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Опишете новостта/
иновативността на НИР

наименование на резултата
Разработена е методология за трансформиране на XML отчетите на Общо
практикуващи лекари, Клинични пътеки към НЗОК, а също и обмен на данни
между регистри за социално значими заболявания спрямо Референтния модел
на БДС 13606 и openEHR спецификация.
Избрана е методология за моделиране, разработка и имплементиране на
архетипи при изграждане на модул на семантична оперативна съвместимост на
компоненти, използваща архетипи за представяне на концепции на клинични
данни.
Приложена е методология за моделиране, разработка и имплементиране на
архетипи по БДС 13606 и openEHR спецификация в следните потребителски
случаи със съществен социално значим ефект:
• Управление на исковете на аптеките-договорни партньори на НЗОК
• Управление на съхраняваните в НЗОК клинични данни от амбулаторни
прегледи при общопрактикуващи лекари
• Управление на съхраняваните в НЗОК данни от болници за изпълнени
клинични пътеки
• Обмен на клинични данни от Международно Досие на Пациент (IPS) и
регистри на редки заболявания по стандарта FprEN 17269
Генерирана е извадка от псевдоанонимизирани клинични данни за целите
на провеждане на научни изследвания и в частност, провеждане на
компютърни експерименти с реални данни.
Разработен е подход за създаване на XML инстанция на архетип от неговото
представяне в Archetype Description Language (ADL) по БДС EN 13606. Този
подход няма аналог в съществуващата научна литература и за първи път
позволява създаване на приложения по БДС EN 13606 на Естествени (Native)
XML бази от данни и приложения на XML технологии за управление на
клинични данни.
Предложени са технологични решения на следните проблеми:
• Трансформиране на ADL представяне на EN13606 архетип в XML
инстанция на XML Schema Definition на референтния модел EN 136061:2012 и съответните му типове данни CEN/TS 14796/ EN ISO 21090 за
семантична оперативна съвместимост
• Интегриране на XML инстанция на архетип по БДС EN 13606 в клиентсървър уеб приложение, базирано на нерелационна база от данни exist-DB,
за трансграничен обмен на клинични данни от рядко
заболяване(Акромегалия),
• Инсталиране на openEHR платформа за обработка на XML инстанции на
оперативни шаблони, изготвени по openEHR спецификация
• Разработка на уеб приложение за трансформиране и управление на
клинични данни на НЗОК от каноничен XML формат във формат на
openEHR спецификация
• Автоматизирано визуализиране на клинични данни на НЗОК от каноничен
XML формат в графично уеб приложение, което управлява тези данни на
openEHR платформа

Тези резултати са съотносими към одобрените от ЕС здравни информационни
стандарти за осигуряване на семантична оперативна съвместимост на разнотипни
данни, обменяни при осъществяването на клинико-диагностичния процес.
Предаден е подробен научен отчет, съдържащ сравнителен анализ на предимствата
и недостатъците на тези стандарти по отношение на намиране на комплексни
решения в електронното здравеопазване в България.
1. За първи път в България се предлага методология за обмен на разнотипни
данни по стандарт ISO 13606, одобрен в ЕС и утвърден като БДС.
2. Методологията автоматизира интегрирането на зададените от НЗОК
дефиниции на разнотипни данни в стандартно описание на Референтен
модел, изготвен спрямо изискванията на стандарта ISO 13606.

Приложението на методологията и съответния ѝ компютърен модел в
софтуерното обслужване на практиките на общопрактикуващите лекари ще
има голям социален ефект, защото гарантира една и съща интерпретация на
семантичния контекст на медицинските термини и концепции при обмен на
клинични данни помежду им.
Министерство на здравеопазването
НЗОК
Общо практикуващите лекари
Медицински организации у нас и в чужбина, които са възприели стандарта ISO
13606 за обмен на данни при осъществяването на клинико-диагностичния процес.
Ще позволи обмен на извадки от елекронния здравен запис на пациент между
компонентите на клинико-диагностичния процес, както у нас, така и в други
старани от ЕС.
Ще позволи интегриране на съществуващи бази от данни на пациенти с редки и
социално значими заболявания
Предложената методология и технологични решения ще послужат за изграждане на
цялостен проблемно- ориентиран подход с висока степен на абстракция за
управление на клинико-диагностичния процес в българското здравеопазване с цел
да се интегрират различни области на познание въз основа на многократно
използване на данни без да се изразходват ресурси за дублиране на модели и данни,
както и за генериране на нови знания.
По този начин научно- приложните резултати от това изследване ще допринесат за
подобряване на качеството на здравните услуги.
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