ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2014 г.
Наименование на администрацията: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
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Индикатор за изпълнение

Цели за 2014 г.

1.1. Прехвърляне на
цялата информация
за дейностите по
трансплнтация и АР
в релационна база
данни под
управлението на MS
SQL Server.
1.2. Внедряване на
информационноделоводна система*
1.3. Внедряване
АИСКАО**
1.4. Изграждане на
WEB-портал,
осигуряващ
взаимодействие на
всички потребители
с компонентите на

Стратегическ
и цели

Внедряване на
многомодулна
единна
информационн
а система на
ИАТ

Стратегическ
и документ
Платформа на
ИАТ 2009-2015
Базисен модел
на комплексно
административ
но обслужване.
Обща
стратегия за
електронно
управление на
РБ 2011-2015г.

Дейности

Усъвършенстване
на приложните
информационни
системи на ИАТ
Внедряване на
платформи,
способни да
обезпечат работата
на голям брой
потребители.
Поддръжка на
средства за
комуникация,
стандарти за обмен
на данни и
протоколи за
взаимодействие на
компонентите.
Закупуване на АИС

Срок
/месец през 2014г./
Септември 2014г.

Юли 2014г.

Ноември 2014г.

Очакван резултат

Внедряване на
интегрирана
информационна
система, повишаваща
ефективността на
дейностите и
позволяваща
продиставяне на
електронни услуги.
Интегриране на
съществуващите
приложения в единна
система, осигуряваща
свързани бизнеспроцеси, единен
потребителски
интерфейс и общо
информационно
пространство

Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
целево
състояние
Система за
управление на
процесите и
документооборо
та, интегрираща
функционалните
подсистеми.
Оперативно
управление на
организацията с
информационно
осигуряване за
хоризонталните
и вертикални
бизнес процеси.
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системата
1.5. Създаване и
внедряване на нова
интерактивна
интернетстраница.***
1.6. Осигуряване на
хардуер и софтуер
за
информационната
инфраструктура на
агенцията.***
2.1. Прозрачност за
дейността на ИАТ.
2.2.Информираност
на обществото за
същността на
донорството и
трансплантациите.
2.3. Разширяване на
обхвата на различни
видове медии и
повишаване на
качеството на
материалите в
медиите.

за документооборот
Заявяване,
инсталиране и
конфигуриране на
АИСКАО

Септември 2014г.

Закупуване на Win
2012 Server
Datacenter - 2 броя,
софтуер MS SQL
Server 2012 Standart
Утвърждаване
на темата за
донорството и
трансплантаци
ята в медиите и
обществото.

Комуникацион
ен план за
информация и
публичност,
Закон за
трансплантаци
я на органи,
тъкани и
клетки.

Обучителен
семинар
за
журналисти
Организиране
и
провеждане
на
конкурс за есе
Организиране
и
провеждане
на
конкурс
за
фотография
Дискусии с ученици
и студенти
Пресконференции
Периодична работа
с медиите
Периодични срещи
с НПО
Провеждане
на
социологическо
проучване
Седмица
на
донорството

септември 2014
май-ноември 2014
май-ноември 2014
април - декември
2014
март-декември
2014
януари-декември
2014
януари-декември
2014
ноември-декември
2014
октомври 2014

По-активна
информация и
подобряване на
комуникационните
възможности между
медицинските
специалисти, медиите и
обществото.
Повишаване на
познанията на
обществото за
същността на
донорството и
трансплантацията и
ангажиране на
медицинските
специалисти за
предоставяне на
качествена и достъпна
информация на
медиите.

Проведени
поредица срещи и
дискусии с НПО,
медии.
Участие в работни
срещи и
конференции за
информираност на
обществото в
областта на
донорството и
трансплантациите.

Обучителен
семинар за
журналисти – 1
бр.
Организиране и
провеждане на
конкурс за есе –
1бр.
Организиране и
провеждане на
конкурс за
фотография –
1бр.
Дискусии с
ученици и
студенти – 5 бр.
Пресконференци
и – 4 бр.
Периодични
срещи с НПО –
10 бр.
Провеждане на
социологическо
проучване – 1бр.
Седмица на
донорството – 1
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3.1.Продължаващо
обучение на
специалистите,
участващи в
процесите на
донорство и
трансплантация
3.2. Създаване на
организация за
включване на нови
лечебни заведения в
системата на
донорството.

4.1. Разработване на
унифицирани
критерии за
изготвяне и
прилагане на СОП
от лечебните

Обучение на
професионалис
ти, чрез които
да се подобри
организацията
на дейностите
по
трансплантаци
я и АРТ.
Повишаване на
знанията по
отношение на
резултатите в
ранния и късен
посттрансплан
тационен
период за
допълнително
оптимизиране
на
трансплантаци
онните
дейности.

Платформа на
ИАТ 20092015г.
ЗТОТК
Стратегия на
ИАТ

Публикуване
на Наръчник за
работа на
координаторит
е.
Публикуване

Директива
2010/53/ЕС
Закон за
трансплантаци
я на органи,
тъкани и

Поредица
от
дискусионни
форуми
Обучителни
семинари
Участие в
международни
срещи и събития
Участие в
задължителните за
ЕК и ЕС форуми на
предсдтавители на
компетентните
организации от
държавите-членки
Участие в
професионалните
общностиЕвропейско
общество по
трансплантация
органи – ESOT и
неговата секция –
Европейска
организация на
координаторите по
донорство и
трансплантация и
Европейски комитет
по органно
донорство (ETCOEDC)
Национално
обсъждане
на
актуализираните
СОП-ове
Изработване
на
Наръчник
и

Март-октомври
2014г.
Април-ноември
2014г.
Март-декември
2014г.
Март-декември
2014г.

Март-декември
2014г.

Юни-юли 2014г.

Септември-

Повишаване на
експертния опит и
знания по всички
основни аспекти на
донорството и
трансплантацията за
постигане на
увеличаване броя на
донорите.
Подобряване на
сътрудничеството
между всички групи
специалисти с цел
оптимизиране на
идентификацията на
потенциални донори в
процеса на донорството
от трупен донор.

Провеждане на
обучителни
семинари,
дискусионни
форуми и
европейските
проекти,
ръководени от
Европейската
комисия и Съвета на
Европа

Унифициране и
подобряване
организацията на
дейността по донорство
и трансплантация

Наличие на СОПове разработени
самостоятелно от
отделните лечебни
заведения, които са
утвърдени от изп.

бр.
2 бр.
дискусионни
форуми
2 бр. обучителни
семинари
6 бр. участия в
международни
събития

9 бр. СОП-ове,
актуализирани
съобразно
европейската
медицинска
практика и

3

заведения.

на ръководство
за организация
на дейностите
по донорство и
трансплантаци
я

клетки

Ръководство

октомври 2014г.

Директор на ИАТ.

стандарти;
1 бр. Наръчник
за
координаторите
1 бр.
Ръководство за
лечебните
заведения

* Цел 1.2. може да бъде изпълнена при отпуснати целеви средства за капиталови разходи от МЗ – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
** Цел 1.3 може да бъде изпълнена при отпуснати целеви средства за капиталови разходи от МЗ – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
*** Цел 1.5. може да бъде изпълнена при отпуснати целеви средства за капиталови разходи от МЗ – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
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