ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите 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*

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 за

Резултат

Внедряване на
интегрирана
информационна
система, повишаваща
ефективността на
дейностите и
позволяваща
прeдоставяне на
електронни услуги.
Интегриране на
съществуващите
приложения в единна
система, осигуряваща
свързани бизнеспроцеси, единен

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2014 г./

Индикатор за
текущо състояние
/отчетен в края на
2014 г. /

Система за
управление на
процесите и
документооборота,
интегрираща
функционалните
подсистеми.
Оперативно
управление на
организацията с
информационно
осигуряване за
хоризонталните и
вертикални бизнес
процеси

Обявена обществена
поръчка за „Създаване
на интегрирана
информационна система
на Изпълнителната
агенция по
трансплантация за
предоставяне на
електронни
административни
услуги“ на 04.11.2015
Обявена обществена
поръчка за
„Разработване на
обединен регистър –

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел
/100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната
цел / под 50 %/
Задоволително постигната цел
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1.3. Внедряване
АИСКАО**
1.4. Изграждане
на WEB-портал,
осигуряващ
взаимодействие
на всички
потребители с
компонентите на
системата
1.5. Създаване и
внедряване на
нова
интерактивна
интернетстраница.***
1.6. Осигуряване
на хардуер и
софтуер за
информационната
инфраструктура
на агенцията.***

документооборот

2.1. Прозрачност
за дейността на
ИАТ.
2.2.Информирано
ст 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.

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

Заявяване, инсталиране и
конфигуриране на АИСКАО

потребителски
интерфейс и общо
информационно
пространство

публичен и служебен на
ИАТ“ на 20.11.2014
Създадена нова
интернет страница на
ИАТ
Закупено допълнително
оборудване за
интегрираната
информационна
система: 2 сървъра и
един дисков масив със
съответната
операционан истема за
работа

Закупуване на Win 2012
Server Datacenter - 2 броя,
софтуер MS SQL Server 2012
Standart

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

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.
Пресконференции – 4
бр.
Периодични срещи с
НПО – 10 бр.

Обучителен семинар за
журналисти – 1 бр.,
проведен на 28.01.2014
Организиране и
провеждане на конкурс
за есе – 1бр. – проведен
в периода 26.04. –
05.09.2014
Организиране и
провеждане на конкурс
за фотография – 1бр.,
проведен през периона
юни – август 2014. В
книжката с есетата ще
бъдат публикувани 6 от
най-добрите снимки

Напълно постигната цел
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3.1.Продължаващ
о обучение на
специалистите,
участващи в
процесите на
донорство и
трансплантация
3.2. Създаване на
организация за
включване на
нови лечебни

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

предоставяне на
качествена и достъпна
информация на медиите.

Провеждане на
социологическо
проучване – 1бр.
Седмица на
донорството – 1 бр.

Повишаване на
експертния опит и
знания по всички
основни аспекти на
донорството и
трансплантацията за
постигане на
увеличаване броя на
донорите.
Подобряване на
сътрудничеството

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

Дискусии с ученици и
студенти – 5 бр. –
участия с презентация в
МУ-Плевен, ТУ
Хасково, Студентска
конференция в Пловдив,
Трета национална
конференция за
пациенти с пулмонална
хипертония –
Велинград, Спортно
училище – София
Пресконференции – 4
бр. – 31.03.2014,
21.05.2014, 19.11.2014,
15.12.2014
Периодични срещи с
НПО – 10 бр.
Провеждане на
социологическо
проучване – 1бр.,
проведено през месец
май 2014
Седмица на донорството
– 1 бр. – Дни на
донорството 418.11.2014
2 бр. дискусионни
форуми – през април и
през декември 2014
2 бр. обучителни
семинари – 3 семинара с
представители на
репродуктивните
центрове,1 семинар с
представителите на
тъканните банки 1
семинар с

Напълно постигната цел
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заведения в
системата на
донорството.

общности-Европейско
общество по трансплантация
органи – ESOT и неговата
секция – Европейска
организация на
координаторите по
донорство и трансплантация
и Европейски комитет по
органно донорство (ETCOEDC)

между всички групи
специалисти с цел
оптимизиране на
идентификацията на
потенциални донори в
процеса на донорството
от трупен донор.

представителите на
органното донорство
2 участия в заседание на
Компетентни власти по
органно донорство
2 участия в заседания на
компетентни власти по
трансплантация на
тъкани и клетки
2 участия в срещи по
проекта FOEDUS и 1
участие в семинар
2 участия по проекта
ACCORD (1 в среща и 1
обучителна визита)
2 участия в срещи по
проeкта ARTHIQS
2 участия в срещи за
иницииране на проект еHealth
2 участия в срещи за
подготовка на
Ръководство за качество
и безопасност на
трансплантацията на
органи
2 участия в срещи за
подготовка на
Ръководство за качество
и безопасност на
трансплантацията на
тъкани и клетки
Участие в Комитта по
органно донорство
Участие в среща на за
обсъждане на трафика
на хора

4

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

Национално обсъждане на
актуализираните СОП-ове
Изработване на Наръчник и
Ръководство

Унифициране и
подобряване
организацията на
дейността по донорство
и трансплантация

9 бр. СОП-ове,
актуализирани
съобразно
европейската
медицинска практика
и стандарти;
1 бр. Наръчник за
координаторите
1 бр. Ръководство за
лечебните заведения

9 бр. СОП-ове,
актуализирани
съобразно европейската
медицинска практика и
стандарти с участието
на 7 координатора по
донорство;
1 бр. Наръчник за
координаторите,
преведен на английски
език
1 бр. Ръководство за
лечебните заведения

Напълно постигната цел
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