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БОЛНИЧНАТА ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА НА УСБАЛЕ

• Подобряване на лечебно-
диагностичната и профилактична 
дейност и

• Постигане на ефективно управление,
посредством

• Усъвършенстване на информационните 
процеси чрез автоматизирането им



ОБХВАТ НА БИС

• Регистратура и каса
• Приемни и консултативни кабинети
• Клиники и отделения
• Лаборатории• Лаборатории
• Образна диагностика
• Болнична аптека
• Администрация
• Връзка с МЗ, НЗОК, РЦЗ и др.



ИНФОРМАТИЗИРАНО ЗДРАВНО ДОСИЕ

Досието на пациента е:
• Точен и пълен структуриран запис на 
всичко което е наблюдавано, обсъждано и 
извършено от лекаря ,

• който осигурява обмена и повторното 
използване на данните и знанията,

• на приемлива цена• на приемлива цена
• Запис, в който са съхранени всички 
необходими сведения за лечението и 
наблюдението на пациента

• Физически разпределено и поделено 
между здравните професионалисти. 

• Средство за комуникация и за управление 
на свързаните с него процеси



ИНФОРМАТИЗИРАНО ЗДРАВНО ДОСИЕ

Електронен здравен запис (ЕЗЗ)Електронен здравен запис (ЕЗЗ)

• Хранилище на личните здравни данни 
във формат позволяващ обработката 
им от компютърни системи

• Изградено на базата на модел на • Изградено на базата на модел на 
информацията (ISO)

• Автори на моделите на понятията в 
конкретните области са клиницистите

• Информатиците – автори на моделите 
на информацията





LINK

nature[1] : CV
target[1] : II
role[0..1] : CV
follow_link[1] : BL
version_specific[1] : BL

CONTENT
0..*0..*

members

RECORD_COMPONENT

name[1] : TEXT
archetype_id[0..1] : II
rc_id[1] : II
meaning[0..1] : CV
synthesised[1] : BL
policy_ids[0..1] : SET<II>
sensitivity[1] : CS_SENSITIVITY...
orig_parent_ref[0..1] : II

0..*0..*

links

COMPOSITION

composer[0..1] : II 0..*0..*

content

AUDIT_INFO

ehr_system[1] : II
time_committed[1] : TS
committer[1] : II
revision_status[0..1] : CS_REV_STAT
reason_for_revision[0..1] : CV
previous_version[0..1] : II
contribution_id[0..1] : II
version_set_id[0..1] : II

0..10..1

feeder_audit

rc_id

1..*1..*

rc_id

target

FOLDER

0..*0..*

sub_folders

rc_id0..*0..* rc_id

DEMOGRAPHIC_EXTRACT

parties : SET<EX_PARTY>

EXTRACT_CONSTRAINT

time_period [0..1] : IVL<TS>
max_sensitivity [0..1[ : Integer
all_versions : [0..1]: Boolean
multimedia_included [0..1] : Boolean
archetype_ids [0..1] : SET<II>
other_constraints [0..1] : String

ACCESS_POLICY

VERSION

11

data

11

audit_trail
attestations

EHR_EXTRACT

ehr_system[1] : II
ehr_id[1] : II
subject_of_care[1] : II
time_created[1] : TS
hca_authorising[0..1] : II
rm_id[1] : String

0..10..1

directory

0..10..1

demographic_entities

0..10..1

constraints

0..*0..*

access_control

0..*0..*

all_versions

EHR_MESSAGE

11

message_details

13606-1
Референтен модел

L’EHR_EXTRACT е коренът 
на извадката от ЕЗЗ
- представен на зелен фон. 

Компонентите на записа са 
представени на виолетов
фон

CLINICAL_SESSION

session_time[1] : IVL<TS>
hca_legally_responsible_for_care[0..1] : II
healthcare_facility[0..1] : II
service_setting[0..1] : CV
territory[0..1] : CS_TERRITORY

Inheriting CEN 
DataTypes go 
here

DATA_VALUE

null_flavour : CS_NULL_FLAV

ELEMENT

0..10..1
value

Colour Code:

EHR_Extract and 
immediate associates

Record Component 
and its inheritors

Others

SECTION

CLUSTER

structure_type[1] : CS_STRUCTURE_TYPE     

ITEM

emphasis[0..1] : CV
obs_time[0..1] : IVL<TS>
item_category[0..1] : CS_ITEM_CAT

0..*0..*

parts

RELATED_PARTY

party[0..1] : II
relationship[1] : TEXT

ENTRY

info_provider[0..1] : FUNCTIONAL_ROLE
annotations[0..1] : SET<CS_ANNOTATION>
act_id[0..1] : String
act_status[0..1] : CV

0..*0..*
items

11

subject_of information

FUNCTIONAL_ROLE

function[0..1] : CE
performer[1] : II
mode[0..1] : CV

0..*0..* other_participations

0..*0..*

other_participations

0..10..1

clinical_session
ATTESTATION_INFO

time[1] : TS
proof[0..1] : ED
attested_view[0..1] : ED
reason_for_attestation : CS_ATTEST

11

attester

compositions

0..*0..*

фон

Всички други класове са 
представени на бял фон

Цветовете са без значение 
за моделирането 



Архитектура на ЕЗЗ
• Полезните сведения в ЕЗЗ, са структуриране йерархично. 

– Медицинските наблюдения, цели и изводи могат да имат 
проста или по-комплексна структура.

– Тези елементи, по принцип са структурирани в 
параграфи, съдържащи се в « документи » като 
например бележките от консултациите, протоколите и 
епикризите.

– Тези документи са подредени в класьори (папки)– Тези документи са подредени в класьори (папки)
– Множество класьори  могат да се отнасят към един 
пациент в рамките на една болница (например класьор за 
медицинските грижи (история на заболяването), класьор 
с рентгеновите снимки, класьор с хистологични 
резултати и др.)

• Референтният модел трябва да отразява тази структура и тази 
йерархична организация, за да бъде верен на оригиналния 
медицински контекст и да гарантира ,че смисълът се запазва при обмен 
на ЕЗЗ между различини системи



Контекст на информацията
• Стандартът използва определението Първичен контекст 

на информацията (Original Information Context) за да 
представи идеята, че всеки компонент на ЕЗЗ има 
първичен контекст

• Всеки компонент на записа (Record Component) е вложен 
в идентифициран архитектурен компонет

• Възможните контейнери са: • Възможните контейнери са: 
– EHR_Extract – кореновия клас (Root Architectural 

Component ) 
– 4 типа на оригинални комплекси от компоненти 

(Original Component Complex (OCC))
• Папка (Класьор)
• Композиция
• Секция
• Група (Cluster)



Йерархични компоненти на ЕЗЗ

Композици
и

- Клиничен преглед, посещение, или 
документ – напр. резултат, епикриза

ЕЗЗ (EНR) - Представлява Електронния здравен 

Запис отнасящ се за един човек

Папки (Folders) - Най-високото ниво на ЕЗЗ, групиращо 
части от досието - по епизод,  
по мед. специалност и др.

Секции - Параграфи представящи фазите или
различни моменти на посещениетоСекции различни моменти на посещението

Групи (Clusters) - Комплексни структури (таблици, серии
на времеви интервали), напр. интервали

Елементи - Крайно разклонение на йерархията,
имащо определена стойност - пулс, тегло

Стойност на данните - Тип на данните за всяка реална инстанция
например кодирани термини , 
количества с техните единици

Входни данни (Entries)
- Информация за наблюдение(я),
оценка(и) и предписание(я) 



Логически изграждащи блокове на ЕЗЗ

Самият ЕЗЗ

съдържа…

Йерархия 

Всеки съдържащ…

Йерархия 

от класьори 

(папки)

Композиции



Логически изграждащи блокове на ЕЗЗ

Композициите

като..
Секции

Елементи

съдържат…

Входни данни (Entries )

съдържат…

Групи (Clusters)

(които могат да 

се вместват една в друга)

Елементи

Клъстерите могат да 
сее вместват един в друг

& и да съдържат елементи



Включени данни
• Данни за престоя – дати на приемане и 

изписване, продължителност, 
превеждане от една клиника в друга

• Данни за пациента – демографски данни, 
възраст, пол, състояние, ДСГ и др.възраст, пол, състояние, ДСГ и др.

• Диагнози – МКБ 10
• Процедури – МКБ 9 КМ

• Медикаментозно лечение – ATC кодове

• Лабораторни изследвания 
• Текстови файлове – епикризи 



• Лични данни
• Диагнози
• Анамнеза
• Статус на пациента

Структура на епикризата 

• Статус на пациента
• Лабораторни данни
• Консултации
• Обсъждане
• Лечение
• Препоръки



Архитектура на клиничния 
документ 

Clinical Document Architecture (HL7 CDA)
Прилага се в редица страни за 

форматиране на епикризи



EHR

Folder

Composition

Section

(Act: classCode = EHR)

(Act: classCode = Folder)

Clinical Document

Section

EN 13606 отнасяне към HL7 & CDA
All of the EN 13606 container classes now 
have 
a corresponding Act classCode

Section

Cluster

Element

Section

choice of Entries: 
e.g. Observation, Encounter, 

SubstanceAdministration

attributes of Entries



Българският медицински език

• В здравните записи се използва 
медицинска терминология на български 
и латински език 

• Няма предпочитания и едновременно • Няма предпочитания и едновременно 
като синоними се използват термини на 
двата езика

• Диабетес мелитус – типус 1. Полинев-
ропатиа диабетика. Angiosclerosis vas. 
retinae hypertonica. Retinopathia diabetica
simplex. 



Българският медицински език

• Понякога латинските термини се 
изписват на кирилица, особено 
когато лекарят няма желание на 
превключва клавиатурата от превключва клавиатурата от 
кирилица на латиница

• По принцип смесицата на латински и 
български термини е всеобщо 
приета, включително и в официални 
документи



Автоматично извличане на 
данни от информатизираните 

болнични записи
• В рамките на два проекта “ЕВТИМА” и “PSIP”

бяха разработени и тествани върху корпус от 
6200 епикризи 3 компонента за автоматично 6200 епикризи 3 компонента за автоматично 
извличане на медицински данни
– Компонент за автоматично присвояване на 
кодове по МКБ – 10 на диагнози

– Компонент за автоматизирано извличане на 
данни за лечението, базиран на ATC кодове

– Компоненент за извличане на стойностите на 
лабораторни изследвания





Автоматично извличане на МКБ-
10 диагнози от клиничен текст

• Централна задача напр. в САЩ, наречена 
автоматично кодиране

• Болниците (Meyo Clinic) поддържат звена 
от мед. информатици вкл. комп. Лингвистиот мед. информатици вкл. комп. Лингвисти

• Secondary use of patient health records
• Диагнозата може да се намира навсякъде 

в текста (при нас – установените диагнози 
са в първата секция)

• Постигната голяма точност за корпуса



БГ-Ресурси – МКБ и tabular index

• МКБ-10: 14439 описания ‘код’ - ’текст’
Е06.0   Остър тиреодит

• ‘Указания’ за прилагането й
– 19 161 БГ-думи

– 291 116 БГ-словоформи

– 2 221 лат. терм. (11.59%) 
– 83 713 срещания

лат. терм. (28.76%)
– 76 939 описания на

9044 кода от МКБ-10



1500 Лекарства, ATC кодове –
ОБУЧЕНИЕ с цел извличане на правила



Резултати за 6200 епикризи

Брой 
срещания в
6200 записа

Точност Покрива-
емост

F
Хармонич-
но средно6200 записа емост но средно

Диаг-
нози

26 826 97.30% 74.69% 84.50%

Лекар-
ства

160 892 97.28% 99.59% 98.42%



Разпознаване на лекарства, 
приемани в момента на 

хоспитализацията (ден 0)

• Контекстуализация

• Извличане само от анамнезата при срещане  на 
подходящи изразиподходящи изрази

• 500 лекарства в 6200 епикризи

Точност
Покрива-

емост

F
Хармонично 

средно

лекарства

ден 0 88% 92,45% 90,17%





Репозитория на проекта ПСИП

• Случай 26137
• Добавяне на диагнози

В БИС: E66.8 'Other obesity'
Извлечени от текста диагнози на 
придружаващи заболявания:придружаващи заболявания:

E89.8 'Postprocedural adrenocortical 
(-medullary) hypofunction'

E28.9 'Other ovarian dysfunction'
• Лекарства, стойности от клинични 

изследвания – вж.файл
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Следва демонстрация в реално времеСледва демонстрация в реално време


