
  

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА  
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НОВИ МОМЕНТИ 

София, 03 април 2013 



ОТ КЪДЕ ЗАПОЧНАХМЕ? 

 Съхранение на извършената медицинска 

     дейност за отделните пациенти на база  

     подадените в НЗОК отчети от: 

  -  ЛЗ изпълнители на болнична помощ; 

  -  ЛЗ изпълнители на извънболнична помощ; 

  -  ЛЗ изпълнители на дентална помощ; 

  -  лаборатории; 

  -  аптеки. 

 Предоставяне на информация на пациента само на 

заплатените от НЗОК медицински услуги. 

 Обновяване на информацията  в  ПИС веднъж месечно. 

 Достъп до пациентската информация в ПИС - само с УЕП 
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ПИС 

 Информацията  в ПИС се обновява месечно; 

 

 Ограничен достъп до персонализираната 

система – само с електронен подпис; 

 

 Предоставяне на информация само за 

отчетените и заплатени в НЗОК дейности; 

 

 Необходимост от публичен контрол на 

извършените медицински услуги; 
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НОВИ МОМЕНТИ В ПИС 

 Достъп до ПИС с Уникален код за достъп /УКД/; 

 Поддържане на актуална медицинска 

информация за пациента, посредством отчитане в 

реално време на медицинските дейности от 

всички договорни партньори; 

 Повишаване на сигурността на информацията; 

 Нотификация за промени в медицинската 

информация за пациента и за полагащи се 

прегледи и дейности; 

 Он-лайн избор на личен лекар. 
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УНИКАЛЕН КОД ЗА ДОСТЪП ДО ПИС 

 УКД  е 10 символен буквено-цифров код, който се 

издава на български граждани, граждани с ЛНЧ и 

лица със  СНЧ; 

 Кодът за достъп се издава във всяка РЗОК чрез 

подаване на заявление; 

 Заявлението за издаване, както и получаването на 

кода се осъществява лично от лицето срещу 

документ за самоличност; 

 УКД не ограничава възможността за достъп с 

универсален електронен подпис; 

 РЗОК започват издаването на УКД от 15 април 2013 г. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 Информация за извършен избор на личен лекар 

- от 2000 г. до момента 

 Информация за извършени и отчетени дейности 

от изпълнители на ПИМП, СИМП, БМП, 

лаборатории, аптеки - от 2009 г. до момента 

 Информация за извършени и отчетени дейности 

от изпълнители на дентална помощ - от 2012 г. 

 Ново – информация за ЕЗОК на пациента 

 Ново – интеграция с ИИС на НЗОК за статус на 

извършената дейност (платена/ неплатена) 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 Ново – достъп до здравна информация в 

реално време; 

 Ново – он-лайн избор на общопрактикуващ 

лекар; 

 Ново – уведомяване на пациента за настъпили 

промени в персоналната му информация; 

 Ново – уведомяване на пациента за правото му 

на ползване на медицински услуги като 

здравноосигурено лице. 
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СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
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 Основен приоритет е опазване на личните данни и 

здравната информация на пациента чрез: 

  изграждане на сигурна и защитена комуникационна  

       инфраструктура; 

  изграждане на сигурна и надеждна сървърна и техническа    

       инфраструктура; 

  контрол и управление на достъпа до данни - УЕП, УКД; 

  история на дейностите по предаване на данни и операции 

с     

      тях; 

  сигурност на достъпа до данните през И-нет (SSL, XML 

  Signature, XML Encryption); 

 Средства за архивиране резервиране на данни; 



УВЕДОМЛЕНИЯ /НОТИФИКАЦИИ/ 

           Персонализирана  информационна система на НЗОК - нови моменти   

Два канала за нотификации: 

чрез e-mail 

чрез SMS 
 

Видове нотификации: 

за пациента или детето, за което е 

направил избор на ОПЛ 

 

      за договорния партньор на НЗОК 

 

 



УВЕДОМЛЕНИЯ /НОТИФИКАЦИИ/ 
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Абонаментите за нотификация са групирани в три групи: 

• за настъпили събития – напр. промяна в 

пациентската информация, промяна в 

комуникационен канал; 

• предшестващи нотификации - за събития, които 

предстоят, напр. годишен профилактичен преглед; 

•  нотификации за детето или подопечно лице – напр. 

уведомление за правото на периодични 

профилактични прегледи по програма „Детско 

здравеопазване“. 

 

 



ОНЛАЙН ИЗБОР НА ЛИЧЕН ЛЕКАР 
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ОТЧИТАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 
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1. Болници 

      Ежедневно отчитане на ЛЗ изпълнители на болнична 

медицинска помощ за постъпили и изписани пациенти по : 

      - клинични пътеки, клинични процедури и ВСД; 

      - информация за извършените диагностични, терапевтични 

и хирургични процедури на пациента в болничното ЛЗ; 

      - подаване на информация за епикриза на пациента към 

ПИС.  

2. Лечебни заведения изпълнители на извънболнична 

медицинска помощ: 

      - общопрактикуваци лекари; 

      - лекари специалисти; 

      - лаборатории; 

3. Лечебни заведения изпълнители на дентална помощ. 

4. Аптеки. 



ПОЛЗИ ОТ РАЗШИРЕНИЕТО НА ПИС 
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• Улесняване на 
достъпа до 
медицинска 
информация 

• Достъп до 
здравна 
информация в 
реално време 

• Онлайн избор на 
ОПЛ 

• Здравна 
информираност и 
повишаване на 
здравната 
култура 
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• Достъп до здравна 
информация за 
пациента в реално 
време 

• Предоставяне на 
справки в реално 
време 

• Улесняване на 
процеса на 
отчитане 

• Намаляване на 
период за 
заплащане 

• Валидация на 
услугите в реално 
време 

З
А

 Н
З
О
К

 

• Контрол на 
изразходваните 
публични средства 

• Активен и 
информиран 
пациент 

• Реална оценка за 
стойността на мед. 
Услуги 

• Своевременно 
планиране и 
прогнозиране на 
бюджета 

• Ефективно 
разходване на 
средствата  



ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО 

ИЗПОЛЗВАНЕ 
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- Промяна в нормативната уредба с цел  

осъществяване на онлайн избор на ОПЛ 

- отчитане в реално време на договорните 

партньори на НЗОК. 

 

 



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА /ПИС/ НА НЗОК  

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 


