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Проектът Аренал 
 

Проектът Аренал представлява национален приложен сървър за сигурен и надежден обмен на 

данни, който осигурява свързаност между издатели и консуматори на направления за медико-

диагностични дейности (НМДД). Принципна схема на работа на Аренал: 

 
При издаване на направление, софтуера на издателя (ОПЛ или специалист) автоматично 
публикува всички данни от направлението в сървъра Аренал. По-късно, когато пациента се яви 
в някоя лаборатория участник в системата Аренал, софтуера на лабораторията изчита 
автоматично вече публикуваните данни, като оставя за това информация за лабораторията в 
сървъра. Така се избягва повторно въвеждане на данните от направлението, като номер, номер 
на амбулаторен лист, МКБ диагноза, УИН, РЗИ код, кодове на изследвания и т.н. Софтуера на 
ОПЛ или специалиста от своя страна следи къде това направление е попаднало за изпълнение 
(коя лаборатория го е приела) и съобразно това, търси резултатите си от нейния сървър. Когато 
те са налични, ги изтегля и записва при себе си. Всичко това става автоматично, без да е 
необходимо ОПЛ или специалиста да прави нещо. 
 
Аренал работи със сложна система от взаимосвързани каскадни токени (еднократни пароли) на 
ниво направление, така че достъпа до резултатите не изисква лабораторията да е 
предоставила специална парола на лекаря-издател, като това решава проблема с някаква 
предварителна уговорка между лабораторията и лекаря-издател или специални настройки в 
софтуера на едната или другата страна. Принципът е че този, който е публикувал 
направлението, може да прочете резултатите. 

Предимства 
Ползването на системата Аренал увеличава в пъти пропускливостта на лабораторията, 
способства за значителното намаляване на сутрешните опашки, като в същото време на 
практика ликвидира възможността за грешно въведени данни на регистратура. 
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Достъп до системата 
Достъпът на ОПЛ и специалисти е безплатен и вграден в софтуера им, ако фирмата - доставчик 
е част от мрежата разработчици на системата. 
 
Достъпът на дадена лаборатория до системата е малко по-сложен, доколкото системата 
борави с лични данни и е необходимо преди предоставяне на достъп да бъде извършен кратък 
одит, както и лабораторията да подпише специално споразумение със своя софтуерен 
доставчик. 

Развитие на Аренал 
Към днешна дата (25 февруари 2015г.) проекта е изпълнен до ниво публикуване на НМДД и 
тяхното четене от лаборатории, получили достъп. За достъп до системата, се обръщайте към 
Вашия доставчик на софтуер. 
 
След около месец или два ще бъде пусната и функцията за автоматично получаване на 
резултатите, която все още е в процес на разработка. 

Цени 
Достъпът до Аренал от страна на лабораториите е платена услуга и струва 3 стотинки без ДДС 
за всяко прочетено НМДД. Сумата се дължи месечно и се плаща в срок от 30 дни от издаване 
на фактура за ползвания обем услуги. Първият месец е демонстрационен и такса не се 
начислява. ОПЛ и специалист не дължат никакви суми за ползването на системата. 
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