СПРАВКА
за отразяване на предложенията и становищата, получени в рамките на обществените консултации по проекта на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2015 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

№
1.

Участник в обществените
консултации
Национален център по
обществено здраве и анализи,
ncpha@ncpha.government.bg
(вх. №74-01-3/03.01.19, постъпило
по автоматичен обмен; вх. № 3308-48/04.01.2019 г., постъпило по
ел. поща)

Приема се/
Не се приема
Представеният проект на Наредба 21 Не се приема.
запазва и сега извършваните от НЦОЗА
дейности, свързани с ежедневно получаване
от Регионалните здравни инспекции на
обобщена информация за съобщените и
регистрирани
случаи
на
заразни
заболявания по диагнози за територията на
цялата област. Информацията за заразните
болести (без грип и остри респираторни
заболявания) се дава по категории
(възможен, вероятен, потвърден) общо за
областта и по населени места.
Информацията с уточнените диагнози се
актуализира месечно и годишно.
Месечна актуализация на информацията за
съобщените случаи на заразни заболявания
се извършва, както следва:
1. регионалните здравни инспекции
обобщават данните за територията на
областта по диагнози, категории на
случаите, хоспитализирани, починали,
възрастови групи и пол (формуляри "З"-85
и "З"-85А) и я предават до 5-о число на
следващия месец в НЦОЗА;
2. НЦОЗА обработва данните, получени от
РЗИ, и изпраща до 10-о число на всеки
месец актуализираната от формуляри "З"-85
и "З"-85А (мъже, жени и общо) месечна
информация по електронна поща във
формат на електронни таблици (Еxcel) на
МЗ, НЦЗПБ и РЗИ;
Годишна актуализация се извършва след
приключване на календарната година, както
следва:
Предложение

Мотиви
В изпълнение на Решение №
2018/945/ЕС, от началото на 2019 г.
докладването
на
данните
за
заразните болести и свързаните с
тях специфични здравни проблеми
към Европейския център за контрол
и превенция на заболяванията,
Стокхолм, трябва да се извършва по
утвърдения от ЕС начин и ред.
Проектът на наредба не променя
реда и начина на събиране на
данните от РЗИ за определените
заразни болести и свързаните с тях
специфични здравни проблеми,
което
дава
възможност
за
обработване на информацията и
изпълнение на изискванията на
наредбата от влизането ѝ в сила.

1. РЗИ уточняват данните по месеци и за
годината за територията на областта и до 10
януари на следващата година изпращат
коригиран годишен отчет в НЦОЗА;
2. НЦОЗА обработва коригираните данни и
до 10 февруари на следващата година
изпраща уточнената от формуляри "З"-85,
"З"-85А (мъже, жени и общо) и "З"-85Г
годишна информация по електронна поща
във формат на електронни таблици (Еxcel) и
на хартиен носител на МЗ, НЦЗПБ и РЗИ;
3. Лечебните заведения валидират данните
по тримесечия и годишните данни за
съответната област и до 15 март на
следващата година изпращат годишен отчет
в МЗ и НЦОЗА на базата на регистрираните
случаи в информационната система за
туберкулоза в областта.
Информационната
система
за
Вътреболничните инфекции („Случаи,
представляващи
специфични
здравни
проблеми, които подлежат на задължителна
регистрация,
съобщаване
и
отчет“)
обработва
електронните
отчети
на
лечебните заведения
по отделения.
Промените в наредбата засягат структурите
на базите данни, прекодиране на диагнози и
съответното
препрограмиране
на
системите, които контролират обработват и
съхраняват данните и изготвят изходните
справки.
Всички тези дейности, които извършва
НЦОЗА са свързани с предварително
създадени, актуализирани и тествани
специализирани
софтуерни
продукти
(предоставени също и на всички РЗИ) , с
които се обработват данните от входящи
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електронни формуляри.
Предвид гореизложеното, Ви информирам,
че заложените промени в наредбата налагат
промени
във
всички
модули
на
Информационните системи на „Заразните
болести“, „Вирусен хепатит“, „Случаи,
представляващи
специфични
здравни
проблеми, които подлежат на задължителна
регистрация, съобщаване и отчет“.
Трябва да се предвиди технологично време
за преработката на софтуерните продукти,
което може да започне едва след
обнародването на Наредбата в Държавен
вестник.
За осигуряване на съпоставимост на
събираните данни за заразните болести и
свързаните с тях специфични здравни
проблеми е необходимо условията за
стартиране на промените (във всички
аспекти) да са готови в началото на
календарната година, което в случая
(01.01.2019г.) не е изпълнимо.
ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА
Главен секретар
Съгласували:
Светлана Йорданова, заместник-министър
Д-р Теодора Тодорова, директор на дирекция „Здравен контрол“
Христина Гетова, директор на дирекция „Правна“
Полина Денчева, началник на отдел „ААД“, дирекция „Правна“
Изготвили:
Д-р Наталия Спиридонова, главен експерт в дирекция „Здравен контрол“
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