]]  $allowSub, 

[[Duracion:::DV_DURATION_VALUE]]  $duration, 

[[Intensidad:::CODEDTEXT_VALUE]] $names[$activities['/data[at0001]/ev

ents[at0002]/data[at0003]/items[at0

010]/value/defining_code']], 
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[[Intensidad:::CODEDTEXT_CODE]] $activities['/data[at0001]/events[at0

002]/data[at0003]/items[at0010]/val

ue/defining_code'] 

  

▪ С помощта на РНР функцията str_replace() подменя всички стойности в XML 

обект  $doc, които ключове имат съответствие в масива $mappings  със 

съответните им стойности.  

▪ Генерираният xml в променливата $doc  се изпраща с метода  

commit_composition( ) на класа EHRServer към инстанцията на EHRServer. 

При успешен запис връща съобщение тип  'AA' и пренасочва към страница 

ehr_show.php?uid= с GET параметър идентификатора на ЕЗЗ. Фигура 24 показва 

етапите на трансформация на един елемент от input поле в HTML формата до 

XML елемент в файла за създаване на документ към ЕЗЗ към EHRServerv

 

Фигура 5:Трансформация на елемент от HTML input поле до XML item . 

- ehr_show.php?uid= . При тази HTTP  заявка PHP файлът ehr_show.php получава 

като GET параметър идентификатора на документ от ЕЗЗ, за да  извлече от 

EHRServer- а данните на този документ и да ги визуализира в HTML форма със 

заключени полета (Фигура 25). Съдържанието на графичният интерфейс на уеб 
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страницата съответства на Бланката “Рецептурна бланка-НЗОК” – бл. МЗ-НЗОК 

N. 5,  виж Приложение 3.  За изпъллнение на тази заявка се  използва метода 

get_composition()  на класа EHRServer. 

 

Фигура 6: Визуализация на документ от ЕЗЗ тип електронна рецепта 

• query_list.php - Меню Queries – Преглед и стартиране на готови заявки за 

извличане на информация от EHRServer 

Заявки за извличане на информация в EHRServer (Query)  

Заявките за извличане на информация биват единични и комбинирани. Заявките се 

създават и дефинират през web console на EHRServer, като при създаване им се 

присвоява име и уникален идентификатор и след това могат да бъдат изпълнявани от 

клиент по идентификатор с следната операция към REST-API: GET 

/queries/$queryUid/execute. Като резултат сървъра връща xml или  json резултат със ЕЗЗ 

документите, които отговарят на зададените параметри в дефинираната заявка. За 

демонстрация създаваме заявка с име cardiodrugs и филтър елемент drugNHIFCode да 

започва с низ CF (Фигура 26). При изпълнението на заявката от клиента с РНР метода 

execute_query($queryUid) се получава списък с всички документи към ЕЗЗ, които 

отговарят на зададените критерии. При необходимост от по-сложни заявки с повече 
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параметри се създават отделни заявки за всеки параметър и след това заявките се 

комбинират в една обща комбинирана заявка и при извикването и се получават данни за 

записи, които отговарят на всичките единични заявки. 

 

Фигура 7: Изглед на модул за създаване на заявка в web console 

Управление на ЕЗЗ с openEHR  

Процеса на създаване на документи и ЕЗЗ тип електронна рецепта за пациент протича на 

следните етапи: 

1) Идентификация пред EHRServer във формата за идентификация (Фигура 2.12) се 

въвеждат потребителско име и парола, които са зададени през web конзола на 

EHRServer (admin:admin по подразбиране), ако идентификацията е с токен генериран 

от web конзола тази стъпка се пропуска. 
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2) Създаването на нов пациентски идентификатор става от линк “Нов пациент“ меню, 

като във формата автоматично се попълва генериран нов UUID (Фигура 2.13). 

Концепцията на EHRServer е пациентите да се идентифицират само с UUID, а 

личните данни като имена ЕГН и др. Да се съхраняват в друга база данни при 

клиента. 

3) От линк “Списък пациенти “ се избира на пациент от списъка за който да бъде 

създаден документ към ЕЗЗ – електронна рецепта чрез кликване върху ред с 

идентификатор на пациент. 

4) От профила на избрания пациент се натиска бутон „Нова електронна рецепта“ 

(Фигура 27) за зарежданe на празен формуляр за създаване на нов запис за 

електронна рецепта. 

 

 

Фигура 8: Изглед форма за създаване на нова рецепта 

5) В формуляра за електронна рецепта (Фигура 2.14), се попълват всички полета с 

релевантни данни и се изпращат за запис към сървъра с бутон “Запиши”.При 

успешен запис в EHRServer има съдаден запис за електронна рецепта към 
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идентификатора на пациента. 

 

Фигура 9: Изглед на формуляр за рецепта 

Прегледа и визуализацията на въведените документи към ЕЗЗ в EHRServer може да 

стане по един от следните начини: 

1) От клиентското приложение от линк “Списък пациенти “ (Фигура 2.15) се избира на 

пациент от списъка, и се избира идентификатор на документ към ЕЗЗ. Въведените 

данни се визуализират във форма за електронна рецепта със заключени за редакция 

полета. 
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Фигура 10: Изглед на попълнен формуляр за рецепта  

2) От администраторския интерфейс web console документи към ЕЗЗ могат да бъдат 

визуализирани, като от меню Health Records се избере идентификатор на ЕЗЗ и в 

сектор Contributions с бутони могат да бъдат визуализирани данни в XML или plain 

HTML формат (Фигура 30). 

 

Фигура 2.15: Изглед на въведените данни за електронна рецепта на уеб 

конзолата 
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ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 3 

Докладът съдържа данни за изпълнението дейностите от Работен пакет 1 (РП1) по задача 3 

от утвърдения Работен план на договора за изпълнение на ННП Е-Здраве.  

Задача 3 има следните основни характеристики. 

Наименование на Задача 3 

Създаване на метод и технология за реализация  на системи за обмен, съхранение и 

обработка на клинични данни (СОСОКД)  

Начало: 16.06.2019 г  

Продължителност:  42 месеца 

Състояние: завършена и отчетена 

Основни дейности: 

1 Разработване на формален модел на системи за обмен, съхранение и обработка на 

клинични данни. 

2 Разработване на метод и технология за реализация на системи за обмен, 

съхранение и обработка на клинични данни. 

3 Разработване на правила за интегриране на нови външни и вътрешни компоненти 

и потребители 

Цел на задачата: Да се създадат метод и технология за реализация на СОСОКД, 

които позволяват:  

1 използването на ISO 13606 и техническия доклад ISO/TR 22221 за реализацията 

на СОСОКД;  

2 използването на спецификационни техники, осигуряващи автоматизирано 

въвеждане и семантична  оперативна съвместимост на сложна и разнотипна 

медицинска информация;  

3 използването на интелигентни компоненти на СОСОКД 

  



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 152 of 275 

 

3 ... Доклад по изпълнение на дейностите по Задача 3 

Резултати: 

Дейност 1: Разработване на формален модел на системи за обмен, съхранение и 

обработка на клинични данни 

• Създаден е компютърен модел на медицинско досие (архетип) на пациент за 

целите на трансграничен обмен по ISO 27269. 

• Създаден е XML модел  за валидиране на XML инстанция (архетип)  на 

медицинско трудово досие на пациент относно типовете данни в ISO 13606. 

• Създаден е BPMN на  модел за бизнес процес по издаване на електронна рецепта   

• Разработен е формален модел (архетип)  на основните данни в  електронна 

рецепта за  обмен на електронни рецепти в средата на   eHDSI.  

• Създаден е модел на релационна база от данни на MS SQL Server за съхранение 

на  обсервационни данни по OMOP Common Data Model.  

• Разработен е формален модел за обработка и оценка категорията на заболяването 

на клинични данни на болни от диабет с наднормено тегло . 

• Разработен е формален модел на съответен бизнес процес за изписване на 

медицински продукт по спецификацията му в електронна рецепта.   

• Разработена е архитектура на система за обмен, съхранение и обработка на 

клинични данни    

Дейност 2: Разработване на метод и технология за реализация на системи за обмен, 

съхранение и обработка на клинични данни 

• Разработени са методи и програмни средства за  анализ и  валидиране  на 

клинични данни на болни от социално значими заболявания, представени в 

естествен език. 

• Разработени са методи за оценка на плътността на костите при заболяване от 

остеопороза 

• Разработени са средства за машинно самообучение за оценка на преживяемост 

при рак на гърдата 

• Разработени са  е методи и програмни средства за извличане на числови данни за 

индекса на телесната маса на болни от диабет включително, данни за ръст и тегло. 

• Разработени са  е методи и програмни средства извличане на числови данни за 

давност на диабет от здравни записи в естествен език   

• Разработени са алгоритъм и софтуерната му реализация за 

криптиране,декриптиране на съдържанието на електронна рецепта в QR код.  

Дейност 3 Разработване на правила за интегриране на нови външни и вътрешни 

компоненти и потребители 

• Разработени са софтуерни програми за извличане на клинични данни, съдържащи 

се в  големи масиви от данни, представени в естествен език.  

• Изградена е архитектура на многослойно уеб приложение за обмен на клинични 

данни(с приложение на нерелационна база от данни exist-DB). 

• Създаване на релационна база от данни на MS SQL Server за съхранение на  

обсервационни данни по OMOP Common Data Model.  

• Разработени са модели и  алгоритми за интегриране на големи масиви от 

неструктурирани електронни здравни записи на високо специализирани дейности  

на лекари в релационни и нерелационни бази от данни 

https://www.bpmn.org/
https://digitalhealtheurope.eu/glossary/ehdsi/
https://ohdsi.github.io/CommonDataModel/
https://ohdsi.github.io/CommonDataModel/
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• Разработени са уеб услуги за изпълнение на електронни рецепти, чието 

съдържание е представено посредством QR  код.  

• Създаване на компютърна програма за извличане на числови данни за 

стойностите на гликиран хемоглобин в диабетици  посредством обработка на 

големи масиви от данни, представени в естествен език.  

• Разработени са уеб услуги за интегриране на нови външни и вътрешни 

компоненти на система за бързо известие до Регионалните здравни инспекции  . 

• Извършени са компютърни експерименти при обмен на  реални данни от 

електронни рецепти и анализ на  резултатите 

• Разработено е софтуерно приложение ИТУП Медик, което съхранява клинични 

данни за изпълнение на дейности по клинични пътеки. Приложението позволява 

извършване на различни справки и анализи върху тях.  Софтуерният продукт 

позволява търсене по различни атрибути 

• Създаден е прототип на софтуерен продукт, реализиращ семантична оперативна 

съвместимост при  обмен на клинични данни от Медицинско трудово досие като 

са спазени изискванията за приложение на типовете данни в ЕN 13606 и Наредба 

№ 3 от 25 януари 2008 г. за условията е реда за осъществяване дейността на 

службите по трудова медицина.   
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Създадени са напълно функционални прототипи на софтуерни продукти, 

основани на стандарта за оперативна семантична съвместимост EN 13606, 

спецификацията с отворен сорс код openEHR и Google Maps: 

[1] Прототип на софтуерен продукт за генериране и управление на електронни 

рецепти, съвместими с европейските стандарти за трансграничен обмен на 

електронни рецепти, при което е предложен оптимизиран бизнес процес 

(„Inversion of Control”) за трансграничен обмен на електронни рецепти. 

[2] Прототип на софтуерен продукт, реализиращ семантична оперативна 

съвместимост при  обмен и управление на клинични данни от 

Международно досие на пациент при непланиран и планиран прием в ЕС 

като са спазени изискванията на ЕN 13606, EN 17269:2019 и CEN/TS 

17288:2020. Компютърен модел на клинични данни в Международно досие 

на пациент по стандартите ЕN 13606, EN 17269:2019 и CEN/TS 17288:2020 

осигурява семантична оперативна съвместимост при обмен на данните и се 

създава за първи път в България. 

[3] Прототип на софтуерен продукт, реализиращ семантична оперативна 

съвместимост при  обмен на клинични данни от Медицинско трудово досие 

като са спазени изискванията за приложение на типовете данни в ЕN 13606 и 

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията е реда за осъществяване 

дейността на службите по трудова медицина. Компютърен модел на 

клинични данни в Медицинско трудово досие по ЕN 13606 и Наредба № 3 се 

създава за първи път в България. 

[4] Прототип на софтуерен продукт  за управление на клинични данни за 

лечение на рядко заболяване(Acromegalia), който е съвместим със стандарта 

за Международно досие на пациент EN 17269 

[5] Създадени са компютърни модели и софтуерни приложения за извличане на 

клинични данни и обработката на общо 39,780,659 амбулаторни листове, 

касаещи 5,128,172 пациенти, посетили общопрактикуващи лекари и 

специалисти през 2018 г. 

[6] Създадени са компютърни модели и софтуерни приложения за извличане на 

клинични данни от 2,828,970 амбулаторните листове на пациенти, на които е 

поставена диагноза, касаеща неврологично заболяване. 

[7] Създаден е  софтуерен продукт извличане на клинични данни от 

анонимизирани амбулаторни записи на пациенти регистрирани с 

неврологични заболявания, разпределени по диагнози, с цел оценка на 

ефективността на лечението. Такива големи масиви от данни се срещат 

изключително рядко в публичното пространство и съществуващите 

публикации в тази област. 

[8] Създаден са компютърни модели и софтуерни приложения  за извличане на 

клинични данни от 6,887,876 анонимизирани амбулаторните листове на 

пациенти, на които е поставена диагноза захарен диабет. Извлечени са 

числови данни за стойностите на кръвна захар, гликиран хемоглобин, индекс 

на телесна маса, давност на диабет в диабетици  посредством обработка на 

полета от данни, представени в естествен език в тези амбулаторни листове. 

Такива големи масиви от данни с тези показатели се срещат изключително 

http://www.thinkmind.org/articles/global_health_2020_1_20_78002.pdf
https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/results.php
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рядко в публичното пространство и съществуващите публикации в тази 

област. 

[9] Разработени са програмни средства за оценка на ефективността от лечение 

на редки заболявания (акромегалия) 

[10] Създадено е софтуерно приложение ИТУП Медик, което съхранява 

клинични данни за изпълнение на дейности по клинични пътеки. 

Приложението позволява извършване на различни справки и анализи върху 

тях.  Софтуерният продукт позволява търсене по различни атрибути 

(характеристики), анализи и графично представяне на резултатите. 

 

Разработените примерни софтуерни приложения доказват на практическата 

приложимост на създадените модели. На уеб сайта на Работен пакет 1 

(https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/) са публикувани данни за разработените софтуерни 

продукти, архетипите, техните инстанции и демонстрационни версии включително 

видео материали, доказващи реализираните функционални изисквания на 

разработените продукти. 

  

https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/
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3.1 Трансграничен обмен на електронни рецепти 

Тук ще представим накратко прототипа на  многослойно уеб приложение за генериране 

на данни за електронна рецепта по изискванията на eHDSI (eHealth Digital Service). 

Видео презентацията за изпълнението на основните функционалности на уеб 

приложението са публикувани в YouTube 

В основата на приложението е реализацията на оптимизиран модел на бизнес процеса за 

трансграничен обмен на електронни рецепти в средата на   eHDSI. Моделът на бизнес 

процеса е разработен от екипа на РП1 на ННП еЗдраве 

 

Фигура 3.1 Бизнес процес за трансграничен обмен на електронни рецепти. 

:%20https:/www.youtube.com/watch?v=fvOSVpxCefw
:%20https:/www.youtube.com/watch?v=fvOSVpxCefw
https://digitalhealtheurope.eu/glossary/ehdsi/
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Бизнес процесът и реализацията му са публикувани в доклади на международни 

специализирани конференции. Накратко, тези функционалности са илюстрирани със 

следващите примери. 

Структурата и типовете данни следват стриктно изискванията на  eHDSI за 

трансграничен обмен на електронни рецепти. За сравнение, моделът от данни и типовете 

данни на софтуерното приложение, разработено от Информационно обслужване АД не 

отговаря на тези изисквания. По тази причина електронни рецепти, издавани 

понастоящем в България не са директно приложими за трансграничен обмен на 

електронни рецепти в рамките на ЕС. 

 

1. В раздела Patient identification се създава екран за въвеждане на лични данни на 

пациент. 

Попълват се имена, пол, идентификатор /ЕГН/, дата на раждане, адрес, email и парола за 

криптиране по желание. 

 

 

Фигура 3.2. Създаване на електронна рецепта 

 

2. При включване на избиране на опцията Crypt patient IDs! Личните идентификатори 

имена, идентификатор /ЕГН/, дата на раждане се криптират с помощта на 

библиотеката crypto-js  в комбинация с jQuery , при което  данните , въведени в 

текстовите полета и паролата се криптират с AES в генерирания QR код. При 

https://digitalhealtheurope.eu/glossary/ehdsi/
https://www.is-bg.net/bg/news/179
https://code.google.com/archive/p/crypto-js/
https://jquery.com/
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изключването на опцията Crypt patient IDs! тези стойностите се изписват  без 

криптиране в  текстовите полета, както е показано на следващата фигура 3.3. 

 

 

Фигура 3.3. Криптиране на лични данни в електронна рецепта 

 

3. В раздела HP Identification се извличат данните на медицинския специалист, който 

предписва рецептата 

 

Фигура 3.4. Въвеждане на данни за медицинския специалист, предписал рецептата 

 

4. В раздела Prescription Clinical Data медицинският специалист въвежда данни за 

предписаният лекарствен продукт, както следва: 

✓ Обичайно/търговско наименование 

✓ Код на продукта и кодова система 
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✓ Лекарствена форма 

✓ Търговска марка 

✓ Активните съставки с количество и мерна единица 

✓ Инструкции за употреба към пациента 

✓ Период за употреба 

✓ Начин на приложение 

✓ Брой предписани опаковки 

 

Фигура 3.5. Въвеждане на клинични данни в рецептата 

 

5. При натискане на бутон Generate QR се генерира QR код, съдържащ цялата 

информация за предписана рецепта във структуриран JSON съгласно 

спецификацията eHDSI 
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Фигура 3.6. Записване на електронната рецепта в QR  код 

6. При генериран QR код се активира бутон Mail QR code. 

При натискане на бутона, пациентът получава e-mail на ареса, въведен в полето Email с 

идентификатор на рецептата, парола за декриптиране на личните данни и QR код 

съдържащ JSON стринг с всичките данни в електронната рецепта 
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Фигура 3.7. Разпечатване на електронна рецепта в QR  код 

Предложеният бизнес процес за управление на електронна рецепта отдела водеща роля 

Пациента в цялостния бизнес процес по управление на стъпките по предписване и 

изписване на електронна рецепта. Този процес е различен от бизнес процеса, реализиран 

от реализацията му от страна на Информационно обслужване, където на Пациента се 

отделя второстепенна роля в този процес. Поради това, предложения бизнес процес от 

ННП еЗдраве се нарича Inversion of control, при което се запазва съществуващата водеща 

и определяща роля на Пациента при ползване на хартиени рецепти. 
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3.2 Съхранение и управление на openEHR данни от отчетени клинични пътеки 

В тази секция е представена програмната  реализация на модела за управление на 

клинични данни, изпращани към НЗОК в отчети на болници  за изпълнение на клинични 

пътеки. Първоначално ще разгледаме формалния модел, създаден като архетип по 

openEHR спецификация.  

openEHR архетип на Отчет за изпълнение на клинична пътека 

При моделиране на клиничните концепции използваме референтния модел openEHR 

спецификацията. Клиничната пътека по НЗОК е една сложна структура от клинични данни  

и нейното в съответствие с openEHR спецификацията отчита характерните особености на 

бизнес процеса по изграждане на клиничен документ. 

 

Фигура 3.8. Типични дейности в лечебния процес 

 Например, на фигура 3.8 се забелязва разграничението на административните данни 

(Admin … Details) от чисто клиничните данни, използвани за представяне на статуса на 

пациента при приключване(Out) на клиничната пътека (ObservationEntries, 

EvaluationEntries). На  Фигура 3.9 е показан архетипа, изготвен при моделиране на 

Клинична пътека по openEHR. Този шаблон е изграден като композиция с корен на 
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дървовидната структура архетип от тип COMPOSITION, към който са добавени 

останалите архетипи. 

Фигура 3.9. Архетип на Отчет за изпълнение на Клинична пътека 

Важно е да обърнем внимание, че за целите на семантична оперативна 

съвместимост, типовете на данните в листата на дървовидната структура на openEHR 

шаблон са привързани към международно утвърдени класификации на медицински 

термини. Например, данните за основна диагноза и второстепенните диагнози се 

представят посредством ATC-10(МКБ-10) кодове [62] вместо свободен текст.  

Модел за управление на клинични данни по openEHR спецификация 

Моделът за управление на клинични данни, съдържащи се в отчет към НЗОК за 

изпълнение на клинична пътека, има многослойна архитектура на клиент- сървър 

приложение. Както сървърната част, така и клиентското приложение имат многослойна 

архитектура. Сървърната част на приложението управлява клинични данни, които 

удовлетворяват изискванията на openEHR спецификацията на дуалния информационен 

модел. В повечето случаи тези данни, включително и данните в отчетите на НЗОК, не 

удовлетворяват тези изисквания. Това налага създаване на клиентска част, която да 
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трансформира тези данни в инстанции на архетипи от openEHR и да предоставя функции 

за обмен на трансформираните данни със сървърната част на приложението..  

Основната част на сървърното приложение е openEHR платформата за съхранение 

и управление на ЕЗЗ на ЕЗД. В дипломната работа използваме съществуваща openEHR 

платформа с отворен сорс код, разработена от Pablo Gutiérrez. Инсталацията  и 

администрирането ѝ не са тривиални. Накратко, openEHR платформата публикува 

RESTful уеб услуги, позволяващи съхранение на EЗЗ („контрибуция“, инстанция на 

оперативен шаблон по openEHR спецификация) и изпълнение на заявки върху тези данни 

със специализиран език Archetype Query Language(AQL). Платформата се състои от 

машина за изпълнение на заявки, MySQL база от данни за съхранение на клиничните 

данни и уеб сървър за публикуване на уеб услугите. Подробното описание на openEHR 

платформата е извън обхвата на този отчет. Тук ще разгледаме по- внимателно 

изграждането на клиентската част и потребителските случаи, които са реализирани с нея. 

Клиентското приложение решава нетривиалната задача по трансформиране на 

клинични данни от специфичния за НЗОК формат във формат на openEHR обектен модел 

н архетипи. Допълнително, то използва уеб услугите на openEHR платформата за обмен 

на клинични данни по openEHR спецификация. По този начин клиничните данни, веднъж 

трансформирани по openEHR спецификация са семантично оперативно съвместими с 

всяка друга openEHR платформа (Фигура 24). Друго предимство на клиентското 

приложение е, че то може да се използва без промяна от всяка болница, която изпраща 

към НЗОК отчета си за изпълнение на клинични пътеки. По този начин се избягва 

дублиране на ресурси за осъществяване на обмен на клинични, чрез множество по 

същество различни протоколи за обмен на данни между всеки две различни точки на 

комуникация. 
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Фигура 3.10: Архитектура на уеб-базирания софтуер 

Съществен принос в тази разработка е създаване на алгоритъм и програмната му 

реализация за осъществяване на процеса по трансформация на клинични данни в openEHR 

съвместим формат. На фигура 3.11 е показан алгоритъмът, отговарящ за конвертирането 

на входните данни до openEHR спецификация. Целта е, използвайки възможностите на 

информационните технологии, да се намери оптималното решение, що се отнася до 

автоматизация и намаляване ръчни корекции, при трансформирането на клиничните 

данни от модела, зададен от НЗОК, в модел, съвместим с openEHR. 
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Фигура 3.11: Алгоритъм за конвертиране и запис на входните данни 
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Отчетите на болниците за изпълнени клинични пътеки се изпращат в НЗОК като 

XML файлове, които са инстанции на XSD модела, зададен от НЗОК. Алгоритъмът за 

трасформиране на съдържащите се в тях данни се изпълнява за всеки един такъв файл в 

следните стъпки като предполагаме, че openEHR платформата може да приема заявки:  

1. Извършва се проверка за валидност на XML файла, предоставящ входните данни, по 

отношение на XSD  модела на НЗОК. При грешка алгоритъмът спира изпълнението за 

текущо обработвания отчет за изпълнение на клинична пътека. 

2. Зарежда се инстанцията на оперативния шаблон „Клинична пътека“(например, 

„clinical_path.su.v10.01.01.xml”). Тя се валидира с информационния модел 

(xmlns=http://schemas.openehr.org/v1)  на openEHR структурата, по която трябва да се 

конвертират входните данни. 

3. Входните данни от валидирания XML файл с данни от клинична пътека по модела на 

НЗОК се трансформират в стойности на свойства на обект от типа на оперативния 

шаблон „Клинична пътека“. 

4. Извършва се проверка на обекта за това дали са инициализирани задължителни 

свойства (ЕГН/ЛНЧ, iz_no, iz_year), според ограниченията, зададени оперативния 

шаблон „Клинична пътека“. 

5. Маркират се свойствата на обекта, които остават неинициализирани с прочетените 

входни данни. Така маркирани тези свойства впоследствие не се записват в openEHR 

инстанцията на оперативния шаблон „Клинична пътека“. 

6. На тази стъпка се извършва генериране на допълнителни мета данни, които са 

задължителни и специфични за обектния модел на архетипите на openEHR , като 

например уникален номер на инстанцията, дата на създаване, автор и друга системна 

информация. 

7. Трансформиране на специфични данни, свързани с особеностите и стуктурата на 

входните данни от клинични пътеки по модела на НЗОК.  

8. Записване на конктертните стойности на свойствата на обекта в инстанция  (ЕЗЗ) на 

оперативен шаблон „Клинична пътека“.  

9. Прави се проверка, дали има съществуващи данни за пациента по ЕГН/ЛНЧ, тоест 

дали в openEHR платформата има създадено ЕЗД за пациента (EHR в термините на 

openEHR). Това се реализира, чрез проверка на записите в базата от данни към 

клиентското приложение- ако пациентът не съществува, преди запис на ЕЗЗ, се 

създава EЗД на избраната за работа openEHR платформа. 

http://schemas.openehr.org/v1
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10. С цел избягване на дублиране на ЕЗЗ на  openEHR платформа се извършва проверка, 

дали текущо създадената инстанция  (ЕЗЗ)  на оперативен шаблон „Клинична пътека“ 

вече съществува на на  openEHR платформата. Предвид спецификата на данните във 

входния XML файл, това се извършва чрез сравнение на комбинацията на данните в 

iz_year (тодина на историята на заболяването) и iz_no(пореден помер на история на 

заболяване). Ако същите данни съвпадат с ЕЗЗ на ЕЗД на пациента в базата от данни 

на openEHR платформата, то алгоритъмът прекратява изпълнение за конкретния 

входен файл. 

11. Записване на създадената инстанция (ЕЗЗ) на оперативен шаблон „Клинична пътека“ 

в избрания за работа EHR (ЕЗД)  посредством консумиране на RESTful уеб услугите, 

публикувани на openEHR платформата 

Програмната реализация на алгоритъма е описана в следващата секция на този 

отчет. 

Клиентската част е моделирана като уеб приложение с графичен потребителски 

интерфейс, което да консумира RESTful уеб услугите на openEHR платформата. 

Реализацията на алгоритъма за трансформиране на клинични данни изисква извършването 

на проверки за коректност на данните. Поради това архитектурата на клинтското 

приложение е трислойна и включва уеб сървър и MySQL база от данни.  

Базата от данни съдържа две основни таблици. Таблицата, спомагаща контрола на 

входните данни в клиентското приложение е с име “t_ehr_map”. Чрез нея се проверява 

преди започване обработка на данните дали текущо създавания ЕЗЗ не дублира 

съществуващ на openEHR платформата,. Таблицата се състои от следните атрибути  

• id: Уникален номер на записа. 

• pin: Единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ). Преди 

обработка на входните данни се прави проверка, дали има пациент с това ЕГН/ЛНЧ. 

Ако няма пациент с това ЕГН/ЛНЧ, преди вкарване на ЕЗЗ се създава нов ЕЗД (EHR) 

за пациента, в противен случай ЕЗЗ се записва под съществуващия ЕЗД на пациента. 

• iz_year, iz_no – двете полета се проверят преди вкарване на ЕЗЗ, тъй като заедно, 

според зададения стандарт от НЗОК, гарантират уникалността на клиничната пътека. 

В случай, че вече има такъв запис, системата не допуска повторен запис и връща 

съобщение за причината 

• uid_ehr – уникален номер на ЕЗД (след обработка) 

• uid_contribution – уникален номер за ЕЗЗ (след обработка) 

• date_insert – мета данна, указваща времето на запис 
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Фигура 3.12: Структура на таблица за валидиране на ЕЗЗ 

Таблицата “t_ehr_connections” съхраняват параметри за връзка на клиентското 

приложение с EHR сървъри. Предвиден е интерфейс за управление (добавяне, редакция и 

премахване) на EHR сървъри, както и възможност за успоредна връзка с два или повече 

сървъра, чрез което може да се постигне синхронизация на информация между сървъри и 

управление на данни  в клиентското приложение от два или повече сървъра едновременно. 

Изглед на структурата на таблицата е показан на фигура 3.13. Всеки запис има предвидени 

полета за име на сървър, адрес и порт за връзка, потребителско име, парола и организация 

за автентикация, както и данни за връзка към клиентско приложение. 

 

Фигура 3.13: Структура на таблицата от базата данни, използвана за връзка с EHR 

сървъри 

Базата от данни към клиентското приложение съдържа следните допълнителни 

таблици: 
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• “t_users”: Таблица, съхраняваща данни за системните потребители, предвидена 

възможност за различни нива на достъп и достъп до различни части (модули) от 

системата.  

•  „t_languages“: Съхранява статичните части от системата (думи и фрази). Дава 

възможност за превод, посредством помощна система. 

При нужда от допълнителни функционалности в клиентското приложение, базата от 

данни може лесно да бъде разширена. Изработката на клиентското приложение и базата 

от данни са тествани с реални клинични данни и са докладвани на международни 

конференции. 

Софтуерна реализация 

Разгледани са два типични сценария за управление на такива клинични данни 

посредством клиентското приложение, чиято архитектура беше описана в предходната 

секция: 

a) Въвеждане на клинични данни,  съдържащи се в група от файлове. Всеки от 

тези файлове представлява отчет за изпълнение на клинична пътека, който е валидна 

инстанция на XML модела, зададен он НЗОК. 

b) Въвеждане на клинични данни от единични отчети за изпълнение на 

клинични пътеки с графичен потребителски интерфейс на уеб приложението.  

Работната версия на клиентската част може да бъде намерена на следния линк: 

http://85.11.146.87/dev/EHR/Client/. За изработката и тестването на уеб-базирания софтуер 

използваме две виртуални VMware машини под MS Windows 10, в които има инсталиран 

и стартиран  openEHR сървър. Всеки openEHR сървър предоставя средства за управление 

на клинични данни, които са структурирани по openEHR спецификации.  

Това улеснява пренасянето и конфигурирането на системата в системата на 

здравеопазването (Фигура 3.14). При това се спестява време и ресурси по инсталиране на 

множеството компоненти, които изграждат това клиент- сървър приложение.  

Виртуалните машини се управляват от хипервизор (hypervisor). Хипервизорът служи 

за управление на виртуалните машини. Той разпределя физически ресурси за всяка от 

системите и гарантира, че те не се прекъсват взаимно. По правило хипервизорите се 

реализират на софтуерно ниво, но има и такива, вградени на най-ниско ниво и така 

взаимодействат директно с хардуера. Основните компоненти, инсталирани на 

виртуалните машини са следните: 

http://85.11.146.87/dev/EHR/Client/
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✓ EHRServer: Това е безплатна платформа за управление и споделяна на 

клинични данни. Състои се от openEHR съвместимо хранилище, мощен REST 

приложен програмен интерфейс и административна конзола за управление и одит на 

електронни здравни записи. EHRServer може работи в  Windows и UNIX операционни 

системи, за което са нужни MySQL, Grails Framework, както иподходяща 

конфигурация на параметри и системни променливи. EHRServer действа като back-end 

(сървър) и е част от предложения многослоен уеб-базиран софтуер. 

Фигура 3.14: Виртуализация на софтуерното приложение 

✓ XAMPP: Безплатен софтуер с отворен код, разработен от Apache, включваш 

различни функционалности за уеб сървър– Apache server, MariaDB, PHP, Perl. XAMPP 

е изключително подходящ за тестване на софтуер, след което разработените и тествани 

приложения, могат да бъдат прехвърлени на реален сървър. Името на уеб сървъра е 

съставено от: X – означаващо възможността за работа с различни платформи; A – 

Apache сървър; M – MariaDB; P – PHP; P – Perl. 

✓ Apache уеб сървър: Безплатен уеб сървър с отворен код. Пълното име е 

Apache HTTP Server и се поддържа и разработва от софтуерната фондация Apache. 

Това е един от най- надеждните сървъри, първата версия е пусната през 1995 година. 

Apache дава възможност за удобно разработване и лесно тестване на уеб-базиран 

софтуер. Това е особено полезно, когато софтуерът е в начален процес на разработка 
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и тестване, като в последствие лесно може да бъде преместен на друг сървър. Уеб 

сървърът действа като посредник между клиента и сървъра, извличайки съдържание 

от сървъра при всяка заявка от клиента. 

✓ FileZilla сървър: Това е безплатен сървър, който поддържа протоколи за 

файлов трансфер. FileZilla може да се конфигурира така, че да предостави защитена 

връзка при прехвърляне на файлове от клиента към сървъра и обратно. В допълнение, 

поддържа моментна компресия на данни, което спомага за по-високите скорости на 

прехвърляне. В конкретната реализация, FileZilla се използва за връзка на клиентски 

машини, разработващи софтуера, до сървър, съхраняващ информацията. 

Клиентската част на приложението предоставя достъп до потребители със следните 

роли: 

• Администратор/Мениджър. Това са потребители, които  отговарят за 

поддръжка на техническата част от системата, нямат права за четене и запис на 

ЕЗЗ 

• Медицински лица с пълни права. Това са потребители, които имат права за 

запис и четене на ЕЗЗ 

• Медицински лица с ограничени права. Това са потребители, които имат права 

за четене и редакция на единствено на добавените от тях ЕЗЗ 

• Външни медицински лица. Това са потребители, с ограничен достъп до 

системата (достъп до отделни ЕЗЗ и/или функционалности на системата) 

Графичният потребителски интерфейс е разработен на PH P. PHP предоставя лесен и 

бърз начин за писане на динамично генерирани страници с отлични възможности за 

достъп и управление на бази от данни За целите на ННП еЗдраве клиентското приложение 

е разработено на английски език, Предвидена е възможност за представяне на 

потребителския интерфейс на различни езици, включително български.  

При първоначално отваряне, в случай че няма заредена сесия (активен потребител), 

на екрана се зарежда интерфейса за „Вход/Регистрация“, показан на фигура 3.15. 
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Фигура 3.15. Форма за - вход / регистрация 

За целите на демонстрация на всички функционалности на системата (потребител с 

пълни права) може да бъде използвано потребителско име „demo@simeonabanos.com“ и 

парола със същия текст.  

След успешен вход в системата се зарежда началната страница на клиентското 

приложение. В горната част на всяка страница от интерфейса, се показват важни системни 

функции, свързани с работата на клиентското приложение и избрания EHR сървър. Най-

важната част от горната лента е възможността за избор на EHR сървър, към който 

клиентското приложение да се свърже (Фигура 3.16). Информацията за EHR сървърите се 

съхранява в  базата от данни и това дава възможност за лесна изработка на интерфейс, 

чрез който EHR сървърите да се управляват, когато те се увеличат и това се налага. За 

имплементацията на разгледания модел са използвани две виртуални машини, всяка с 

инсталиран и зареден EHR сървър.  

 

Фигура 3.16. Клиентска част – общ интерфейс, избор на EHR сървър 

При избиране на EHR сървър, клиентското приложение се свързва автоматично, а в 

случай че не е установена връзка, системата връща съобщение със статус и грешка. 
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Бутонът „EHR Server” служи за установяване на връзка с избрания отляво на него EHR 

Server. Възможността за директна връзка към сървъра е важна част от многослойния уеб-

базиран софтуер, тъй като това дава възможност за справки и визуализация на специфични 

данни, които не са достъпни за клиентското приложение (за достъп до EHR сървърът се 

изисква потребителско име, парола и организация). 

До бутона за връзка с избрания сървър, в горната лента от интерфейса е разположен 

бутона „EHR Toolkit”. Той предоставя връзка към полезни онлайн инструменти, даващи 

възможност за визуализация на оперативни шаблони, валидация на инстанции и други 

операции, свързани с openEHR спецификацията. Целта на този модел на потребителския 

интерфейсе всички важни системни функции свързани с управлението на EHR сървъра да 

бъдат изнесени на видно място във всяка страница от клиентското приложение 

В страничното меню в лявата част на всяка страница в системата, за показани 

главните опции на менюто (Фигура 3.17). 

 

Фигура 3.17. Клиентско приложение - главно меню 

Опциите, показани на тази фигура имат следното предназначение: 

• “Dashboard” служи за визуализиране на системни съобщения, свързани с 

потребителя и EHR сървъра, към който се е свързало клиентското приложение. Тук се 

визуализират всички качени контрибуции на потребителя за съответно избрания EHR 

сървър. 

• „Templates” извежда списък на всички оперативни шаблони налични на 

EHR сървъра, към който е свързало клиентското приложение. В разгледания случай, 

оперативния шаблон, към който се конвертират данни е „clinical_path.su.v10.01.01”, 

но в системата има предвидена възможност за работа с други оперативни шаблони и 

друг формат входни данни от българското здравеопазване. 
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•  “EHRs” извежда списък на всички ЕЗД(EHR) налични на EHR сървъра, към 

който се е свързало клиентското приложение. Това включва ЕЗД, които не са 

създадени от текущия потребител. В случай че потребителят е с ограничени права на 

достъп (не е оторизиран лекар), тук не се визуализират чужди ЕЗД. 

• „Upload into HER Server” извежда графичен потребителски интерфейс за 

добавяне, обработка и записване на клинични данни. Там се прилага основната 

функционалност в клиентското приложение– трансформирането на информационни 

модели клинични данни, специфични за българското здравеопазване към 

информационния модел на openEHR. 

В дясната част в горната лента от интерфейса се извежда информация за влезлия 

потребител, заедно с възможност за управление на профила, общи настройки и 

нотификации- планувано като следваща стъпка в разработването на многослойното уеб-

базирано приложение по Национална Научна Програма „Електронно здравеопазване в 

България“ (е-здраве). (Фигура 3.18) 

 

Фигура 3.18.: Клиентско приложение - инструменти и потребител 

В следващите две секции ще разгледаме програмната реализация на избраните два 

потребителски случая за управление на клинични данни. 

Управление на данни в група инстанции на клинични пътеки 

Преди да изберем входни файлове, които да бъдат конвертирани и записани в избрания 

EHR сървър, можем да проверим, дали оперативния шаблон за клинични пътеки 

(например, „clinical_path.su.v10.01.01”) е наличен в EHR сървъра, към който сме се 

свързали. При избор на опцията “Templates” от главното меню се зареждат всички 

оперативни шаблони заредени в избрания HER сървър (фигура 3.19). 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 177 of 275 

 

 
Фигура 3.19 Справка за налични оперативни шаблони на избрания EHR сървър 

След като сме избрали EHR сървър и сме проверили, че в него е зареден оперативния 

шаблон, към който ще конвертираме входните данни (в разглеждания случай, 

„clinical_path.su.v10.01.01“), можем да пристъп към зареждане на входните данни– XML 

файлове от клинични пътеки по НЗОК стандарт. Трансформирането на данните се 

осъществява от опцията „Upload into HER Server” в главното меню. Системата зарежда 

интерфейс, чрез който лесно могат да бъдат подадени за качване един или повече файлове 

с натискане на бутон или с “drag & drop” (влачене с мишка) функционалност (Фигура 

3.20). 

Фигура 3.20 Потребителски интерфейс за конвертиране и запис   

При разработката и за тестването на системата са използвани реални, анонимизирани 

данни от клинични пътеки в XML формат по стандарт на националната 

здравноосигурителна каса. Файловете се добавят с натискане в полето или чрез влачене. 

Системата позволява качване на множество от файлове, като за всеки от тях връща обратна 

връзка – съобщение със статус за извършената обработка. Статусите могат да бъдат: 

✓ Успешно конвертиране и записване на файл 

✓ Прекратяване: Същият файл е вече обработен и записан 

✓ Прекратяване: Грешка при връзката с EHR сървъра 
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В случай, че пациентът няма създадено ЕЗД (EHR в термините на openEHR) на  openEHR 

платформата, на база на подадените данни за пациента(ЕГН/ЛНЧ), се генерира ЕЗД(EHR)  

и данните от клиничната пътека за този пациент се добавят към неговото  ЕЗД(EHR). 

Качването на входните файлове в интерфейса е показано на Фигура 34. Фигура 35 

демострира качване на данни от файлове от три различни клинични пътеки за един и същ 

пациент и една клинична пътека за друг пациент. 

След като сме избрали желаните файлове за стартиране на конвертирането натискаме 

бутон „Upload, Convert and Save into EHR Server {името на избрания сървър}”.  

Фигура 3.21: Клиентска част – зареждане на входните файлове 

На Фигура 3.21 е показано, че са качени ЕЗЗ от три различни клинични пътеки за един и 

същ пациент. При успешно конвертиране и записване в избрания EHR сървър, за всеки от 

файловете получаваме обратна връзка– съобщение със статус за успех. 
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Фигура 3.22  Клиентска част – обратна връзка за статус на изпълнение 

В случай, че файлът който искаме да обработим и качим, е вече наличен, системата не 

обработва файла - прекратява изпълнение и връща съобщение със статус.  

Управление на клинични данни на отделна клинична пътека 

Освен за конвертиране на данни от българското здравеопазване, системата може да 

управлява данните на openEHR платформата, към който е свързано клиентското 

приложение. Потребителският интерфейс в клиентското приложение дава възможност за 

визуализация, редакция и записване данните обратно на openEHR платформата. Ако 

искаме да видим всички ЕЗД (EHR) на EHR сървъра, за който сме се свързали избираме 

бутон “EHRs” (фигура 3.23). 

 

Фигура 3.23.  Клиентска част- ЕЗЗ за избрания EHR сървър 

В конкретния случай виждаме две ЕЗД(EHR), тъй като в предишния разгледан случай 

добавихме клинични пътеки по НЗОК стандарт за двама пациента, от които три клинични 

пътеки са за един и същ пациент и една клинична пътека е за друг пациент. В интерфейса 

за всяко ЕЗД се показва уникалния му номер, системна дата, уникален номер на обекта 

към който принадлежи и номер на организацията, от която е създаден ЕЗЗ. При зададените 

параметри за връзка към всеки EHR сървър, има и посочена организация. Целта на 
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организацията е да даде възможност на няколко организации / болнични заведения да 

използват успоредно един и същ EHR сървър. 

При избор на ЕЗД, системата зарежда страница, в която се показва информация за 

записа в таб “EHR Details”, a в таб “Contributions” можем да видим всички качени 

инстанции за съответния ЕЗД(клинични пътеки), в случая три ЕЗЗ по инстанция на 

оперативен шаблон „Клинична пътека“, генерирани от входни данни– XML файлове по 

НЗОК стандарт (фигура 3.24). 

Фигура 1  Клиентска част - визуализация на всички контрибуции в избрано ЕЗД 

Таблицата на Фигура 3.23 показва списък с инстанции на клинични пътеки за избраното 

ЕЗД, където всяка инстанция се идентифицира със следната информация: уникален номер 

на контрибуцията, уникален номер на ЕЗЗ, към който принадлежи и името на оперативния 

шаблон.  

При избор на дадена инстанция на клинична пътека, в системата се зарежда 

графичен потребителски интерфейс за въвеждане и редактиране на данни на клинична 

пътека (Фигура 3.25). Данните са структурирани в отделни секции(табове), съответстващи 

на структурата на клиничните концепции от Фигура 3.9. Информацията в полетата може 

да бъде променяна, като при запис се генерира нова версия на ЕЗЗ, с цел запазване на 

историята за всички промени– едно от важните изисквания в openEHR спецификацията. 

Тъй като в базата данни има предвидена възможност за потребители с различни нива на 

достъп, в клиентското приложение може да бъде разрешена промяна само, ако ЕЗЗ е 

генериран от същия потребител или ако потребителя е със специални права за достъп. 
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Фигура 2: Клиентска част– интерфейс за управление на данните от EHR сървър 

От практическа гледна точка, за клиничните специалисти е важно да имат достъп до 

цялата информация, съдържаща се в един клиничен документ, в текстов вид, който е 

удобен за четене и осмисляне. Разработеният графичен потребителски предоставя 

средства за визуализация на качените ЕЗЗ в четим формат, а не само под формата на 

отделни полета за всяка данни. Без ограничение на общността, форматирането на този 

текстов формат може да се пригоди към всякакви изисквания за структура и оформление, 

но това излиза от рамките на дипломната работа. На фигура 3.26 е показано текстовото 

съдържание на ЕЗЗ, представящо данни от изпълнение на клинична пътека, където 

данните са извлечени от инстанцията на ЕЗЗ, съхранявана на EHR сървъра.  
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Фигура 3.26 Текстова визуализация на резултатите 

Програмната реализация на основните потребителски случаи е демонстрирана в 

YouTubе. 

Заключение 

Разработеният формален модел(архетип) и прототипа за неговата реализация в практиката 

при обмен на клинични данни позволява семантична оперативна съвместимост при 

обмена на данните. Изпълнение са три основни задачи: 

1. Отчетено е текущото състояние на информационни технологии и системи в 

българското здравеопазване, като е обърнато специално внимание на проблемите, 

свързани с липсата на оперативна съвместимост, а още повече, и на семантична 

оперативна съвместимост, при обмен на данни между болнични заведения и 

институции. В следствие на установените проблеми става ясно, че медицинските 

специалисти моделират едни и същи данни в различни и несъвместими помежду 

им информационни модели. Това води до допълнителна загуба на време на 

лекуващите и влошено качество на медицинското обслужване. 

2. В следствие на установените проблеми в българското здравеопазване, тази 

разработка се основава на утвърдени спецификации и стандарти, свързани с обмен 

на клинични данни. Направен е изводът, че дуалния информационен модел в 
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основата на openEHR предоставя семантична оперативна съвместимост и дава 

възможност на медицинските специалисти да допринасят директно в моделирането 

на клиничните концепции. 

3. Софтуерната реализация отчита типичен потребителски случай на приложение 

на формалния модел(архетипа) в многослоен уеб-базиран софтуер, имащ за цел да 

улесни трансформацията от неефективните текущо използвани стандарти към 

утвърдена международно openEHR спецификация с отворен достъп. Предвид 

големия обем от данни, изпращани от медицинските заведения към НЗОК, 

софтуерната разработка позволява директно използване на входни данни от 

клинични пътеки, създавани  по XML схема на НЗОК. Клиентската част от уеб-

базирания софтуер използва алгоритъм, който напълно автоматично конвертира 

входните данни до инстанция по openEHR спецификация. Това автоматично 

конвертиране е възможно и за други стандартни формати от българското 

здравеопазване, при условие че имат системна, организирана по ясни правила 

структура от данни. 

Реализираното уеб-базирано приложение има потенциал за значително улесняване 

прехода на медицински данни от българското здравеопазване към openEHR 

спецификация, което от своя страна, би довело до по-оптимална работа на медицинските 

специалисти и до предоставяне на по-качествени здравни услуги. В допълнение, уеб-

базираната клиентска част дава възможност за разширяване, тоест тя може да бъде 

използвана за основа и разширена, според изискванията на болничните заведения. 

Съчетанието на openEHR спецификацията и уеб-базираните технологии имат потенциала 

значително да подобрят ИТ услугите в българското здравеопазване. Това е валидно и с 

още по-голяма сила, предвид текущите проблеми, свързани с неефективната обмяна на 

информация между здравните заведения и институции в България. 

Софтуерното приложение е тествано с реални клинични данни. Получените 

експериментални резултати са докладвани и публикувани в сборници с доклади на 

международни конференции. 

3.3 Софтуерно приложение ИТУП Медик  

Софтуерно приложение ИТУП Медик  е предназначено да съхранява клинични данни за 

изпълнение на дейности по клинични пътеки. Приложението позволява извършване на 

множество справки върху въведените отчети за изпълнени клинични и да извършва 
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анализи върху тях.  Справките позволяват да извлекат клинични данни с въвеждане на 

желаните стойности за определящи клинични характеристики. Впоследствие, данните от 

справките се анализират, резултатите от анализите се визуализират от компютърната 

програма. В следващите примери са демонстрирани основните функционалности на това 

софтуерна приложение. 

ВХОД НА ПОТРЕБИТЕЛ 

Потребител влиза в системата чрез потребителски име и парола, опционално може да избере, 

опция за запомняне. 

 

ТЪРСЕНЕ ПО ПРИЕМИ 

Предоставя възможност за търсене по: 

• Основна диагноза – съвпада с кода на изпратената диагноза 

• Брой на допълнителните диагнози – съвпада с броя на допълнителни диагнози 

• Пол 

• Години – при избор на години търсенията по По-възрастен от и По-млад от се 

изключват 

• По-възрастен от (включва избраната възраст в търсенето) 

• По-млад от (включва избраната възраст в търсенето) 

• Здравен регион – отговаря на PatientHRegion 

Показват се резултатите: 

• Дата на постъпване 

• Код на изпратената диагноза 

• Име на изпратената диагноза 

• Допълнителни диагнози – могат да са повече от една 

• Опции за преглед на пациента или пълната информация за приема 
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ТЪРСЕНЕ ПО ИЗПИСВАНИЯ 

Предоставя възможност за търсене по: 

• Основна диагноза при изписване - съвпада с кода на основната диагноза при 

изписване 

• Брой на допълнителните диагнози при изписване - съвпада с броя на 

допълнителни диагнози при изписване 

• Пол 

• Използвано лекарство – по код 

• Изпратена диагноза – съвпада с кода на изпратената диагноза 

• Брой на допълнителните изпратени диагнози – съвпада с броя на допълнителни 

изпратени диагнози 
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• Години – при избор на години търсенията по По-възрастен от и По-млад от се 

изключват 

• По-възрастен от (включва избраната възраст в търсенето) 

• По-млад от (включва избраната възраст в търсенето) 

• Здравен регион – отговаря на PatientHRegion 

Показват се резултатите: 

• Дата на изписване 

• Код на основната диагноза при изписване 

• Име на диагнозата при изписване 

• Диагнози при изписване 

• Код на изпратената диагноза 

• Кодове на допълнителните изпратената диагноза 

• Код на използваното лекарство 

• Опции за преглед на пациента или пълната информация за изписването 
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ТЪРСЕНЕ ПО ПАЦИЕНТИ 

Предоставя изглед на пациента и опция да се видят всички негови данни свързани с: 

• Приемите 

• Процедурите в клиниката 

• Изписванията 

• Процедурите по пътеки 

• Протоколи от лечения с лекарства 

• Commision aprs – в момента не работи 

• Disp observation – в момента не работи 

• Планирани процедури – в момента не работи 
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ПРЕГЛЕД НА ПРИЕМ 

Цялата информация свързана с един прием в клиниката 

 

ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕДУРА В КЛИНИКАТА 

 

Цялата информация свързана с процедура в клиниката 
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ПРОЦЕДУРИ ПО ПЪТЕКА 

 

Цялата информация свързана с процедури по пътека 
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ПРОТОКОЛИ ОТ ЛЕЧЕНИЯ С ЛЕКАРСТВА 

 

Цялата информация за протокол от лечения с лекарства (без лекарите в момента) 
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ПРЕГЛЕД НА СПРАВКА ЗА ДИАГНОЗИ 

Включва диагнозите които са свързани с приеми и изписвания, показва общия бдой на срещания, 

трябва да се промени (в момента показва само допълнителните диагнози) 

 

ПРЕГЛЕД НА DIAGS 

Показва общия брой на диагнози използвани в следните данни 

• ChemotherapyPart 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 194 of 275 

 

• InClinicProcedure  

• ProtocolDrugTherapy 

• CommissionApr  

• DispObservation  

• PatientTransfer 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПОЛЗВАНИ ЛЕКАРСТВА 

 

Показват се данните за използваното лекарство изпратената диагноза, диагнозата при 

изписване, като се изчисляват данните за общия брой прилагания, средното количество на 

използване (Quantity) и сумата на разходите 
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3.4 Формален модел(архетип) по EN 13606 на Медицинско Трудово Досие   

 

Медицинското трудово досие (МТД)  се ползва от службите за трудова медицина и има 

за цел да осигури здравословни и безопасни условия на труд. Дейността на тези служби е 

регламентирана в българското законодателство с Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за 

условията е реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 

Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите за прилагане 
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на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите 

по здраве и безопасност. Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ 

и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани 

работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. 

Въз основа на данните от редовни и задължителни медицински прегледи в   МТД се 

формира заключение дали здравословното състояние на  работещият позволява да се 

упражнява избрана професия. При необходимост  се  уведомява избрания 

общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели 

на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение. 

Структурата на МТД се определя в Приложение № 6 към чл. 11, ал. 10 към цитираната 

Наредба 3 от 25 януари 2008 г. 

В тази структура са обособени следните групи от данни: 

1. Паспортна част, съдържаща лични данни за служителя 

2. Професионален маршрут, където се описват заеманите длъжности на месторабота и 

времетраенето(придобития стаж) 

3. Данни за регистрирани професионални болести, трудови злополуки, 

трудоустрояване и за трайно намалена работоспособност във връзка с конкретна 

месторабота и заемана длъжност 

4. Условия на труд и данни от проведени предварителни и периодични медицински 

прегледи и изследвания по време на работата на работещия във връзка с конкретна 

месторабота и заемана длъжност. В тази част се записват Заключенията на 

медицински специалисти и Експертни комисии за установени здравословни 

проблеми и пригодност да се изпълнява избраната професия 

5. Данни за посещенията на работещия в службата по трудова медицина по негова 

инициатива във връзка с конкретна месторабота и заемана длъжност 

Изборът на формален модел на МТД е съществен от гледна точка на необходимостта 

клиничните данни да се обменят между различните Служби за трудова медицина, както 

в България, така и извън страната. Поради това е важно да се приложи такъв модел, 

който ще позволява семантична оперативна съвместимост при обмена на данните, модел, 

основаващ се на утвърден международен (европейски стандарт). В резултат на 

направения анализ на съществуващите стандарти в тази област се спряхме на EN 13606. 
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В съответствие с Референтния модел и типовете данни на този стандарт създадохме 

формален модел (архетип), който представлява дървовидна структура, показана на 

Фигура 3.27 

 

Фигура 3.27. Корен архетип по EN 13606 за Медицинско трудово досие 

В корена на дървовидната структура са представени личните данни на служителя,  

където са ползвани изцяло типове данни от Референтния модел на. EN 13606. 

Структурата на тези данни възпроизвежда точно изискванията на Приложение № 6 към 

чл. 11, ал. 10 към цитираната Наредба 3 от 25 януари 2008 г.. Не следващото ниво от 

дървовидната структура е представен професионалния маршрут на служителя, където за 

всяка месторабота и заемана длъжност е формирана Секция с групите от данни 3-5 в 

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 10 към цитираната Наредба 3 от 25 януари 2008 г.. 

(Фигура 3.28)   
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Фигура 3.28. Групи от медицински данни за конкретна месторабота и длъжност 

Примерно, за описание на Работното място са използване следните структури от данни 

 

Фигура 3.29. Данни, описващи работното място 
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Важен принос в описание на Вредностите на работното място е разработената от екипа  

проф. Кундурджиев по РП  таблица с кодове на вредности (Таблица 3.1)  

Таблица 3.1: Таблица на вредности в Работната среда 

  СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ (кратък)                                                                                                                                 
Приложение №1, към чл. 3, ал.1 

      

  1 - ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ  ХИМИЧНИ АГЕНТИ. 

      

11 -  Професионални болести, причинени от неорганични химични агенти. 

  1101 

- 

Олово и съединенията му. 

  1102 

- 

Кадмий и съединенията му. 

  1103 

- 

Манган и съединенията му. 

  1104 

- 

Живак и съединенията му. 

  1105 

- 

Хром и съединенията му. 

  1106 

- 

Никел и съединенията му. 

  1107 

- 

Мед и съединенията му. 

  1108 

- 

Цинк и съединенията му. 

  1109 

- 

Кобалт и съединенията му. 

  1110 

- 

Калай и съединенията му. 

  1111 

- 

Ванадий и съединенията му. 

  1112 

- 

Берилий и съединенията му. 

  1113 

- 

Магнезий и съединенията му. 

  1114 

- 

Барий и съединенията му. 

  1115 

- 

Натрий, калий, калций, стронций и съединения им. 

  1116 

- 

Арсен и съединенията му (без арсеноводород). 

  1117 

- 

Селен, телур и съединенията им. 

  1118 

- 

Талий  и съединенията му. 

  1119 

- 

Антимон и съединенията му. 

  1120 

- 

Фосфор и съединенията му. 

  1121 

- 

Серни оксиди. 

  1122 

- 

Сероводород. 

  1123 

- 

Сулфиди. 
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  1124 

- 

Азотни оксиди. 

  1125 

- 

Въглероден оксид. 

  1126 

- 

Неорганични киселини (солна, сярна, азотна, фосфорни киселини). 

  1127 

- 

Неорганични основи (натриева, калиева, амониева). 

  1128 

- 

Хлор и съединенията му. 

  1129 

- 

Флуор и съединенията му. 

  1130 

- 

Бром, йод и съединенията им. 

  1131 

- 

Циановодород и съединенията му. 

  1132 

- 

Серовъглерод. 

      

12 - Професинални болести, причинени от органични химични агенти. 

  1201 

- 

Наситени алифатни въглеводороди: алкани (метан, етан, пропан, бутан, хептан, 

хексан и др.) 

  1202 

- 

Ненаситени алифатни въглеводороди: алкени (етен, пропен, пентен, бутен, хексен, 

1,3 бутадиен (дивинил) и др.) 

  1203 

- 

Алициклични въглеводороди: циклоалкани, циклоалкени, циклоалкини 

  1204 

- 

Ароматни въглеводороди. Моноциклични съединения: бензен, толуен, стирен и др. 

  1205 

- 

Ароматни въглеводороди. Полициклични съединения: нафталин, тетралин, 

антрацен, фенантрен, пирен, бифенил, бензантрацен,  дибензантрацен бензопирен и 

др.      

  1206 

- 

Хетероциклични съединения: фуран, тиофен, пирол, пиридин, пиримидин, пиразол, 

имидазол и др. 

  1207 

- 

Халогенни производни на въглеводородите: хлорметан, ихлорметан, бромметан, 

дихлоретан, трихлоретан, тетрахлорметан, хлороформ, дихлоретилен, 

трихлоретилен, тетрахлоретилен, хептахлор, хлорбензен, хлорнафтален, 

йодтолуен, хлорпиридини, хлорхинолини и др. 

  1208 

- 

Винилхлорид. 

  1209 

- 

Алкохоли: метанол, етанол, пропанол, бутанол, глицерол и др. 

  1210 

- 

Гликоли: етиленгликол, диетиленгликол, пропиленгликол и др. 

  1211 

- 

Феноли и производни: фенол, крезол,  катехол,  нафтол, хидрохинон и др.    

  1212 

- 

Етери и тиоетери: диетилетер, метилетилетер, диметилетер, дивинилетер, 

дихлоризопропилетер, етери на гликола и др. 

  1213 

- 

Епоксиди: епихлорхидрин и др. 

  1214 

- 

Алдехиди: формалдехид, ацеталдехид,  глутаралдехид, диметилформамид и др..        

  1215 

- 

Кетони: ацетон (диметилкетон), метилетилкетон , метилбутилкетон, 

метилпропилкетон, метиламилкетон, метилизобутилкетон, метилизоамилкетон, 

диизобутилкетон, етилбутилкетон, циклохексанон и др.                           

  1216 

- 

Карбоксилни киселини и техните анхидриди: мравчена, оцетна, малеинова, 

метакрилова, акрилова, пропионова, оксалова, бензоена, янтарна и др. 
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  1217 

- 

Естери: метилацетат, етилацетат, метилакрилат, метилметакрилат и др. 

  1218 

- 

Нитрили: акрилонитрил, ацетонитрил и др. 

  1219 

- 

Органични изоцианати: метилиизоцианат,  дифенилметилдиизоцианат, 

толуендиизоцианат и др. 

  1220 

- 

Амини и аминопроизводни. Алифатни амини: моноамини (метиламин, диметиламин, 

диетиламин, триметиламин), полиамини (диамин, етилендиамин, триамин, 

диетилентриамин), алканоламини (етаноламин, триетаноламин, 

диметилетаноламин), халогенни производни (хлорамин) и др. 

  1221 

- 

Амини и аминопроизводни. Ароматни амини: анилин, аминофенол, 4-аминодифенил, 

толуидин, бензидин, 2-нафтиламин, фенилендиамин, нитроанилин, 4,4-

диаминодифенилметан и др. 

  1222 

- 

Ароматни нитропроизводни: нитробензен, нитротолуен, тринитротолуен (ТНТ), 

динитрофенол (ДНФ) и др.  

  1223 

- 

Органични съединения  на калая. 

  1224 

- 

Органични съединения  на оловото. 

  1225 

- 

Органични съединения  на  живака. 

      

  2 - ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ. 

      

21 - Професионални болести, причинени от шум. 

  2101 

- 

Шум (постоянен, променлив, хидродинамичен). 

      

22 - Професионални болести, причинени от вибрации. 

  2201 

- 

Локални вибрации (вибрации, предавани по ръката). 

  2202 

- 

Общи вибрации (въздействащи върху цялото човешко тяло). 

23 - Професионални болести, причинени от атмосферно налягане. 

  2301 

- 

Повишено атмосферно налягане. 

  2302 

- 

Понижено атмосферно налягане.  

      

24 - Професионални болести, причинени от неблагоприятен микроклимат. 

  2401 

- 

Прегряващ микроклимат. 

  2402 

- 

Преохлаждащ микроклимат. 

      

25 - Професионални болести, причинени от нейонизирани лъчения. 

  2501 

- 

Ултравиолетови лъчения (УВЛ). 

  2502 

- 

Инфрачервени лъчения (ИЧЛ). 

  2503 

- 

Електромагнитни полета (ЕМП). 

  2504 

- 

Лазерни лъчения. 

      

26 - Професионални болести, причинени от йонизиращи лъчения. 
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  2601 

- 

Йонизиращи лъчения (гама лъчи, ренгенови лъчи, йонизиращи частици). 

      

  3 - ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ. 

      

31 - Професионални болести, причинени от бактерии. 

  3101 

- 

Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis 

  3102 

- 

Brucella 

  3103 

- 

Bacillus anthracis 

  3104 

- 

Clostridium tetani 

  3105 

- 

Salmonella 

  3106 

- 

Pseudmonas mallei 

  3107 

- 

Francisella tularensis 

  3108 

- 

Rickettsia (Coxiella burnetti) 

      

32 - Професионални болести, причинени от вируси. 

  3201 

- 

Вирус на хепатит А 

  3202 

- 

Вирус на хепатит B 

  3203 

- 

Вирус на хепатит C 

  3204 

- 

Рабиес вирус 

      

33 - Професионални болести, причинени от паразити. 

  3301 

- 

Ankylostoma duodenale 

      

34 - Професионални болести, причинени от гъбички. 

  3401 

- 

Aspergillus clavatus 

  3402 

- 

Micrspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris 

  3403 

- 

Penicillium roqeforti и Penicillium casei 

      

35 - Професионални болести, причинени от растения и продукти от растителен произход. 

  3501 

- 

Прах от бор, ела, смърч и други меки дървесни видове. 

  3502 

- 

Прах от бук, дъб и други твърди дървесни видове. 

  3503 

- 

Прах от корк. 

  3504 

- 

Прах от сено, слама, зърно и др.  

  3505 

- 

Прах от кафе и чай. 
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  3506 

- 

Прах от брашно (Sitophilus ranarius). 

  3507 

- 

Прах от памук, лен, коноп. 

  3508 

- 

Прах от тютюн. 

      

36 - Професионални болести, причинени от животни и продукти от животински произход. 

  3601 

- 

Прах от кожа с косми. 

  3602 

- 

Прах от вълна. 

  3603 

- 

Прах от пух, перушина, екскременти от птици. 

  3604 

- 

Рибно брашно. 

      

  4 - ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОМЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ 

(ФАКТОРИ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС). 

      

41 - Професионални болести, причинени от статично физическо усилие и динамична 

физическа работа. 

  4101 

- 

Физическо натоварване (ръчна работа с тежести, двигателно-монотонна работа, 

работа с голяма скорост,  

 работна поза и др.) 

      

42 - Професионални болести, причинени от пренапрежение. 

  4201 

- 

Пренапрежение на говорния апарат. 

  4202 

- 

Пренапрежение на зрителния анализатор. 

      

  5 - ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДРУГИ  ФАКТОРИ, 

МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИ. 

      

51 - Професинални болести, причинени от минерални прахове и влакна. 

  5101 

- 

Свободен кристален силициев диоксид (кварц). 

  5102 

- 

Азбест. 

  5103 

- 

Въглищен прах. 

  5104 

- 

Графит. 

  5105 

- 

Талк. 

  5106 

- 

Каолин. 

  5107 

- 

По-рядко наблюдавани силикати (бентонит; флуорит; апатит; барит; шамотни и 

форстеритови огнеупори; доломит; магнезит; пегматит; перлит; белилна пръст; 

силиманит; слюди и др.) 

  5108 

- 

Томасшлаково брашно. 

  5109 

- 

Изкуствени влакна (шлакови, стъклени, керамични и др.) 

  5110 

- 

Строителни материали (цимент, вар, гипс и др.) 
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52 - Професинални болести, причинени от металсъдържащи прахове, аерозоли, газове, дим 

и пари. 

  5201 

- 

Алуминий и съединения му (боксит, криолит, диалуминиев триоксид-корунд и др.) 

  5202 

- 

Желязо  и съединения му. 

      

53 - Професинални болести, причинени от смесени прахове, аерозоли, газове, дим и пари. 

  5301 

- 

Смесени минерални прахове и влакна (кварц и азбест). 

  5302 

- 

Смесени минерални прахове (кварц и силикати). 

  5303 

- 

Смесени металсъдържащи прахове, аерозоли, газове, дим и пари. 

      

54 - Професинални болести, причинени от материали и продукти със сложен състав. 

  5401 

- 

Нефт и продукти от дестилацията на нефт (асфалт, битум, катрани и др.) 

  5402 

- 

Горива (бензин, мазут), индустриални масла и охлаждащо-смазващи течности. 

  5403 

- 

Продукти от сухата дестилация на каменните въглища (каменовъглен катран, 

солвент- нафта, креозоти, асфалт,  

антраценови масла и др.) 

  5404 

- 

Фосфороорганични съединения (ФОС): диазинон, метафос, хлорофос, паратион, 

метилпаратион и др. 

  5405 

- 

Хлорорганични съединения (ХОС): хексахлорциклохексан, линдан, хептахлор и др. 

  5406 

- 

Производни на карбаминовата киселина (севин,  дикрезил, байгон, бетанал и др.), 

тиокарбаминовата и дитиокарбаминовата киселини (карбатион, дитан, купрозан, 

цирам, цинеб, манеб и др.) 

  5407 

- 

Органични багрила: хинонови (индиго, 1, 2 диоксиатрахинон и др.); азобагрила 

(диазоаминобензол, диметиламиноазобензол,н-аминобензол, хризоидин, b-

нефтиламиноазобензол, 0-миноазотолуол и др.); индофеноли (сафранини, нигрозини, 

метиленово синьо и др.); ди-трифенилметанови (аурамин, фуксин, 

брилянткрезилблау, метилвиолет,  аурин, фталеини, фенолфталеин, родамин и др.) 

  5408- Повърхностно активни вещества (ПАВ) 

  5409  Козметични продукти и сапуни 

  5410 Фармацевтични продукти и други лекарствени средства (соли на злато, амиодарон, 

нитрофуранови препарати, антибиотици, антимикотични препарати, ензими и др.) 

  5411  Изкуствени торове (азотни, фосфорни, калиеви, микроторове и др.) 

  5412  Синтетичен каучук . 

 

На следващата фигура е показано как тези кодове са използвани във формалния модел 
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Фигура 3.30 Моделиране на кодове за вредност в архетипа на МТД 

От друга страна, кодовете за диагнози са представени със съответен код в ICD 10

 

Фигура 3.31 Кодиране на диагнози в архетипа на МТД 
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По аналогичен начин се извършва описание на причините за инвалидност или 

нетрудоспособност като за целта се ползва кодиране по SNOMED_CT 

 

Фигура 3.32 Кодиране на диагнози по SNOMED_CT в архетипа на МТД 

За валидиране на числовите стойности във формалния модел се ползват регулярни 

изрази и стандарти за използваните мерни единици, както е показано на следващата 

фигура 
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Фигура 3.33 Валидиране на стойности с регулярни изрази в архетипа на МТД 

Валидиране на формалния модел 

Валидиране на формалния модел 

За валидиране на формалния модел са използвани реални данни. Пример за такива данни 

е следната извадка от МТД. 

Работник  

работещ в цех за производство и преработка на оловни акумулатори  

има стаж 4 години в среда с 1101 Олово и съединенията му.  

Установена е професионална болест причинена от 1101 Олово и съединенията му: 

Моторен тип  полиневропатия (предимно горни крайници)  с код по ICD-10  G62.2. 

Професионалният характер на заболяването е подкрепен с  

параклинично изследване  

- повишени стойности на олово (Pb) в кръв - 55  μg/dL  (норма до 25 μg/dL) и  

повторно изследване - 

-повишени стойности на олово (Pb) в кръв - 0.25  μmol/L  (норма до 0.10  μmol/L)  

-повишени стойности на олово (Pb) в урина - 0.55  µmol/l 

За целта е създадена  инстанция на архетипа, която пресъздава този потребителски 

случай. 
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Фигура 3.34 Инстанция на ЕN 13606 архетипа на МТД 

Съществен принос е валидирането всички типове данни използвани в инстанцията на 

архетипа относно типовете данни в референтния модел на ЕN 13606, зададени с 

EN13606-RM.xsd и TS14796-dataTypes.xsd. (Фигури 3.34-35) 

 

 

Фигура 3.35 Основни типове данни на ЕN 13606 архетипа на МТД 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 210 of 275 

 

По аналогичен начин е генерирано съдържанието на множество от Медицински трудови 

досиета като по този начин става възможно да се постигне семантично оперативна 

съвместимост при обмен на тези досиета между Службите по трудова медицина. С цел 

да се демонстрира практическото приложение на този подход, както и при останалите 

формални модели, разработени по РП1, е създадена примерна софтуерна реализация на 

процеса по обмен на медицински трудови досиета. 

Програмна реализация 

Представянето на данните, изграждащи МТД по стандарта EN 13606, e в XML формат. 

Поради това, за съхранение и анализ на данните, съдържащи се в МТД и предстване по 

този стандарт, е най- удобно да се използват Native (естествени) XML нерелационни бази 

от данни като например existDB. Както и при останалите прототипи на софтуерни 

приложения, използваме виртуални машини като основни платформи за изграждане на 

софтуерното приложение. По този начин участниците в екипа лесно могат да си 

сътрудничат в разработката, а това също позволява преносимост и бързо конфигуриране 

на крайния продукт при пренасянето му от една машина на друга.  

За осъществяване на програмната реализация са изпълнени следните дейности: 

1 Инсталиране и конфигуриране на UbuntuServer на Virtualbox виртуална машина 

2 Инсталиране и конфигуриране на REST уеб услуги посредством BaseX с basexhttp 

rest service налични в existDB 

3 Създаване на база данни от XML  инстанции с типове данни, валидирани относно 

стандарта EN 13606, както и зареждане на тези инстанции в нерелационната база 

от данни existDB  (Фигура 3.36) 

 

Фигура 3.36 Съхранение на данни от МТД като инстанции на ЕN 13606 архетип  
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4 Инсталиране и конфигуриране на Apache web server, PHP с SimpleXML модул, 

необходими за изпълнение на клиентско приложение 

5 Разработка на клиентско уеб приложение със следните функционалности: 

✓ визуализиране на списък с файловете в базата данни 13606 

✓ избор и визуализация на конкретен файл от хиперлинк или падащо меню   

✓ Изграждане на функционален бутон Download за сваляне на извлечения XML 

✓ Поле за въвеждане на XPath/Xquery заявка и бутон Query за изпълнението и 

✓ Визуализиране на резултата от заявката - пътя и стойностите на съответните 

възли 

Следващите фигури (Фигура 3.37- 3.38a-b)   демонстрират проверка на основните 

функционалности на клиентското приложение, а именно: 

■ Избиране на МТД 

■ Извличане на група полета от данни от избраното Медицинско трудово досие и 

разпечатване на суровите данни,, съдържащи се избраните полета от данни  

 

Фигура 3.37 Извличане на група полета от данни от инстанции на ЕN 13606 архетип  
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Фигура 3.38 (а) Разпечатване на стойностите в избраните полета от данни на МТД  
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Фигура 3.38 (b) Разпечатване на стойностите в избраните полета от данни на МТД  
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ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 4 

Докладът съдържа данни за изпълнението дейностите от Работен пакет 1 (РП1) по задача 4 

от утвърдения Работен план на договора за изпълнение на ННП Е-Здраве.  

Задача 4 има следните основни характеристики. 

Наименование на Задача 4 

Изграждане на виртуални модели на елементи описващи клинико-диагностичния 

процес  

Начало: 16.06.2019 г  

Продължителност: 32   

Състояние: завършена и отчетена 

Основни дейности: 

1 Обзор на съществуващите методи за създаване на виртуални модели (дигитални 

близнаци) 

2 Създаване правила за конструиране на виртуална реалност, описваща елементи на 

клинико-диагностичния процес. 

Цел на задачата:  

1. Да се изследват методи за създаване на виртуални модели (дигитални близнаци); 

2. Да се разработят алгоритми за преобразуване на обекти и дейности от реалния 

свят във виртуални модели 
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4 ... Доклад по изпълнение на дейностите по Задача 4 

Резултати: 

Дейност 1: Да се изследват методи за създаване на виртуални модели (дигитални 

близнаци) 

• Доклад  за най- често използваните методи за създаване на виртуални модели 

(дигитални близнаци). 

Дейност 2: Създаване правила за конструиране на виртуална реалност, описваща 

елементи на клинико-диагностичния процес. 

• Доклад  за най- често използваните алгоритми за преобразуване на обекти и 

дейности от реалния свят във виртуални модели. 

• Създадена е експериментална среда и са проведени а физически експерименти за 

оценка на промяната температурата при пробиване на кост с медицински робот с 

цел приложение в ортопедичната хирургия. 

• Създадена е експериментална среда и е извършена оценка на основните 

характеристики на български медицински робот за пробиване на кости за 

съответствие с изискванията за приложението му в системата на здравеопазването и 

подготовка за патентоване на разработката. 

Получените данни от  изпълнените физически експерименти доказват на 

практическата приложимост на резултатите от изпълнението на Задача 4. Тези 

данни са публикувани на уеб сайта на Работен пакет 1 (https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/) 

Резултатите са докладвани и публикувани в следните научни доклади и статии: 

[1] Tony Boiadjiev, George Boiadjiev, Kamen Delchev, Ivan Chavdarov, Roumen Kastelov, 

"Orthopedic Bone Drilling Robot ODRO – basic characteristics and areas of 

applications" (In book chapter: Medical Robotics ISBN: 978-3-902613-18-9, E-ISBN: 

978-953-51-5820-2) IntechOpen (March 19th 2021), open access (Web of Science Core 

Collection (BKCI), Crossref, Google Scholar, WorldCat, BASE, EBSCO, Open AIRE, 

CNKI Scholar, RePEc, ExLibris SFX) IF=0.02, SJR=0.101. DOI: 

10.5772/intechopen.96768 

[2] Tony Boiadjiev, George Boiadjiev, Nikolay Stoimenov, Kamen Delchev & Rumen 

Kastelov (2023) Experimental temperature evaluation during a robotized bone 

drilling process, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 37:1, 117-125, Q3 SJR 
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4.1 Методи за създаване на дигитални близнаци в медицината 

В последните години се забелязва засилен интерес към научни и приложни изследвания, 

свързани с изграждане на виртуални модели на обекти от реалния свят. Най- често 

такива изследвания разглеждат обекти, които са предмет на индустриалното 

производство. Така например, настоящата Четвъртата Индустриална Революция, 

известна като Индустрия 4.0 (Industry 4.0) съществено се основава на приложението на 

сложни 3D модели и изготвянето на анализи за предсказване на състояние, посредством 

данни, събирани от сензори. Приложението на такива иновативни технологии се събира 

информация за „здравето“ на машината в процеса на нейното производство, изпитание 

или работен режим. По този начин, един такъв виртуален модел е от полза за самия 

потребител на произвеждания продукт, защото позволява в крайния продукт да се 

отчетат личните предпочитания на клиента и така производството се персонализира като 

в центъра на внимание се поставя отделния клиент. 

Тези тенденции в индустрията са сходни с тенденциите, по които напоследък се развива 

медицината. Новите тенденции в медицината се характеризират със съсредоточаване на 

медицинските грижи  и съобразяване на лечението с медицинските характеристики на 

отделния пациент. По аналогия с Индустрия 4.0 тези нови насоки в развитието на 

медицината с право могат да се нарекат  Медицина 4.0 или  Здраве 4.0(Health 4.0) [1] [2]. 

Съществено за тази революционна промяна в развитието на медицина е преходът от 

масов и реактивен подход в здравеопазването към персонализиран и проактивен подход 

на основата на разработване на виртуални модели, наричани също така „дигитални 

близнаци“ (Digital Twin). В този обзор на литературата ще разгледаме приложението на 

дигиталните близнаци (ДБ) в медицината [3]. 

Ще започнем с това, че в литературата няма изградена единна дефиниция за виртуален 

модел в смисъла на ДБ [4]. Концепцията за ДБ за първи път е формулирана през 2002 

година от Michael Grieves, когато той изнася доклад върху управлението на жизнения 

цикъл на произвежданите продукти. Впоследствие той доразвива тези свои идеи в 

„Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication“ [5]. Според 

тази публикация ДБ се състои от три компоненти: 

✓ -физически съществуващ реален продукт 

✓ -виртуално представяне на физическия продукт  
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✓ двупосочни връзки на комуникации, при които се подават данни от физическия 

продукт към неговото виртуално представяне и  обмен на информация и процеси от 

виртуалния модул към физическия продукт. 

Grieves разглежда двупосочните връзки за комуникации като средство за цикличен 

обмен на данни между съответни състояния на физическия продукт  и виртуалния му 

аналог. Самите виртуални състояния могат да се разглеждат като съставени от 

произволен брой подпространства, които служат за осъществяване на виртуални 

операции като например, моделиране, тестване и оптимизация. На един по- късен етап 

тези идеи се доразвиват във връзка с традиционния жизнен цикъл на един продукт като 

се формулират концепциите за: 

• Прототип на ДБ  (Digital Twin Prototype)- Виртуалното описание на прототип на 

продукт, съдържащо цялата информация, необходима за създаване на физическия 

близнак 

• Инстанция на ДБ (Digital Twin Instance)-  Конкретен екземпляр на физически 

продукт, който остава свързани с отделен продукт в целия жизнен цикъл на 

продукта. 

• Обобщен ДБ (Digital Twin Aggregate)  Комбинацията от всички екземпляри на ДБ 

• Среда на ДБ (Digital Twin Environment) Многостранно приложение за физика на 

домейни за работа на цифрови близнаци. Тези операции включват 

производителност прогнозиране и разпит на информация. 

Тази основна концепция на ДБ предвижда система, която свързва физически обекти с 

виртуалните им аналози, използвайки предимствата, както на виртуалната, така и на 

физическата среда от гледна точка на ползите за цялата система на цялата система. 

Информацията за продукта се събира, съхранява, оценява и придобитите знания се 

прилагат както към текущо разработвания продукт, така и към бъдещи продукти. Според 

концепцията на  Grieves, същината на този процес е приложението на информиран, 

управляван от данни подход за наблюдение, управление и подобряването на  продукта 

през целия му жизнен цикъл.  

Създаването на огледални системи за наблюдение на труднодостъпни или недостижими 

физически пространства на пръв поглед е реализация на тази концепция. Например, през 

1970 г НАСА създава симулационно пространство за преодоляване на критичната 

ситуация, възникнала по време на полета на Аполо 13. Благодарение на симулираната 
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среда инженерите моделират и тестват възможни решения за подаването на кислород в 

резервния модул. Така астронавтите получават точни инструкции как да се справят с 

проблема, посредством материали налични в космическия кораб. Едновременно с това са 

тествани процедура за връщане на членовете на екипажа живи обратно на земята. Този 

пример демонстрира предимствата на виртуалните и симулираните модели. 

Същевременно той не е типичен пример за приложението на виртуален модел в смисъла 

на ДБ, защото отсъства непосредствена връзка в реално време за непрекъснат или поне 

периодичен обмен на данни между виртуалния модел и неговия физически близнак. Тази 

връзка е особено важна, защото от нея зависи сближаването и синхронизацията между 

виртуалната и физическа система. Развитието та технологиите в областта на Интернет на 

нещата (IoT) в последните години позволява да се реализира на практика тази 

съществена компонента на ДБ [6] 

Съчетанието на постиженията в областта на изкуствения интелект с приложението на 

разработки в областта на IoT намират широко приложение за създаване на ДБ в 

медицината в следните няколко направления: 

✓ Създаване на ДБ на човешки органи или човешкото тяло 

✓ Създаване на ДБ на болница и отделни представители на медицинския персонал 

✓ Създаване на ДБ на пациент, подложен на лечение или медицински процедури 

Разработките в тези направления имат за цел да допринесат за създаване на 

персонализирана медицина. Така например, установено е, че едно и също лекарство не 

действа еднакво успешно на всеки един пациент [7]. Лекарствата, прилагани на заболели 

от COVID-19, помагат на едни пациенти, на други не помагат, а на останалите водят до 

вторични увреждания. Лекарствата прилагани за лечението на болестта на Алцхаймер и 

сърдечно съдовата аритмия са други такива примери. Причините за това са в 

генетичните различия между всеки отделен пациент [8] В случая приложението на 

концепцията за ДБ към медицината би позволило виртуално представяне на човешкото 

тяло и неговите органи и така да бъдат изследвани ефектите от лекарствата. По този 

начин може да бъде изпробвано всяко известно лекарство върху виртуалното 

представяне на отделни пациенти. Това ще позволи да се назначи оптималното лечение. 

[4]. Физическият модел може дори да наблюдава това виртуално „същество“ и то да 

предупреждава, преди да възникне медицинско състояние. По този начин истинският 

човек може да се подложи на превантивни мерки. Това са едни от най- съществените 

предимства на ДБ в здравеопазването и по- специално  на персонализираната медицина. 
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Съществуващите приложения на ДБ  компютърно базирани или „in silico”( симулирани 

на компютър) модели, които се захранват с индивидуални данни и данни за населението. 

Изследователите са подпомогнати от това цифрово представяне на човешката 

физиология в техните изследвания на болести, нови лекарства и устройства. В този 

смисъл ДБ помагат разпространението на медицинските иновации. В бъдеще тези 

инструменти могат дори да помогнат на лекарите точно да оптимизират изпълнението на 

специфичните за пациента планове за лечение. 

Накратко, ДБ могат да помогнат на доставчиците на здравни услуги да предлагат 

животоспасяващи иновации на пазара по-бързо, с намалени разходи и с повишена 

безопасност на пациентите. 

Сега здравеопазването също започва да се възползва от този мощен цифров инструмент 

[9]. В здравеопазването ДБ може да бъде дефиниран като запис на богата информация за 

цял живот на човек, комбиниран с модели, задвижвани с Изкуствен интелект, които 

могат да „оценяват“ данните, за да дадат отговори на редица клинични въпроси. 

ДБ може да се използва за прогнозиране на резултата от конкретни процедури. Той може 

да осигури помощ при определяне на правилния вариант на терапия за конкретен 

пациент. В други случаи при наличие на данни за поведение, ДБ  могат да спомогнат за 

по-доброто управление на хроничните заболявания и здравето на населението. 

Цифровите близнаци на пълноценни човешки същества все още са футуристична мечта. 

Въпреки това е постигнат известен напредък например с пуснатото в търговската мрежа 

„Живо сърце“ на Dassault - първият реалистичен модел на човешки орган, който отчита 

електричеството, механиката и кръвния поток в сърцето. Софтуерът може да превърне 

2D сканирането от отделен човек в персонализиран пълноизмерен модел на сърцето му. 

Въз основа на MR изображения и измервания на ЕКГ, цифровата двойна технология 

симулира физиологичните процеси на органа на пациента. Виртуалното планиране се 

използва за визуализиране на отговорите на лечението преди интервенцията. Siemens 

Healthineers разработва алгоритми, които генерират цифрови модели на органи въз 

основа на огромно количество данни. Потребителят на този ДБ може да го манипулира - 

да се придържа към пейсмейкъри, да обръща камерите му, да изрязва всяко напречно 

сечение и да пуска хипотетични. ДБ е съставен от информация, споделена от 

многобройни изследователски групи. За да се направи ДБ от цяло човешко тяло, всички 

органи трябва да бъдат моделирани и интегрирани. Тъй като много органи са по-сложни 
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от сърцето (например мозъка), това все още може да отнеме много работа и време, за да 

се постигне. 

ДБ в здравеопазването позволяват да подобри предоперативното планиране, да намали 

медицинските рискове и да генерира по-точна терапия за пациентите. Тази технология 

може да се използва и в болниците за симулиране на процесите на работния поток, за да 

се идентифицират неефективността и да се направят подобрения като намаляване на 

времето за изчакване на пациентите и разработване на стратегии за ефективно 

използване на оборудването за диагностично тестване.  

По подобие на създадения ДБ на сърце в близко бъдеще се очаква създаването на  ДБ на 

други човешки органи или дори на единични клетки за отделни пациенти. След това 

могат да се провеждат симулации, за да се установи как различните хора биха реагирали 

на различни лечения. Към този момент ще направим огромната стъпка от обобщени, 

традиционни и понякога дори неточни изследвания към предоставянето на наистина 

персонализирана медицинска помощ с модели, които могат да се изпълняват на ниска 

цена и почти в реално време, за да подпомогнат плановете за диагностика и лечение. 

Това ще увеличи напредъка, който вече е постигнат в прецизната медицина [10]. 

ДБ може също да окаже помощ при определяне на правилната терапевтична опция за 

конкретен пациент. Например при рак на простатата възможностите за лечение варират 

от хирургия и лъчева терапия до по-малко инвазивни лечения като хормонална терапия. 

Различни подгрупи на тези терапии също могат да бъдат комбинирани, добавяйки още 

по-голяма сложност. ДБ, обхващащ записите за изображения на пациента, лабораторни 

резултати и генетични данни, комбиниран с модел на клиничната пътека за рак на 

простатата, помага да се осигури оптимално вземане на решения по отношение на 

лечението на конкретния пациент. 

4.2 Алгоритми с приложения в създаването на дигитални близнаци  

Алгоритмите, използвани за създаване на ДБ, в преобладаващата си част са заимствани 

от теорията и практическото приложение на методите на машинно самообучение и 

изкуствен интелект. Разработката на ДБ в областта на медицината се намира в начален 

етап на развитие и трудно могат да се идентифицират отделни алгоритми в тази област 

без да се конкретизира приложната област на действие на ДБ. Трудностите по 

приложение на конкретни алгоритми в медицината произтича от големия брой 

променливи и силно нелинейните връзки между вход и изход на данните, а това изисква 
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да се прилага наука за данните. Типично за тази област на приложение  е по-голямата 

част от целевите системи имат множество променливи и множество потоци от данни и 

изискват добри познания на науката за данни, за да осмисли какво се случва. На ниво 

моделиране това може да се  с традиционните алгоритми за машинно обучение, където с 

термина "машинно обучение" се разбира всеки компютърен алгоритъм, приложен към 

набор от данни с цел да се открие модел. Така например, при обработка на изображения 

и видео и обработка на текст и реч (съответно със Конволюционна Невронна Мрежа 

(CNN) или Рекурсивна Невронна Мрежа (RNN)  ), също може да бъде използвана като 

вход в модели заедно с традиционните цифрови сензорни показания. Например, видео 

емисии на оперативна дейност или лабораторни изследвания  по време на изпълнението 

им вече могат да се използват за откриване на симптоми или отхвърлянето им.  По 

същия начин аудио вход на данни да служи за генериране на сигнали за предстоящи 

проблемни ситуации в контекста на изпълняваната дейност. Един такъв пример за 

приложение на тези алгоритми е алгоритъмът Support Vector Machine (SVM)л При 

приложение на този алгоритъм за обработка на данни, получени от NCBI, които  

предварително са обработени със софтуера DeepBind може да се създаде модел за 

реализиране на конволюционна невронна мрежа CNN. Така полученият модел позволява 

да се  разпознаят на кодиращите области от ДНК за откриване на гена TCF7L2 и така да 

се направи заключение, че дадена ДНК редица се класифицира като потенциално 

кодираща TCF7L2 протеин. Приложението на този алгоритъм, както и повечето 

алгоритми от този клас изискват наличие на мощни (скъпи) CPU процесори и графични 

GPU ускорители. 

Едно важно приложение на алгоритмите, използвани в ДБ  е за генериране на 

симулирани данни. Виртуалната среда може да премине през безкраен брой повторения 

и сценарии. След това получените симулирани данни могат да се използват за обучение 

на модела на изкуствения интелект. По този начин системата с изкуствен интелект може 

да бъде преподавана на потенциални реални условия, които иначе биха могли да бъдат 

много редки или все още във фаза на тестване.  

Второто област на приложение на тези алгоритми е възможността за планиране и 

тестване на нови функции. Дигиталният близнак трябва да представлява реалността, но 

може да произведе поглед в бъдещето като  създадете прогнози и визия, спрямо които да 

тествате различни сценарии за действие. Тестовете могат да бъдат променени и 

направени толкова пъти, колкото намирането на най-оптималното решение ще отнеме. 

https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=TCF7L2
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Накрая, алгоритмите, заимствани от областта на машинно обучение спомагат за 

добавяне към изпълнявания процес елементи на интелигентност, позволяващи да  се 

получат по-точни данни и прогнози, както и разбиране на визуални и неструктурирани 

данни.  

Дигиталните близнаци изискват приложение на изкуствен интелект алгоритми от по- 

високо ниво .По-голямата част от машинното обучение днес е контролирано обучение, 

където моделът се учи от маркирани примери. Има и други форми на обучение, които 

биха могли да позволят намирането на непредвидени модели в данните. Едно от тях се 

нарича „подсилващо обучениеЧ, при което моделът се учи по неконтролиран начин от 

награди при предприемане на действия в дадена (симулирана) среда.  

Въпреки това, в повечето от широко известните случаи на подсилващо обучение, 

условията не биха били възможни в реалния свят. Дори най-модерните модели за 

обучение за подсилване изискват много опит, за да станат добри. За да дадем пример, 

невронната мрежа OpenAI Five отне 180 години ефективно време за игра, за да тренира и 

все още загуби от професионалните играчи на играта.  

Досега голяма част от най-модерното обучение за подсилване работи само в т. нар.  

сериозни игри, тъй като количеството повторение не би било възможно в реалния живот. 

В средата на цифровия близнак можете да повторите сценарий или да направите тест, без 

да нарушавате системата толкова много пъти, че агентите за обучение за подсилване 

могат да намерят нови начини да получат наградата. На практика това може да означава 

например намиране на нови начини за оптимизиране на невронна мрежа. 

медицинска диагностика, обхващащи дерматология, радиология или патология.  

Алгоритмите на системите за дълбоко обучение могат да помогнат на лекарите, като 

предлагат второ мнение и сигнализират за области в изображенията. Конволюционните 

невронни мрежи (CNN) са постигнали производителност съизмеримо със скоростта на 

реакция при човека при решаване на задачи за класификация на обектите. При тези 

задачи алгоритъмът заложен в невронната мрежа позволява да се класифицира обекта, 

съдържащ се в изображението. Тези  невронни мрежи (CNN) демонстрираха силно 

представяне в трансферното обучение, при което CNN първоначално се обучава на 

масивен набор от данни (напр. ImageNet), който не е свързан с конкретната задача и 

допълнително се прецизира за работа с много по-малък набор от данни, свързани с 

решаваната задача  (например медицински изображения).  

https://www.image-net.org/
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Някои от най- често срещаните алгоритми, използвани за ДБ в медицината саследните 

Откриване на тумори 

Компютърното зрение и приложенията за дълбоко обучение се оказаха изключително 

полезни в медицинската област, особено при точното откриване на мозъчни тумори. 

Мозъчните тумори се разпространяват бързо в други части на мозъка и гръбначния 

мозък, ако не се лекуват, което прави ранното откриване изключително решаващо за 

спасяването на живота на пациента. Медицинските специалисти могат да използват 

приложения за компютърно зрение, за да съкратят времето на процеса на откриване и да 

облекчат ролята на човека в неговото изпълнение. В здравеопазването техниките за 

компютърно зрение като Mask-R Convolutional Neural Networks (Mask R-CNN) могат да 

подпомогнат откриването на мозъчни тумори, като по този начин намаляват в 

значителна степен възможността за човешка грешка.   

Компютърно зрение за спазване на болничната хигиена  

Компютърното зрение е невероятно ценен инструмент за осигуряване на спазването на 

болничната хигиена. Позволявайки автоматизиран анализ на помещенията и 

повърхностите на пациентите, компютърното зрение може да помогне за откриване на 

мръсотия, прах и други форми на замърсяване, които биха могли да бъдат вредни за 

пациентите и персонала. Технологията за зрение с приложение на изкуствен интелект 

може да следи чистотата на помещението чрез анализ на повърхности, откриване на 

натрупване на мръсотия и откриване на процеси на дезинфекция. 

Така например, компютърното зрение на подвижен робот може да осигури мониторинг в 

реално време на зони с високо докосване като перила, дръжки на врати и легла за 

пациенти, което позволява на клиничния персонал да идентифицира области, които се 

нуждаят от по-често почистване. Освен това, визията на AI може да предостави ценна 

представа за моделите на използване на пациентите, което позволява на мениджърите на 

съоръжения да анализират потока от хора в сградите и да идентифицират области, които 

може да се нуждаят от допълнително почистване или ресурси. 

https://viso.ai/deep-learning/mask-r-cnn/#:~:text=Mask%20R-CNN%2C%20or%20Mask%20RCNN%2C%20is%20a%20Convolutional,of%20Faster%20R-CNN%2C%20a%20Region-Based%20Convolutional%20Neural%20Network.
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Фигура 4.1 Идентифициране на замърсени участъци  

Компютърното зрение може да се използва и за наблюдение на действията на болничния 

персонал и посетителите, като се гарантира, че се спазват всички протоколи за 

безопасност. Тя може да разпознае кога посетителят влиза в стая, без да носи защитни 

средства, или когато медицинският персонал не успява да измие ръцете си, преди да 

влезе в стаята на пациента. Чрез автоматизиране на този процес на наблюдение, 

компютърното зрение може да помогне на болниците бързо да идентифицират и да се 

справят с всички потенциални проблеми с безопасността. 

Дълбоко обучение по медицински изображения 

Компютърното зрение се използва в различни приложения в здравеопазването, за да 

помогне на медицинските специалисти при вземането на по-добри решения относно 

лечението на пациентите. Медицинското изобразяване или анализът на медицински 

изображения е един такъв метод, който създава визуализация на определени органи и 

тъкани, за да даде възможност за по-точна диагноза. С медицинския анализ на 

изображението става по-лесно за лекарите и хирурзите да зърнат вътрешните органи на 

пациента, за да идентифицират всякакви проблеми или Аномалии. Рентгенова 

рентгенография, ултразвук, ЯМР, ендоскопия и др., са някои от дисциплините в 

медицинското изобразяване. 

 

Фигура 4.2 Идентифициране на здравословни проблеми в бял дроб 
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Откриване на рак с компютърно зрение  

В последните години  моделите за компютърно зрение, използващи алгоритми за 

дълбоко обучение със съответни CPU и GPU са постигнали точност на ниво медицински 

специалист при решаване на диагностични задачи като идентифициране на бенки от 

меланоми. Ракът на кожата, например, може да бъде труден за откриване навреме, тъй 

като симптомите често приличат на тези на често срещаните кожни заболявания. Като 

средство за защита, учените са взели помощта на приложения за компютърно зрение, за 

да разграничат ефективно раковите кожни лезии и нераковите лезии. Изследванията, 

основаващи се на изкуствен интелект, също така демонстрират многобройните 

предимства на използването на приложения за компютърно зрение и дълбоко обучение 

за диагностициране на рак на гърдата. Обучен с огромна база данни от изображения, 

състоящи се както от здрава, така и от ракова тъкан, той може да помогне за 

автоматизиране на процеса на идентификация и да намали шансовете за човешка грешка.  

 

Фигура 4.3 Идентифициране карценом в бял дроб 

С бързите подобрения в технологиите, системите за компютърно зрение в 

здравеопазването могат да се използват за диагностициране на други видове рак, 

включително рак на костите и белите дробове, в близко бъдеще. 

Интелигентно медицинско обучение  

Компютърното зрение се използва широко не само за медицинска диагностика, но и за 

обучение по медицински умения. Понастоящем хирурзите не зависят само от 

традиционния начин на придобиване на умения чрез реална практика в операционната. 

Вместо това симулационни хирургически платформи се очертават като ефективна среда 

за обучение и оценка на хирургическите умения. С хирургическа симулация обучаемите 

получават възможност да работят върху хирургическите си умения, преди да влязат в 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 227 of 275 

 

операционната зала. Тя им позволява да получат подробна обратна връзка и оценка на 

тяхното представяне, което им позволява да разберат по-добре грижите и безопасността 

на пациентите, преди действително да ги оперират. Компютърното зрение може да се 

използва и за оценка на качеството на операцията чрез измерване на нивото на 

активност, откриване на забързано движение и анализиране на времето, прекарано от 

хората в конкретни области  на интерес. 

Автоматизирано наблюдение на здравето  

Автоматизираният мониторинг на здравето помага на медицинските специалисти да 

оценят и определят количествено здравето и годността на своите пациенти. Използвайки 

тези анализи, лекарите и хирурзите могат да вземат по-добри решения по-бързо, 

например за приоритизиране на спешната помощ или определяне на оптималното време 

на хирургичните интервенции. В друг случай на употреба са използвани модели за 

компютърно зрение за измерване на количеството кръв, загубено по време на операции, 

за да се определи дали пациентът е достигнал критичен етап. Следователно, софтуерното 

приложение оценява количеството кръв, необходимо на пациента по време или след 

операцията. 

Медицински AI диагностика  

Медицинските изображения и диагностика стават все по-важни в съвременното 

здравеопазване, тъй като предоставят безценни прозрения, които могат да помогнат на 

лекарите да откриват и диагностицират заболявания. През последните години 

напредъкът на компютърното зрение в здравеопазването доведе до по-бързи и по-точни 

диагнози. Използвайки алгоритми за компютърно зрение, медицинските изображения 

могат бързо да бъдат анализирани за признаци на заболявания, което позволява по-точни 

диагнози за част от времето и цената на традиционните методи. Асистираната или 

автоматизирана диагностика спомага за намаляване на общите разходи за здравеопазване 

чрез предотвратяване на ненужни лечения  .Използвайки алгоритми за компютърно 

зрение, медицинските изображения могат бързо да бъдат анализирани за признаци на 

заболявания, което позволява по-точни диагнози за част от времето и цената на 

традиционните методи. Асистираната или автоматизирана диагностика спомага за 

намаляване на общите разходи за здравеопазване чрез предотвратяване на ненужни 

лечения. 
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4.3 Изграждане на виртуален модел с приложение в хирургическата ортопедия  

Една от най- често изпълняваните операции в ортопедична хирургия е манипулацията 

"пробиване на кости" във връзка с оперативното лечение на костни фрактури като 

например, остеосинтезата. Остеосинтезата е хирургична процедура, която се 

стабилизира и се присъединява краищата на счупени (счупени) кости от механични 

устройства като метални пластини, винтове, щифтове, пръти, проводници. В днешно 

време по статистика всяка година около един милион хората в Европа се нуждаят от 

такава операция, при която се поставят импланти в костите. 

Изпълнението на тази операция  в повечето случаи се изпълнява ръчно и е съпроводена с 

потенциален риск за живота на пациента. Причината е, че при ръчно изпълняваната 

операция е трудно да се контролира скоростта на подаване и скоростта на въртене на 

свредлото. Тези характеристики определят качеството на крайния резултат, който се 

оценява въз основа на наличието на термични и/ или механични повреди на костната 

тъкан, както и самото качество на отвора.  Независимо от професионалните умения на 

хирурга, той трудно може да контролира скоростта на подаване и скоростта на въртене 

на свредлото по време на изпълнение на операцията, така че да се избегне т.нар.  

остеонекроза. Остеонекрозата е вид здравен статус в зависимост от различни състояния 

които водят до костна смърт. Резултатът е загуба на кръвоснабдяване или смърт на 

костни клетки. Като отправна точка в редица експериментални проучвания е доказано, 

че излагането на костта на 50ºC за 2 s се приема за критично ниво, тъй като костната 

регенерация е почти напълно невъзможна по-късно. При ръчно извършване на 

манипулацията, продължителността на бикортикалното пробиване в операционната зала 

е в рамките на 8-12 s, т.е. такава експозиция не може да бъде постигната на практика.  

Влиянието на субективния фактор е предпоставка за появата на брой проблеми при 

ръчното пробиване. Най-значимите от тях са: 

■ Погрешно разпознаване откриването на пробив при бикортикално пробиване на 

кости. Това води до рискове от увреждане на костите, мускулите, нервите и 

венозните тъкани, когато свредлото не спира веднага след излизането от втората 

стена на костта 

■ Термична остеонекроза на костни клетки в резултат на процеса на пробиване на 

костите.    
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По тази причина оптималните резултати от манипулациите могат да бъдат гарантирани 

само когато входните параметри са под контрол по време на автоматично изпълнение на 

пробивния процес. 

Тези проблеми обосновават необходимостта от създаване на дигитален близнак на 

устройството за пробиване на кости, посредством което да се управляват по оптимален 

начин входните параметри, така че да се избегне остеонекроза и същевременно да се 

гарантира очакваното качество за получения отвор. 

Първа стъпка в създаването на такъв дигитален близнак е натрупването на голям брой 

експериментални резултати, с които да се захранят за изпълнение алгоритмите за 

машинно самообучение работа. Тук представяме обобщение на изпълнените 

експерименти медицинския робот за пробиване на кости  ODRO (Orthopedic Drilling 

Robot), собствена разработка на екип от учени от Софийски университет Св. Климент 

Охридски и БАН-ИИКТ, участници в ННП еЗдраве[12]. 

 

Фигура 4.4 ODRO- медицински робот за автоматизиране на процеса за пробиване 

на кости  
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Отправна точка в проведените експерименти е събиране на доказателствен материал за 

условията, при които в съществуващите литературни източници се твърди, че 

повишаването на температурата до 47 ° C за 1 минута експозиция причинява костна 

некроза. Действително, топлината, която се генерира в интерфейса на инструмента и 

костта по време на пробиване, води до повишаване на температурата на свредлото и 

костта едновременно. Температурната стойност, до която материалът може да достигне, 

е във връзка със специфичните му коефициенти на топлинен капацитет и 

топлопроводимост. Специфичният топлинен капацитет на свредлото е много по-малък 

(до 3 пъти) от този на костта. В резултат на това температурата на свредлото се 

повишава много по-бързо от костта.  Разликата между температурата на костта и 

температурата на свредлото може да достигне 20ºC, тъй като максималната температура 

по време на пробиване е в горния режещ ръб на свредлото.  

Постановка на експеримента 

При извършване на експериментални изследвания температурата по време на пробиване 

обикновено се измерва по два начина– чрез термодвойка и чрез термична инфрачервена 

(IR) камера. Но някои експериментални изследвания съобщават, че ако се използва 

термодвойка, това не е толкова практично в медицинските приложения, защото 

термичната инфрачервена камера е предпочитана като неинвазивен метод. 

Експерименталната конфигурация с термична инфрачервена камера е показана на 

Фигура 4.5 

 

Фигура 4.5 Конфигурация на устройствата за изпълнение на експериментите 
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За измерване на повишаване на температурата в костта при пробиване на термична 

инфрачервена камера FLIR P640 с инфрачервен детектор от 640x480 се използва 

термичната чувствителност 0,06ºC при 30ºC, температурен диапазон -40ºC до 120ºC.  

При извършените експерименти се записва последователност от термографски 

изображения, получени в процеса на пробиване на костта. Продължителността на 

записаните изображения е 16 s при  честота на кадрите 15 fps. Записаните изображения 

се обработват и визуализират с помощта на софтуера Flir Tools, който позволява точно 

улавяне на момента на проникване през костта и извличането на свредлото от костта. 

Данните от изпълнените експерименти показват, че в началото на процеса на пробиване 

температурата расте докато стигне определен максимум, след което намалява. При 

първия експеримент, където скоростта на подаване е 4 mm/s, а скоростта на пробиване е 

1000 rpm температурата расте до 53.7 ºC , след изваждане на пробивното устройство 

температурата намалява до 26.6°C  в рамките на 0.6 секунди.  

 

Фигура 4.6 Температура в началото на процеса на пробиване (29.3°C) 

Графиките на Фигура 4.6 и Фигура 4.7 показват измерената температура в началото и 

края на процеса на пробиване. Забелязва се, че продължителността на времето над 

критичния праг от 50 ºC е по-малка от 0,4 s и поради това, според данните в научната 

литература, при този експеримент не се наблюдава остеонекроза[13]. 

Създаването на дигитален близнак изисква изпълнението на множество подобни 

експерименти при различни входни стойности за скорост на подаване, скорост на 

въртене на свредлото, както и отчитане редица важни параметри на средата- плътност  

https://flir-tools.org/
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костта, размер на пробивния отвор, топлопроводните и режещи характеристики на 

свредлото и др. 

 

Фигура 4.7 Температура в края на процеса на пробиване (53.7°C °C) 
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ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 5 

Докладът съдържа данни за изпълнението дейностите от Работен пакет 1 (РП1) по задача 5 

от утвърдения Работен план на договора за изпълнение на ННП Е-Здраве.  

Задача 5 има следните основни характеристики. 

Наименование на Задача 5 

Създаване на електронно бързо известие до Регионалните здравни инспекци (РЗИ)   

Начало: 22.03.2020 г  

Продължителност: 33   

Състояние: завършена и отчетена 

Основни дейности: Изпълнението на задачата включва следните основни дейности:  

1. Цялостно автоматизиране на бизнес процеса по регистриране и издаване на Бързо 

известие  на пациент с установено заразно инфекциозно заболяване вкл. COVID-19 

Цел на задачата:  

Да се създаде софтуерна имплементация на бизнес процеса по издаване и управление на 

бързо известие до Регионална Здравна  Инспекция  за заразно болен  съгласно Наредба 

№ 21 от 2005 г. и придружаващите я актуализации (последно изм. и доп. В  ДВ. бр. 5 от 

15 януари 2019г.)  на Министерството на здравеопазването. 

Очакван краен резултат: 

• Доклад: Реализация на основните функционални изисквания към информационна 

система за регистрация, съобщаване и отчет на заразно болни (COVID-19) 

• Софтуерен продукт, който реализира дейностите в бизнес процеса по 

регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19, произтичащи от  Наредба № 21 от 

2005 г. и придружаващите я актуализации 
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5 ... Доклад по изпълнение на дейностите по Задача 5 

Резултати: 

1. Създаден е модел на архитектурата на трислойно уеб приложение, състоящо се от 

база от данни, уеб сървър и уеб приложение за клиента за регистрация, съобщаване и 

отчет на заразно болни. Разработеното приложение се състои от  MySQL база от 

данни, Apache уеб сървър и PHP  уеб приложение. Всички средства за разработка на 

софтуерния продукт са с отворен сорс код.  

2. Създаден е релационен  модел на база от данни в MySQL база от данни (Фигура 5.1). 

Този модел свързва характерни данни за идентифициране на пациент с данни 

необходими за генериране на Бързо известие. Бързото известие се създава от 

медицински специалист от медицински център с регистрация в РЗИ. 

Епидемиологични, Клинични, Лабораторни и Диагностично- образни критерии, по 

които се определя дали даден случай на заразeн е Възможен, Вероятен и Потвърден 

се определя по симптоми, които са кодиране по SNOMED-CT (Фигура 5.2). За 

определяне на заразното заболяване в базата от данни са въведени кодовете по  

ICD-10 за всички групи заразни заболявания и за всички заразни заболявания, 

включително ново въведените кодове за COVID-19 с описания на английски и в 

превод на български (Фигура 5.3). 

 

Фигура 5.1  Релационен модел на данните 
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Фигура 5.2 Кодиране на симптоми на заразно заболяване (COVID-19) 

 

 

Фигура 5.3 Кодиране на случаи на COVID-19 заразно заболяване 

3. В базата от данни е създаден е модел на данните на контактни лица на Потвърден 

като заразно болен. Тези данни се добавят към текста на Бързото известие заедно 

информация за адреса и интервала от време, през който карантинираните лица ще се 

намират под карантина на този адрес. Данните за лицата под карантина позволяват да 

се правят важни изводи посредством статистическата им обработка и да се 

предприемат обосновани решения за управление на процесите по предотвратяване на 

разпространението на заразно заболяване като COVID-19. 

4. Събрани са публично достъпни данни за кодове и имейли на административни 

единици, Районни Здравни Инспекции (РЗИ) и регистрирани към тях болници и 
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лекари. Тези данни са представени в електронен формат и са въведени в базата от 

данни.(Фигура 5.4) 

 

Фигура 5.4 Кодиране на РЗИ 

5. Разработени са уеб услуги за интегриране на системата за епидемичен контрол с 

болнична информационна система. Услугите са публикувани на уеб сървъра на уеб 

приложението. Описание на уеб услугите е представено в секция 5.3 

6. Разработка на графичен потребителски интерфейс за уеб приложение за регистрация, 

съобщаване и отчет на заразно болни (Фигура 5.5). Графичният интерфейс валидира 

задължителните данни и предлага подразбиращи се най- често използвани стойности 

за улеснение на потребителя. Този интерфейс може да се изпълнява на смартфон, 

таблет и настолен компютър с връзка към Интернет. 

 

Фигура 5.5 Уеб графичен интерфейс за въвеждане на данни за Бързо известие 
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7. Създадени са програмни средства за обработка на резултати от лабораторно 

изследване и прочитането им  с цел генериране на Бързо известие с тези клинични 

данни.  Използва се електронен формат на лабораторни данни, зададен в Приложение 

4 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020 г. на  Министъра на здравеопазването. Данни 

в Бързото известие, които са в допълнение към тези от Лабораторното изследване  се 

въвеждат с помощта потребителски интерфейс на уеб приложението за регистрация, 

съобщаване и отчет на заразно болни. (Фигура 5.6) 

8. Разработени са програмни средства за автоматизирано генериране на текста на Бързо 

известие по данните въведени в потребителския интерфейс и изпращането му по 

електронната поща до РЗИ и всички заинтересовани лица по контрола на 

разпространението на заразни заболявания.  

 

9. Разработени са програмни средства за визуализация на статистически данни за 

регистрирани случаи на Възможен, Вероятен и Потвърден заразно болен в зададен 

интервал от време 
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Фигура 5.6 Визуализация на статистически данни за Бързо известие 

10. Създаване на компютърен модел за изпълнение на бизнес правила за категоризиране 

на случаи на Възможен, Вероятен и Потвърден заразно болен, въз основа на 

Епидемиологични, Клинични, Лабораторни и Диагностично- образни критерии 

 

Фигура 5.7 Автоматизирано определяне на Възможен, Вероятен и Потвърден случай 
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11. Разработени са сценарии за тестване на основните функционални изисквания на 

информационната система с реални данни и демонстрация на изпълнението им. 

Видео демонстрациите са публикувани в YouTube  

5.1 Реализация на основните функционални изисквания  

Разработена е информационната система, предназначена да подпомогне със 

средствата на информационните и комуникационни технологии изпълнението на 

Заповед № РД-01-473/14.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Тази система 

реализира бизнес процесите по регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, 

произтичащи от  „Наредба № 21 от 18 юли 2005г. и придружаващите я актуализации 

(последно изм. и доп. в  Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 

2011г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019г., 

изм. ДВ. бр.33 от 29 Април 2022г., доп. ДВ. бр.40 от 31 Май 2022г., доп. ДВ. бр.55 от 15 

Юли 2022г.). 

С Наредба № 21 се формира списък на заразните болести, подлежащи на 

задължителна регистрация, съобщаване и отчет , а също така и се определят правилата за 

събиране на данни за болните от тези заразни болести, контактните с тях лица и 

заразоносителите. Това включва реда и начина за надзор, ранно оповестяване и 

предприемане на мерки при случаи на биотероризъм или поява на нови, непознати 

заразни болести. 

Документът е описана в 4 раздела и включва 8 приложения. Критериите за 

класифициране на случаите на заразни болести по категории са посочени в приложение 

№ 2. Дефинициите на случаи на заразни болести, които подлежат на задължителна 

регистрация, съобщаване и отчет, са посочени в приложение № 3. Дефинициите на 

случаи, представляващи специфични здравни проблеми, които подлежат на 

задължителна регистрация, съобщаване и отчет, са посочени в приложение № 3. 

При регистрация, съобщаването и отчета на заразните болести, случаите се 

класифицират в следните категории: 

■ Възможен случай: Това е случай, класифициран като възможен за целите на 

съобщаването. Обикновено е случай, при който са налице клиничните критерии, 

описани в дефиницията на случаите, но за който няма епидемиологични или 

лабораторни доказателства за въпросното заболяване. Определението за възможен 

случай е с висока чувствителност и ниска специфичност. То позволява откриване на 

https://www.youtube.com/watch?v=_AXpjgC94k0
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повечето случаи, но в тази категория ще бъдат включени и някои фалшиво 

положителни случаи. 

■ Вероятен случай: Това е случай, класифициран като вероятен за целите на 

съобщаването. Обикновено е случай, при който са налице клиничните критерии и 

епидемична връзка съгласно описаното в дефиницията на случаите. Лабораторни 

тестове за вероятни случаи са определени само за някои болести. 

■ Потвърден случай: Това е случай, класифициран като потвърден за целите на 

съобщаването. Потвърдените случаи са лабораторно потвърдени, като при тях 

клиничните критерии, описани в дефиницията на случаите, могат да бъдат или да не 

бъдат налице. Определението за потвърден случай е с голяма специфичност и с по-

ниска чувствителност; следователно повечето от събраните случаи ще бъдат 

истински, въпреки че някои ще бъдат пропуснати. 

Клиничните критерии за някои заболявания не отчитат факта, че много остри случаи 

са асимптоматични (напр. хепатит А, B и C, кампилобактериоза, салмонелоза), въпреки 

че от друга страна тези случаи могат да бъдат важни от гледна точка на общественото 

здравеопазване на национално ниво.  

Потвърдените случаи попадат в една от трите изброени по-долу подкатегории. Тези 

подкатегории се създават при анализа на данните на базата на променливите, събирани с 

информацията за случаите. 

✓ Лабораторно потвърден случай с клинични критерии: Случаят отговаря на 

лабораторните критерии за потвърждаване на случая и на клиничните критерии, 

включени в дефиницията на случаите.  

✓ Лабораторно потвърден случай с неизвестни клинични критерии: Случаят 

отговаря на лабораторните критерии за потвърждаване на случая, но няма налична 

информация по отношение на клиничните критерии (напр. съобщаване на случая 

само от лаборатория). 

✓ Лабораторно потвърден случай без клинични критерии: Случаят отговаря на 

лабораторните критерии за потвърждаване на случая, но не отговаря на клиничните 

критерии, включени в дефиницията на случаите, или е асимптоматичен.  

Понастоящем регистрацията и отчетността Бързите съобщения в най- често се 

извършва на хартиен носител, което затруднява обобщаване, валидиране съхраняване и 

анализа на данните като същевременно позволява допускането на грешки при 

въвеждането на данните. В обобщение, процесът по създаване и изпращане на Бързото 
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известие отнема значителни човешки ресурси и при това позволява да се предприемат 

адекватни управленски решения. 

В рамките на ННП еЗдраве е разработен напълно функционален  на прототип на 

Информационната система за преодоляване е ефективно приложение на Наредба № 

21 в българското здравеопазване. Софтуерната реализация представлява  многослойно 

уеб приложение, състоящо се от база от данни, уеб сървър и клиентска част, която е 

графично уеб приложение за създаване на Бързото известие. Уеб сървърът служи за 

публикуване на уеб услуги и за изпълнение на клиентска част. Графичното приложение 

може да се изпълнява на настолен компютър, таблет или смартфон, при налична 

Интернет връзка.  

Бързо съобщение може да се създаде по два начина- посредством графичното уеб 

приложение или посредством уеб услуги. Уеб услугите служат за интегриране на тази 

информационна система с информационни системи на болнични заведения и 

лаборатории. Данните, които тези уеб услуги консумират са форматирани в съответствие 

с XML схемата от данни в Приложение 4 към цитираната Заповед. 

Графичното приложение служи за въвеждане и обработка на данните, въз основа на 

които един случай се квалифицира като Възможен, Вероятен и Потвърден. Данните са 

обособени в групи, както са описани в цитираната Заповед на Министъра на 

здравеопазването, а именно, Епидемиологични, Клинични, Лабораторни и 

Диагностично- образни критерии. При въвеждане на данни за всеки от тези критериите, 

програмата прилага зададените Правила в Приложение 1 към тази Заповед за 

квалифициране на степента на заболяване и автоматично определя дали се касае за 

Възможен, Вероятен или Потвърден случай. 

Когато се установи Потвърден случай, програмата позволява да се въведат данни 

дали лицето ще се насочи за домашно или болнично лечение като се уточнява и адреса 

на настаняване.  По въведените данни автоматично се генерира Бързо известие в 

електронен формат и то се изпраща автоматично до всички заинтересовани страни, 

описани в цитираната Наредба № 21(РЗИ, общо практикуващ лекар и др.).   

Допълнително е предвидено да се съберат данни за контактни лица в смисъла, 

определен от тази Заповед ( имена, адреси, данни за връзка по телефон или имейл, както 

и период от време за карантинирането им). Данните за контактните лица се изпращат до 

РЗИ и до органите на МВР заедно с текста на Бързото известие с цел да се проследи 

спазването на карантината в определения период от време.  
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Важна част от информационната система е възможността ѝ да извежда 

обобщаващи данни да регистрираните случаи в зададен период от време, както и да 

визуализира графично тези данни.  

Информационната система е процес на разработка и може да се допълни с редица 

функционалности, които да позволяват да се предприемат навременни и адекватни 

предпазни мерки в съответствие със събраните данни. При разработката на системата са 

използвани кодове на заразни заболявания, симптоми и медицински процедури в 

утвърдени международни класификации и номенклатури, които са съвместими с тези, 

използвани в Българското здравеопазване. 

5.2 Кратко описание на интеграцията с болнична информационна система 

Уеб приложението е проектирано така, че да обхване цялостно наредбата и да има 

възможност за бъдещи промени и подобрения. Приложението се състои от три части. 

Централна Административна част 

В този слой се управлява (добавя, редактира и премахва) информация, която ще се 

използва за основа при работата на здравните специалисти със системата. Достъпът до 

централната административна част е възможен само от администратори от ниво 1, тоест 

достъпът е силно ограничен, поради спецификата на информацията и това, че 

управлението на това ниво задава основата и правилата, по които ще работят здравните 

специалисти. В основната си част информацията в това ниво се състои от списък с 

дефиниции за заболявания и случаи, описани в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г., предишно Приложение № 1 към чл. 

2, изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в 

сила от 15.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2022 г., в сила от 31.05.2022 г., доп. - ДВ, бр. 55 

от 2022 г., в сила от 15.07.2022 г.) 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 244 of 275 

 

 

Изглед 1: Списък на случаи, представляващи специфични здравни  болести 

Дефинициите за възможен, вероятен и потвърден случай на заразните болести 

(Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1) се управляват от Централната Административна част 

на многослойното уеб-приложение. 

 

Изглед 2: Дефиниции за възможен, вероятен и потвърден случай (за COVID-19) 
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Системата е динамична и позволява промяна и редакция на заразните болести, както и 

техните дефиниции, симптоми и правила за определяне на типа случай – вероятен, 

възможен или потвърден. 

Локална Административна част 

Тази част от системата се използва на локално ниво от съответното РЗИ, медицинско 

заведение или здравна институция. Целта е да се управлява информацията на ниво РЗИ, 

медицинско заведение или здравна институция, като например профилите на здравните 

специалисти и другите потребители, използващи системата и изпращащи известия за 

случай на заразна болест. Необходимата функционалност в тази част от системата може 

да варира и е специфична за съответното РЗИ, медицинско заведения или здравна 

институция и затова не е от съществен интерес в тази презентация. 

Локална Потребителска част 

Това е частта от системата, в която се извършват основите задачи, сред които най-

важните са изпращането на бързи известия за случай на пациент със заразна болест и 

визуализацията на информацията, въведена в централизираната база от данни – 

статистики. Потребителите на тази част за здравните специалисти. Те се автентикират в 

системата, посредством имейл/потребителско име и парола. 

 

Изглед 3: Идентификация на потребител - здравен служител   
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След идентификация здравният служител има възможност за изпращане на бързи 

известия. Информацията, която се използва за видовете заразни болести, както и 

критериите и правилата, определящи дали даден случай е възможен, вероятен или 

потвърден, се дефинират динамично в централния административен слой от системата 

(на най-горно ниво). 

Здравният служител има възможност да генерира бързо известие по два начина: 

• ръчно, през интерфейса на системата 

• посредством качване на XML/JSON файл/файлове. 

Първият вариант обхваща общия случай, в който конкретен пациент посещава лекар 

и лекарят изпраща на момента известия с данните на пациента. Ръчното въвеждане на 

бързо известие е групирано в 4 стъпки. В стъпка 1 се въвеждат основните данни за 

идентификация на пациента. В следващата стъпка се въвежда допълнителна информация 

за пациента – адрес, контакти, данни за личния лекар. В случай че данните за пациента в 

стъпка 1 вече съществуват в базата данни, пациента се прочита и информацията в стъпка 

2 се попълва автоматично, след което при нужда може да бъде редактирана. 

 

Изглед 4: Създаване на бързо известие, ръчно въвеждане, стъпка 2   

В стъпка 3 се визуализират всички дефиниции за конкретното заболяване (в случая 

COVID-19), така както са описани в приложение № 3 към ч. 3, ал. 3. Информацията е 

групирана в табове, които описват критериите за класифициране на заразните болести, 
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подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет. (Приложение № 2 към чл. 

3, ал. 2), а именно: 

• Клинични критерии: Тези критерии включват обичайни и с практическо значение 

признаци и симптоми на болестта, които самостоятелно или в комбинация 

представляват ясна или насочваща клинична картина на болестта. Клиничните 

критерии дават обща характеристика на болестта и не е задължително да посочват 

всички признаци, необходими за поставяне на конкретна клинична диагноза. 

• Лабораторни критерии: Лабораторните критерии следва да представляват списък 

на лабораторните методи, които се използват за потвърждаване на случая. 

Обикновено за потвърждаване на случая е достатъчно провеждането само на един от 

посочените тестове. Ако за лабораторно потвърждаване е необходимо комбиниране 

на методи, това се посочва. Видът на пробата, която трябва да се вземе за 

лабораторните тестове, се посочва единствено, когато само определени видове 

проби се считат за подходящи за потвърждаване на диагнозата. За някои 

заболявания е съгласувано да бъдат включени лабораторни критерии и за вероятни 

случаи. Това е списък с лабораторни методи, които могат да бъдат използвани в 

подкрепа на диагнозата на случая, но те нямат потвърждаваща стойност. 

• Епидемиологични критерии и епидемична връзка: Счита се, че 

епидемиологичните критерии са спазени, когато може да бъде установена 

епидемична връзка. 

По време на инкубационния период епидемична връзка е налице при една от 

следните шест възможности: 

1. предаване от човек на човек: всяко лице, което е било в контакт с лабораторно 

потвърден случай на заболяване при човек по начин, при който е било възможно 

да се зарази; 

2. предаване от животно на човек: всяко лице, което е било в контакт с животно с 

лабораторно потвърдена инфекция/колонизация по начин, при който е било 

възможно да се зарази; 

3. излагане на въздействието на общ източник на зараза: всяко лице, което е било 

изложено на въздействието на същия източник или преносител на зараза, както и 

потвърденият случай на заболяване при човек; 

4. консумиране на заразена храна/питейна вода: всяко лице, което е консумирало 

храна или питейна вода с лабораторно потвърдено заразяване, или лице, което е 
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консумирало потенциално заразени продукти от животно с лабораторно доказана 

инфекция/колонизация; 

5. излагане на въздействие от околната среда: всяко лице, което се е къпало във вода 

или е било в контакт с лабораторно потвърден източник на зараза от околната 

среда; 

6. излагане на въздействие в лаборатория: всяко лице, работещо в лаборатория, в 

която съществува риск от излагане на зараза. 

В конкретния случай за COVID-19 критериите са показани в изгледите по-долу: 

 

Изглед 5: Създаване на бързо известие (COVID-19), ръчно въвеждане, стъпка 3, 

епидемиологични критерии   
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Изглед 6: Създаване на бързо известие (COVID-19), ръчно въвеждане, стъпка 3, 

клинични критерии   

 

Изглед 7: Създаване на бързо известие (COVID-19), ръчно въвеждане, стъпка 3, 

лабораторни критерии   
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Изглед 8: Създаване на бързо известие (COVID-19), ръчно въвеждане, стъпка 3, 

диагностични образни критерии (Локален Потребителски слой) 

След като симптомите на пациента са попълнени, в края на стъпка 3 се показва типа 

случай. Той се определя по правила дефинирани а централния административен слой на 

приложението, а информацията от тези правила е дефинирана в наредбата (Приложение 

№ 3 към чл. 3, ал. 3). 

В стъпка 4 се визуализира цялата въведена информация от предходните стъпки и 

предоставя възможност за изпращане на тази информация до личния лекар, както и до 

пациента. Информацията за случай, които са потвърдени задължително се изпраща до 
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РЗИ.  

 

Изглед 9: Създаване на бързо известие (COVID-19), ръчно въвеждане, стъпка 4  

1. След попълване на всички необходими данни се натиска бутона Изпрати. При 

успешно изпращане системата дава съобщение. 
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2. След успешното изпращане на данните до сървъра системата генерира автоматично 

съобщение съдържащо бързо известие до РЗИ, като се изпраща копие на адреса на 

изпращащия съобщението. 

 

Системата предоставя възможност и за въвеждане на бързи известия посредством 

XML файлове. Тази функционалност дава възможност за въвеждане както на едно, така 

и на голям брой бързи известия. Необходимо е информацията за известията, съхранява в 

XML файла да отговаря на XML дефинирана схема (XSD). Възможно е да се използва 
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допълнителен скрипт, които да събира информацията и да я организира по формат на 

схемата. По този начин в системата може да се запише голям обем информация, както и 

информация от предходни периоди от време. Така в централизираната база от данни 

може да се събере по-пълна и точна информация за заболелите, което е много важна част 

при извличането на статистики (описана по-долу) за периоди от време, региони, кохорти 

и т.н. 

 

Изглед 3: Създаване на бързо известие (COVID-19), импортиране от XML файл 

(Локален Потребителски слой) 

Наред със създаването на бързо известие, в основните функции на локалната 

потребителска част от системата, е и извличането на полезна информация от базата 

данни под формата на статистики, филтрирани по различни критерии. Филтрациите 

могат да бъдат по период от време и инфекциозни или паразитни болести. Тази част 

може да бъде развита допълнително с разширяването на системата и нарастването на 

базата от данни, по-конкретно могат да бъдат добавени филтри за визуализация на 

статистика за конкретна част от населението – региони, пол, години и други 

характеристики като пушачи и т.н. 
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Изглед 4: Статистика, филтрация по период от време и група 

инфекциозни/паразитни болести (Локален Потребителски слой) 

  



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 255 of 275 

 

ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧА 6 

Докладът съдържа данни за изпълнението дейностите от Работен пакет 1 (РП1) по задача 6 

от утвърдения Работен план на договора за изпълнение на ННП Е-Здраве.  

Задача 6 има следните основни характеристики. 

Наименование на Задача 6 

Създаване на прототип на база от данни, включваща клинични и лабораторни 

показатели 

Начало: 22.03.2020 г  

Продължителност: 33   

Състояние: завършена и отчетена 

Основни дейности: Изпълнението на задачата включва следните основни дейности:  

1. Създаване на прототип на база от данни, включваща клинични и лабораторни 

показатели, включително свързаните с електронните бързи известия и интеграция с 

болничните информационни системи 

Цел на задачата:  

Прототипът на базата данни следва да постигне интеграция на различни системи - при 

издаването на бързи известия и болничните информационни системи и други системи на 

базата на международно утвърдени стандарти и номенклатури. 

Очакван краен резултат: 

• Доклад: Реализация на прототип на база от данни, включваща клинични и 

лабораторни показатели, включително свързаните с електронните бързи известия 

и интеграция с болничните информационни системи 

• Географска информационна система, който реализира дейностите в бизнес 

процеса по интеграция на различни системи - при издаването на бързи известия и 

болничните информационни системи и други системи на базата на международно 

утвърдени стандарти и номенклатури 
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6 ... Доклад по изпълнение на дейностите по Задача 6 

Резултати: 

1. Създадена е географска информационна система, която визуализира свободните 

легла за лечение от COVID-19 в общинските болници в тр. София.  

2. Създаден е релационен  модел на база от данни в MS SQL Server база от данни, която 

съдържа актуални данни за  свободни легла в болниците . 

3. Програмирани са REST уеб услуги, които са интегрирани в наличните 

информационни системи, позволяващи да се запълва създадената база от данни с 

актуалния брой свободни легла в общинските болници. 

4. Създадена е географска карта с местоположенията на Лабораториите в страната, 

извършващи PCR тестове за установяване на COVID-19 p заболяване.  

6.1 Уеб услуги за интегриране с болнична информационна система 

В тази секция са описани уеб услугите, които се използват за интегриране на 

информационната система  с болнична информационна система.  

Важно е да се отбележи, че тези уеб услуги са интегрирани в съществуващия 

софтуер и не е нужно да се извършват допълнителни действия по промяна на 

наличния софтуер в общинските болници или допълнителна работа по промяна в 

конфигурацията му. 

Създадени за тази цел са следните RESTful уеб услуги: 

1. Списък с пациентите: 

2. Търсене на пациенти: 

3. Добавяне на пациент: 

4. Списък с медицински специалисти : 

5. Търсене на медицински специалисти: 

6. Добавяне на медицински специалист: 

7. Списък с категории инфекциозни заболявания : 

8. Търсене на инфекциозни заболявания: 

9. Добавяне на инфекциозно заболяване: 

10. Списък с лекари в клинична лаборатория : 

11. Търсене на лекари в клинична лаборатория: 

12. Добавяне на лекар в клинична лаборатория е: 

13. Списък с клинични лаборатории : 

14. Търсене на клинична лаборатория: 

15. Добавяне на клинична лаборатория: 

16. Списък с клинични проби : 

17. Търсене на клинична проба: 
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18. Добавяне на клинична проба: 

19. Списък с клинични симптоми : 

20. Търсене на клиничен симптом: 

21. Добавяне на клиничен симптом: 

22. Списък с МКБ кодове : 

23. Търсене на МКБ Кодове: 

24. Добавяне на МКБ код: 

25. Списък с медицински центрове 

26. Търсене на медицински центрове: 

27. Добавяне на медицински център: 

28. Списък с пациентски записи 

29. Търсене на пациентски запис: 

30. Добавяне на пациентски запис: 

31. Списък с пациентски пътувания 

32. Търсене на пациентски пътувания: 

33. Добавяне на пациентско пътуване: 

34. Списък с РЗИ 

35. Търсене на РЗИ: 

36. Добавяне на РЗИ: 

37. Изтриване на запис в таблица: 

Следва кратко описание на всяка една от тези уеб услуги. 

 

1. Уеб услуга “Списък с пациентите” 

Ендпойнт на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php 

Пример: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с пациентите, във вида: 

{ 

    "ID": "1", 

    "medic_id": "0", 

    "PIN": "2cbf89b2bf36d40c2a03fe0a14eeb966", 

    "Fname": "Петко", 

    "Mname": "Валентинов", 

    "Lname": "Ковачев", 

    "DateOfBirth": "1978-08-14", 

    "EGN": "7808143967", 

    "City": "Плевен", 

    "POB": "5800", 

    "Address": "Бул. Христо Ботев 105", 

    "Profession": "Фармацевт", 

http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php
http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php
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    "Workplace": "Рош България ЕООД", 

    "Phone": "0882005622", 

    "HasViberID": "0", 

    "Email": "az@petko.info", 

    "sys_date_insert": "2020-04-10 15:42:52" 

} 

 

2. Уеб услуга “Търсене на пациенти” 

Ендпойнт на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php 

Пример: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php?q={"Fname": "Петко"} 

 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с пациентите филтрирани по критерий в параметър q, във вида: 

{ 

    "ID": "1", 

    "medic_id": "0", 

    "PIN": "2cbf89b2bf36d40c2a03fe0a14eeb966", 

    "Fname": "Петко", 

    "Mname": "Валентинов", 

    "Lname": "Ковачев", 

    "DateOfBirth": "1978-08-14", 

    "EGN": "7808143967", 

    "City": "Плевен", 

    "POB": "5800", 

    "Address": "Бул. Христо Ботев 105", 

    "Profession": "Фармацевт", 

    "Workplace": "Рош България ЕООД", 

    "Phone": "0882005622", 

    "HasViberID": "0", 

    "Email": "az@petko.info", 

    "sys_date_insert": "2020-04-10 15:42:52" 

} 

 

3. Уеб услуга “Добавяне на пациент” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_patient.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php?q=%7b%22Fname%22:%20%22Петко%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php?q=%7b%22Fname%22:%20%22Петко%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_patient.php
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В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "1", 

    "medic_id": "0", 

    "Fname": "Петко", 

    "Mname": "Валентинов", 

    "Lname": "Ковачев", 

    "DateOfBirth": "1978-08-14", 

    "EGN": "7808143967", 

    "City": "Плевен", 

    "POB": "5800", 

    "Address": "Бул. Христо Ботев 105", 

    "Profession": "Фармацевт", 

    "Workplace": "Рош България ЕООД", 

    "Phone": "0882005622", 

    "HasViberID": "0", 

    "Email": "az@petko.info", 

    "sys_date_insert": "2020-04-10 15:42:52" 

} 

Задължителни параметри Fname и Lname. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира, 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

Параметър PIN се изчислява автоматично с md5(FnameMnameLnameDateOfBirth) 

 

4. Уеб услуга “Списък с медицински специалисти” 

Ендпойнт на услугата::http://85.11.146.87/dev/api/list_medicalspec.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с медицински специалисти, във вида: 

{ 

    "ID": "1", 

    "status": "1", 

    "Fname": "Петко", 

    "Mname": null, 

    "Lname": "Ковачев", 

    "MedicalCenterID": "3", 

http://85.11.146.87/dev/api/list_medicalspec.php
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    "Position": "Фарм.", 

    "Speciality": "Специалност", 

    "Username": "az@petko.info", 

    "Password": "27af73193231283529a49249399ceb15", 

    "sys_date_insert": "2020-04-10 15:42:35" 

 

} 

5. Уеб услуга “Търсене на медицински специалисти” 

Ендпойнт на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php 

Пример: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php?q={"Fname": "Петко"} 

 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с медицински специалисти филтрирани по критерий в 

параметър q, във вида: 

{ 

    "ID": "1", 

    "status": "1", 

    "Fname": "Петко", 

    "Mname": null, 

    "Lname": "Ковачев", 

    "MedicalCenterID": "3", 

    "Position": "Фарм.", 

    "Speciality": "Специалност", 

    "Username": "az@petko.info", 

    "Password": "27af73193231283529a49249399ceb15", 

    "sys_date_insert": "2020-04-10 15:42:35" 

 

} 

 

6. Уеб услуга “Добавяне на медицински специалист” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_medicalspec.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php?q=%7b%22Fname%22:%20%22Петко%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/list_patient.php?q=%7b%22Fname%22:%20%22Петко%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_medicalspec.php
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    "ID": "1", 

    "status": "1", 

    "Fname": "Петко", 

    "Mname": null, 

    "Lname": "Ковачев", 

    "MedicalCenterID": "3", 

    "Position": "Фарм.", 

    "Speciality": "Специалност", 

    "Username": "az@petko.info", 

    "Password": "plaintext", 

 

} 

Задължителни параметри Fname и Lname. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

Паролата се подава в свободен текст и се md5 хешира от скрипта 

 

7. Уеб услуга “Списък с категории инфекциозни заболявания” 

Ендпойнт на услугата::http://85.11.146.87/dev/api/list_cid.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с категории инфекциозни заболявания, във вида: 

{ 

"ID": "1", 

"Description": "Чревни инфекции ", 

"DescriptionLAT": "Intestinal infectious diseases", 

"CodeRange": "А00-А09" 

}, 

 

8. Уеб услуга “Търсене на инфекциозни заболявания” 

Ендпойнт на услугата: 85.11.146.87/dev/api/list_cid.php 

Пример: 

85.11.146.87/dev/api/list_cid.php?q={"CodeRange":"А00-А09"} 

 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с инфекциозни заболявания филтрирани по критерий в 

параметър q, във вида: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_cid.php
file:///C:/Users/echrk/Downloads/85.11.146.87/dev/api/list_cid.php%3fq=%7b%22CodeRange%22:%22А00-А09%22%7d


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА                  ННП Е-ЗДРАВЕ 

Д01-2020   OTЧЕТ РП 1 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Page 262 of 275 

 

{ 

    "ID": "1", 

    "Description": "Чревни инфекции ", 

    "DescriptionLAT": "Intestinal infectious diseases", 

    "CodeRange": "А00-А09" 

} 

 

9. Уеб услуга “Добавяне на инфекциозно заболяване” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_cid.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "1", 

    "Description": "Чревни инфекции ", 

    "DescriptionLAT": "Intestinal infectious diseases", 

    "CodeRange": "А00-А09" 

} 

Задължителен параметър Description. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

 

10. Уеб услуга “Списък с лекари в клинична лаборатория” 

Ендпойнт на услугата::http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicallabdoctors.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък лекари в клинична лаборатория, във вида: 

{ 

    "ID": "1", 

    "Fname": "Петко", 

    "Lname": "Ковачев", 

    "Phone": "0867857645", 

    "Email": "asdd@petko.info", 

    "ClinicalLab": "1" 

} 

http://85.11.146.87/dev/api/add_cid.php
http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicallabdoctors.php
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11. Уеб услуга “Търсене на лекари в клинична лаборатория” 

Ендпойнт на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicallabdoctors.php 

Пример: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicallabdoctors.php?q={"Fname": "Петк"} 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с лекари в клинична лаборатория филтрирани по критерий в 

параметър q. 

 

12. Уеб услуга “Добавяне на лекар в клинична лаборатория” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_clinicallabdoctors.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "1", 

    "Fname": "Петко", 

    "Lname": "Ковачев", 

    "Phone": "0867857645", 

    "Email": "asdd@petko.info", 

    "ClinicalLab": "1" 

} 

Задължителни параметри Fname и Fname . 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

 

13. Уеб услуга “Списък с клинични лаборатории” 

Ендпойнт на услугата:: http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicallabs.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък на клинични лаборатории, във вида: 

{ 

    "ID": "3", 

    "Title": "СМДЛ Рамус", 

http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicallabdoctors.php?q=%7b%22Fname%22:%20%22Петк%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_clinicallabdoctors.php
http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicallabs.php
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    "City": "София", 

    "Addess": "ул. „Ангиста“ 2-4", 

    "Phone": "+359 2 943 1196", 

    "Email": "info@ramuslab.com" 

} 

14. Уеб услуга “Търсене на клинична лаборатория” 

Пример: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicallabs.php?q{"Title":"СМДЛ Рамус"} 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с клинични лаборатории филтрирани по критерий в параметър 

q. 

 

15. Уеб услуга “Добавяне на клинична лаборатория” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_clinicallabs.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "3", 

    "Title": "СМДЛ Рамус", 

    "City": "София", 

    "Addess": "ул. „Ангиста“ 2-4", 

    "Phone": "+359 2 943 1196", 

    "Email": "info@ramuslab.com" 

} 

Задължителни параметри Title и City. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

 

16. Уеб услуга “Списък с клинични проби” 

Ендпойнт на услугата::http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsamples.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicallabs.php?q%7b%22Title%22:%22СМДЛ%20Рамус%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_clinicallabs.php
http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsamples.php
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Резултат: връща списък на клинични проби, във вида: 

    { 

        "ID": "2", 

        "SampleType": "Проба", 

        "SamplingDate": "2020-04-13", 

        "FindingsDetails": "Находка", 

        "PreparedByDoctorID": "1", 

        "PatientRecordID": "7" 

    }  

17. Уеб услуга “Търсене на клинична проба” 

Пример: 

http:// 85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsamples.php?q{"SampleType": "Проба"} 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с клинични проби филтрирани по критерий в параметър q. 

 

18. Уеб услуга “Добавяне на клинична проба” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_clinicalsamples.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

    { 

        "ID": "2", 

        "SampleType": "Проба", 

        "SamplingDate": "2020-04-13", 

        "FindingsDetails": "Находка", 

        "PreparedByDoctorID": "1", 

        "PatientRecordID": "7" 

    }  

Задължителен параметър SampleType. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

 

19. Уеб услуга “Списък с клинични симптоми” 

file:///C:/Users/echrk/Downloads/85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsamples.php%3fq%7b%22SampleType%22:%20%22Проба%22%7d
file:///C:/Users/echrk/Downloads/85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsamples.php%3fq%7b%22SampleType%22:%20%22Проба%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_clinicalsamples.php
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Ендпойнт на услугата:: http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsymptoms.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък на клинични симптоми, във вида: 

{ 

    "ID": "1", 

    "PatientRecID": "1", 

    "SymptomCodes": "1", 

    "Notes": "1", 

    "OldSymptoms": null 

} 

20. Уеб услуга “Търсене на клиничен симптом” 

Пример: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsymptoms.php?q={"SymptomCodes": "3"} 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с клинични проби филтрирани по критерий в параметър q. 

 

21. Уеб услуга “Добавяне на клиничен симптом” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_clinicalsymptoms.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "1", 

    "PatientRecID": "1", 

    "SymptomCodes": "1", 

    "Notes": "1", 

    "OldSymptoms": null 

}  

Задължителен параметър SampleType. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

 

http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsymptoms.php
http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsymptoms.php?q=%7b%22SymptomCodes%22:%20%223%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_clinicalsymptoms.php
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22. Уеб услуга “Списък с ICD-10 (МКБ) кодове” 

Ендпойнт на услугата:: http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsymptoms.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък на МКБ кодове, във вида: 

{ 

    "ID": "4", 

    "Code": "A00.9", 

    "CategoryID": "1", 

    "DescriptionBG": "Холера, неуточнена", 

    "DescriptionLAT": "Cholera" 

} 

23. Уеб услуга “Търсене на ICD-10 (МКБ) Кодове” 

Пример: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_icd.php?q={"Code": "A00.9"} 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с МКБ кодове филтрирани по критерий в параметър q. 

 

24. Уеб услуга “Добавяне на ICD-10 (МКБ) код ” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_icd.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "4", 

    "Code": "A00.9", 

    "CategoryID": "1", 

    "DescriptionBG": "Холера, неуточнена", 

    "DescriptionLAT": "Cholera" 

}  

Задължителен параметър Code. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

http://85.11.146.87/dev/api/list_clinicalsymptoms.php
http://85.11.146.87/dev/api/list_icd.php?q=%7b%22Code%22:%20%22A00.9%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_icd.php
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При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

 

25. Уеб услуга “Списък с медицински центрове” 

Ендпойнт на услугата:: http://85.11.146.87/dev/api/list_medicalcenters.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с медицински центрове, във вида: 

{ 

    "ID": "3", 

    "Title": "ДКЦ 1-Разград ЕООД", 

    "City": "Разград", 

    "POB": null, 

    "Address": "гр. Разград, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 1", 

    "Phone": null, 

    "HasViberID": "0", 

    "Email": null, 

    "URL": null, 

    "RZIcode": "17" 

} 

 

 

26. Уеб услуга “Търсене на медицински центрове” 

Ендпойнт  на услугата: 85.11.146.87/dev/api/list_medicalcenters.php 

Пример: 

85.11.146.87/dev/api/list_medicalcenters.php/q{"Title": "ДКЦ 1-Разград ЕООД"} 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с медицински центрове филтрирани по критерий в параметър q. 

 

27. Уеб услуга “Добавяне на медицински център” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_medicalcenters.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "3", 

http://85.11.146.87/dev/api/list_medicalcenters.php
file:///C:/Users/echrk/Downloads/85.11.146.87/dev/api/list_medicalcenters.php/q%7b%22Title%22:%20%22ДКЦ%201-Разград%20ЕООД%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_medicalcenters.php
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    "Title": "ДКЦ 1-Разград ЕООД", 

    "City": "Разград", 

    "POB": null, 

    "Address": "гр. Разград, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 1", 

    "Phone": null, 

    "HasViberID": "0", 

    "Email": null, 

    "URL": null, 

    "RZIcode": "17" 

} 

Задължителни параметри Title и City. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

 

28. Уеб услуга “Списък с пациентски записи” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/list_medicalcenters.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с пациентски записи, във вида: 

{ 

    "ID": "1", 

    "PatientID": "1", 

    "CreatedByID": "1", 

    "CreatedDate": "2020-04-14", 

    "CLabSignedDoctorID": "1", 

    "DiagnoseCodeID": "911", 

    "ClinicalLabDate": "2020-04-14", 

    "TransportClinicalsamples": "1", 

    "IllnessStart": "2020-04-14", 

    "IllnessLocation": "1", 

    "Discovery": "1", 

    "Treatment": "1", 

    "TreatmentStart": "2020-04-14", 

    "TreatmentLocation": "1", 

    "ImmunizationStatus": "1", 

    "date_insert": "2020-04-15 10:02:40" 

} 

 

http://85.11.146.87/dev/api/list_medicalcenters.php
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29. Уеб услуга “Търсене на пациентски запис” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/list_patientrecords.php 

Пример: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_patientrecords.php?q={"PatientID": "1"} 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с пациентски записи филтрирани по критерий в параметър q. 

 

30. Уеб услуга “Добавяне на пациентски запис” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_patientrecords.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "1", 

    "PatientID": "1", 

    "CreatedByID": "1", 

    "CreatedDate": "2020-04-14", 

    "CLabSignedDoctorID": "1", 

    "DiagnoseCodeID": "911", 

    "ClinicalLabDate": "2020-04-14", 

    "TransportClinicalsamples": "1", 

    "IllnessStart": "2020-04-14", 

    "IllnessLocation": "1", 

    "Discovery": "1", 

    "Treatment": "1", 

    "TreatmentStart": "2020-04-14", 

    "TreatmentLocation": "1", 

    "ImmunizationStatus": "1", 

} 

Задължителни параметри PatientID и CreatedByID. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

 

31. Уеб услуга “Списък с пациентски пътувания” 

http://85.11.146.87/dev/api/list_patientrecords.php?q=%7b%22PatientID%22:%20%221%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_patientrecords.php
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Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/list_patienttrips.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с пациентски пътувания, във вида: 

{ 

    "ID": "1", 

    "ReturningCountry": "3", 

    "ReturningDate": "2020-04-15", 

    "InfectiousDanger": "2", 

    "EntryPoint": "2", 

    "PatientRecID": "3" 

} 

 

32. Уеб услуга “Търсене на пациентски пътувания” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/list_patienttrips.php 

Пример: 

http://85.11.146.87/dev/api/list_patienttrips.php?q={"PatientRecID": "3"} 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с пациентски пътувания филтрирани по критерий в параметър 

q. 

 

33. Уеб услуга “Добавяне на пациентско пътуване” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_patienttrips.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "1", 

    "ReturningCountry": "3", 

    "ReturningDate": "2020-04-15", 

    "InfectiousDanger": "2", 

    "EntryPoint": "2", 

    "PatientRecID": "3" 

} 

Задължителен параметър PatientRecID. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

http://85.11.146.87/dev/api/list_patienttrips.php
http://85.11.146.87/dev/api/list_patienttrips.php?q=%7b%22PatientRecID%22:%20%223%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_patienttrips.php
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Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели= 

 

34. Уеб услуга “Списък с РЗИ” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/list_rzi.php 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с РЗИ, във вида: 

{ 

    "ID": "1", 

    "City": "РЗИ Благоевград", 

    "Title": "Благоевград 2700", 

    "AddressStreet": "\" ул. \"\"Братя Миладинови\"\" №2\"", 

    "Phone": "(073) 88-87-01", 

    "Email": "rzibl@rzibl.org", 

    "URL": "http://www.rzibl.org/", 

    "date_insert": "2020-04-10 15:43:12" 

} 

 

35. Уеб услуга “Търсене на РЗИ” 

Ендпойнт  на услугата: 85.11.146.87/dev/api/list_rzi.php  

Пример: 

85.11.146.87/dev/api/list_rzi.php?q={"City": "РЗИ Благоевград"} 

Метод: GET 

Content-type: application/json 

Резултат: връща списък с РЗИ филтрирани по критерий в параметър q. 

 

36. Добавяне на РЗИ: 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/add_rzi.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "1", 

    "City": "РЗИ Благоевград", 

http://85.11.146.87/dev/api/list_rzi.php
file:///C:/Users/echrk/Downloads/85.11.146.87/dev/api/list_rzi.php%3fq=%7b%22City%22:%20%22РЗИ%20Благоевград%22%7d
http://85.11.146.87/dev/api/add_rzi.php
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    "Title": "Благоевград 2700", 

    "AddressStreet": "\" ул. \"\"Братя Миладинови\"\" №2\"", 

    "Phone": "(073) 88-87-01", 

    "Email": "rzibl@rzibl.org", 

    "URL": "http://www.rzibl.org/", 

    "date_insert": "2020-04-10 15:43:12" 

} 

 

Задължителен параметър Title. 

Ако е подаден параметър ID и съществува запис с такова ID записа се актуализира. 

Ако не е подаден параметър ID или не съществува запис с подаденото ID се създава нов 

запис в базата данни с подадените json параметри. 

При успешен запис връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели= 

 

37. Уеб услуга “Изтриване на запис в таблица” 

Ендпойнт  на услугата: http://85.11.146.87/dev/api/del_row.php 

Метод: POST 

Content-type: application/json; charset=utf-8 

Параметри:  

В хедъра на заявката трябва да е указано  

Content-Type application/json 

Параметрите трябва да са поставени в тялото на заявката в json формат, например: 

{ 

    "ID": "1", 

    "table": " patient", 

} 

 

Задължителни параметри ID и table. 

Ако е подаден параметър ID и table и съществува запис с такова ID  в таблица table 

записа се изтрива. 

При успешно изтриване връща json форматиран статус 201 и текста на изпълнената SQL 

заявка за debug цели 

 

Посредством тези уеб услуги, създаденият програмен продукт позволява визуализация 

на свободните болнични легла в реално време на картата на гр. София 

http://85.11.146.87/dev/api/del_row.php
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Фигура 6.1  Карта на общинските болници в гр. София с данни за свободни легла за 

лечение на COVID-19 

 

6.2 Визуализация на местонахождения на лаборатории за PCR  тестове 

За по- добро информационно обслужване на гражданите, изложени на риск от заразяване 

с COVID-19, e създадена е интерактивна карта, представяща местоположението на 

лаборатории, извършващи PCR тестове на територията на град София. Картата е 

публикувана и достъпна на сайта на Работен пакет 1 (Фигура 6.1) 

https://ehealth.fmi.uni-sofia.bg/covid.php
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Фигура 6.2  Карта на лабораториите в гр. София 

След избиране на маркер се представя информация за името, адреса, телефона и Уеб 

сайта на лабораторията. Връзка с Google maps дава възможност да изберете най-удобния 

маршрут към лабораторията. Картата работи на компютри, мобилни телефони и таблети 

с различни операционни системи.  

Досега на сайтовете на Министерството на здравеопазването и на Министерството на 

външните работи няма актуална информация за лабораториите извършващи тези 

изследвания. Подобна интерактивна карта улесняваща достъпа на пациентите до даден 

вид здравна услуга не е реализирана досега у нас. Екипът реализирал интерактивната 

карта, работи за разширяване на информацията за местоположението на лабораториите,  

извършващи PCR тестове за COVID -19 на територията на други големи български 

градове. 


