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Проведе се заключителната пресконференция 

По проект „Внедряване на системи за електронно управление в Национален център 

по заразни и паразитни болести за предоставяне на електронни административни 

услуги на гражданите и бизнеса” са разработени 33 електронни административни 

услуги, 3 от които за външен контрол на качеството, които предоставя НЦЗПБ на 

гражданите и бизнеса, вече ще бъдат достъпни онлайн през цялото денонощие в 

реално време след въвеждането на новите системи за електронно управление. Това 

бе съобщено на пресконференция днес по повод успешното приключване на проект с 

финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет” (Експерти в 

действие) на Европейския социален фонд. 

 

„Като цяло този проект създава много възможности за подобряване на работата на нашия 

център, най-същественото обаче е заложено във факта, че потребителите на нашите 

услуги, сред които са болниците и практикуващите лекари, ще могат да получават в най-

бърз порядък резултатите от лабораторните изследвания на пациентите. Това е от 

изключителна важност както за болните, така и за медиците, защото те ще могат да 

разполагат с антибиограмите при първа възможност, а в практиката много често тези 

заключения са необходими за бързото назначаване на адекватна терапия при тежко 

протичащи заболявания и състояния като сепсиси, менингити и др.”, посочи в началото 

на пресконференцията директорът на НЦЗПБ проф. Тодор Кантарджиев. В допълнение 

той уточни, че с новата система на работа се създават максимално добри възможности 

за пълноценен външен контрол на качеството на лабораторната дейност, което гарантира 

тяхното функциониране в съответствие с най-високите световни стандарти. В момента в 
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центъра работят над 20 референтни лаборатории, които са акредитирани по стандарта 

ISO 17025, в процес на въвеждане е и системата за акредитация по ISO 15189, с което 

ще се осигури съответствие с Международния стандарт за добра лабораторна практика, 

посочи още проф. Тодор Кантарджиев. 

 

Интегрираната информационна система с два компонента ще улесни максимално 

потребителите, като те ще могат да заявяват услуги и да ги заплащат с онлайн банкиране, 

обясни Росен Стоименов от екипа, работил по въвеждането на системите. Наясно сме 

колко важен за практиката е модулът за управление на лабораторните изследвания, 

затова сме се постарали да опростим максимално достъпа, като лечебните заведения ще 

могат да ползват системата само с регистрация и Единен идентификационен код (EИК), 

няма да бъде необходим и електронен подпис, допълни специалистът. Лекарите също ще 

имат това улеснение и перманентен достъп след регистрация, което ще им спести много 

време и нерви, допълни още той. Системата ще може да бъде ползвана от тях и когато 

биологичният материал е пристигнал за анализ чрез куриерска фирма, уточни още Росен 

Стоименов. По неговите думи немаловажна подробност е и това, че резултатите от 

изследванията ще се предоставят на медиците с допълнителна информация за 

референтните стойности на показателите. С реализацията на проекта се улеснява също 

така предоставянето на тези услуги и на хора със специални нужди, които са затруднени 

в придвижването, стана ясно още по време на пресконференцията днес. 

Всяка година извършваме хиляди лабораторни изследвания на пациенти от цялата 

страна, издаваме сертификати и за фирми, осъществяващи дейности по дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация (ДДД) , сега сме удовлетворени, че нашите потребители ще 

могат по-лесно и по-бързо да имат достъп да нашите услуги, подчерта зам.-директорът 

по научната дейност на НЦЗПБ проф. Ива Христова. Тя поясни, че изцяло обновен ще 

бъде и порталът на институцията, като той ще бъде използван като платформа за 

обучение, а така също и за нуждите на управлението на вътрешните ресурси, за анализи 

и контрол на работата на отделните звена в центъра. „Със сигурност това ще ни помогне 
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да подобрим работата си, като ще можем да влагаме повече време и ресурс в анализи и 

прогнозиране на бъдещи дейности“, обобщи в заключение проф. Христова. 

 

В рамките на проекта за работа с новата система са обучени 30 специалисти от НЦЗПБ, 

стана ясно още на пресконференцията днес. От институцията увериха, че системата вече 

действа и предстои популяризирането на нейните възможности сред лечебните 

заведения, лекарите и останалите потребители на такива услуги. 

 


