
 
 

1 
 

 

 

 

 

СЕКТОРЕН АНАЛИЗ 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В  СЕКТОР „ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

Икономическа дейност 86-Хуманно здравеопазване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2 
 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ 

И СОЦИАЛЕН ПЛАН  

1. Общ преглед за състоянието в сектора  – публични разходи,  заетост, 

заплащане на труда 

III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА  

IV. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА  

1. Деск ресърч на мега трендовете в медицината и здравеопазването. 

2. Деск рисърч за сектора свързан с дигиталните технологии на национално  ниво. 

Преглед на етапите за дигитализацията в здравния сектор в България 

V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

1. Изследване и анализ потребностите от дигитални умения в здравеопазването 

VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ  

VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ 

УМЕНИЯ  

1. Развитие на дигиталните компетенции на работещите в здравния сектор 

VIII. ПРЕПОРЪКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ДЪЛГОСРОЧНА СИНЕРГИЯ В ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА 

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ 

ОТРАСЪЛ/ПРОФЕСИЯ  

ІX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА  

X. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА  

 

  



 
 

3 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Медицината и здравеопазването са сред секторите, които са най-силно повлияни в 

глобален план от дигитализацията, роботизацията и навлизането на изкуствения 

интелект, особено след корона кризата. Ковид 19 показа слабостта на здравните 

системи по целия свят и по-напредналите държави потърсиха системни решения 

именно в дигитализацията. Здравеопазването започва да придобива и ново измерение, 

насочено към превенцията чрез анализ и прогнози, базирани на големи данни, а така 

също като постоянно следен статус чрез множество устройства, извеждайки на преден 

план  доболничното лечение, докато болниците са място само за спешни случай. 

Изгражда се нов модел на преминаване от “Hospital към Home-spital”. 

Т. нар. „медикализиран умен телефон“ e способен да предостави набор от десетки 

медицински услуги, ползвайки само различни приложения. Сред тях са: 1) анализ на 

ириса, ретината и лицевата изразителност, с цел диагностициране на десетки 

заболявания; 2) сензор за анализ на гласа, дъха и функцията на белите дробове, също 

даващ картина за множество заболявания; 3) приложение за виртуален медицински 

коуч, който дава инструкции какво да се прави при наличие на клинична картина; 4) 

приложение за лаборатория в мобилния телефон, която може да изследва кръв, урина, 

слюнка; 5) приложение за тестване на физическото състоения; 6) личен облак със 

здравни данни; 7) приложение за ПСР; 8) Приложение за “Убер лекар” (който  може да 

бъде повикан, алтернатива на „бърза помощ“; 9) скенер за състоянието на околната 

среда и нейните показатели, която е около потребителя; 10) ултразвук; 11) теле-лекар и 

много други; Този пример, онагледяващ възможностите за здравеопазването само чрез 

използването на мобилен телефон, ясно илюстрира в каква степен вече се променя 

сектора под въздействието на дигитализацията. 

Данните, които се събират чрез различните устройства, биват анализирани или 

приложение за обучение на изкуствен интелект, чрез което се изграждат модели за 

ранно персонално диагностициране (5 г. преди появата на симптоматика), 

диагностициране по области, държави, демографска картина; 

Третият голям сегмент е промяна във фармацията, която също се 

индивидуализира, подобна на медицината и здравеопазването.  
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 Дигитализацията намира приложение в медицинската индустрия, 

фармацевтиката, денталната медицина, като се използват нови технологии в образната 

диагностика – 3D принтиране, нанотехнологии, радиотерапия и хирургия. Появяват се 

нови платформи за комуникация между лекар и пациент и нови улеснения за 

дистанционна диагностика. С навлизането на дигитализацията в областта на 

здравеопазване се предлагат възможности за повишаване на ефективността на 

процесите, за подобряване на медицинското качество, както и на безопасността на 

пациентите и накрая, за постигане на устойчив икономически успех. 

Една от ключовите ползи от използването на технологии в здравеопазването е по-

бързото анализиране на данни, консултиране с експерти от цял свят, дори при липсата 

на сложни медицински съоръжения. Основният ефект е интеграцията на данни от 

различни източници, включително big data, интернет на нещата (IoT), изкуственият 

интелект (AI), разширената реалност, блокчейн технологиите, виртуалната реалност 

(VR) и роботиката.  

Трансформацията е ориентиране към потребителя и персонализирано здраве. 

В основата на тази тенденция е интеграцията на данни и анализи. Всичко това налага 

промени в управлението на ресурсите от сегашния модел, който е базиран на заплащане 

за заболяване и лечение, към модел, който се фокусира върху профилактика на 

здравето и на усложненията от заболяването. Този подход има положителен финансов 

ефект и безусловно се отразява на намаляването на разходите на системата за 

здравеопазване.  

Здравеопазването е една от най-чувствителните обществени системи, защото е 

натоварена с очакванията както от страна на медицинския персонал, така и на 

пациентите. Международните изследванията показват, че пациентите са много по-

склонни и подготвени да използват дигитални услуги и мобилни приложения сега, 

отколкото преди няколко години. Телемедицината е услуга, която вече се разработва и 

за българския пазар, като мобилното приложение MedicHome е било свалено 5000 пъти 

за първите пет седмици от стартирането му.1)  Дигиталното здравеопазване вече е 

                                                           
1https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2018/05/18/3389168_telemedicinata_idva_v_bulgariia/  

https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2018/05/18/3389168_telemedicinata_idva_v_bulgariia/
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реалност, а трансформацията е ориентиране към потребителя и персонализирано 

здраве. 

Работата чрез платформи все по-често се използват. Системата увеличава 

ефективността на работата на лекарите, като намалява времето, което те трябва да 

отделят за административни дейности. По този начин лекарите отделят 93% от времето 

си за преглед на пациента, докато при останалите им колеги този показател е едва 61%. 

Въздействието на технологиите върху здравеопазването е очевидно от факта, че 

световната смъртност е намаляла с 3,7% годишно за децата и 1,3% годишно за 

възрастните през последното десетилетие. Агенциите за здравни грижи се пренасочват 

все повече към съвременните технологии, тъй като те се убеждават повече в ползите от 

технологиите в здравеопазването. Освен това, с новите технологии в областта на 

здравеопазването, като телемедицината, пациентите могат да получат по-лесен достъп 

до здравните си статистики, като нивото на стрес, сърдечната честота и кръвното 

налягане, без да се налага да посещават болници. Експерти в сектора на 

здравеопазването прогнозират, че през следващото десетилетие по-голям брой 

компании за здравеопазване ще инвестират във виртуални грижи, носими здравни 

приспособления, отдалечени инструменти за наблюдение на здравето и потребителски 

мобилни приложения  

Едно от ключовите ползи от използването на технологии в здравеопазването е, че 

лекарите вече могат лесно да достигнат до пациентите на практика. Дигитализацията 

предлага стратегически възможности за предоставяне на медицински услуги в световен 

мащаб. Лекарите могат също така да анализират подробна история на пациентите, 

изследователски условия и дори да се консултират с експерти от цял свят дори при 

липса на сложни медицински съоръжения. Тази техника също е известна като 

телемедицина и без съмнение ще се окаже един от най-ефективните инструменти, 

използвани от лекарите за лечение. Клиниката Mayo обяви, че ще обслужва повече от 

200 милиона пациенти годишно по целия свят през 2020 г. (Dacy и Olsen 2014) чрез 

внедряване на смартфони, интернет комуникация и телемедицина. 

 

1. Описание на сектора и теоретична мотивировка за приноса на конкретния 

отрасъл, както и професиите в него, за развитието на българската икономика  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.infinitiresearch.com/casestudy/wearable-technology-market-research-report&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhj0m3Y1Uaka94doMQ2bMFE5PAQQdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.infinitiresearch.com/casestudy/wearable-technology-market-research-report&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhj0m3Y1Uaka94doMQ2bMFE5PAQQdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.infinitiresearch.com/thoughts/telehealth-connected-world&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhik8Gv9ReGndFREZ4TVMDx0KyAG3w
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Здравната ситуация в днешния ден е уникално различна и това следва да намери 

своето отражение в здравните проекти, както и да се мисли за бъдещето на социалната 

медицина и здравеопазване в толкова рисковата здравна среда. Пандемията от COVID – 

19 се отрази изключително негативно в глобален мащаб и доведе до безпрецедентни 

промени. На сериозно изпитание са поставени публичните системи, като системата 

здравеопазване е засегната най-осезаемо. Ключова се оказа необходимостта от 

предприемане на спешни действия за ваксинация, осигуряване лечение на засегнатите и 

ограничаване разпространението на заразата.  

Вследствие на пандемичната ситуация, на преден план в страната ни се откроиха 

редица структурни проблеми и предизвикателства, свързани с устойчивостта, 

достъпността и капацитета на здравната система. Приоритетни мерки са необходими по 

отношение подновяване на остарялата материално-техническа база, справяне с 

недостига на здравни специалисти от определени специалности и неравномерното им 

географско разпределение, респективно повишаване нивото и качеството на здравни 

услуги, включително в най-отдалечените райони на страната.  

За съжаление, в България дигитализацията на здравния сектор изостава в 

сравнение с водещите европейски държави. Приоритет в Националната здравна 

стратегия на Република България за периода 2021-2030 г. е електронното 

здравеопазване, а негов главен елемент са: 

  развитие на безжичните комуникации мрежи (4G/5G); 

 масовото внедряване на високоскоростни оптични мрежи за 

пренос на данни.  

Последните технологични постижения създават предпоставки, които 

позволяват промяна на модела на здравеопазването. Този модел поставя пациентът 

в центъра на здравната система, създавайки условия да участва активно в процеса 

на лечение, определен от здравните специалисти.  

В основата на този процес следва да бъде Националната здравна 

информационна система (НЗИС) и полагане усилия за нейното развитие и 

надграждане. Сред основните й приоритети, описани в сайта на Министерство на 

здравеопазването са:  

 Подобряване качеството на медицинската помощ; 
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 Подобрена диагностика и лечение, намаляване на медицинските 

грешки; 

 Осигуряване на рационално лекарствено лечение; 

 Улесняване на комуникацията между пациенти и здравни 

професионалисти; 

 Повишена ефективност на здравната система; 

 Бърз достъп до необходимите данни; 

 Лесно четима и пълна медицинска документация; 

 Повишаване ефикасността при изразходване на финансови 

средства; Подобряване на диспансеризацията и на профилактичната дейност. 

 Намаляване на разходите за съхранение на информация. 

Според Националната здравна стратегия НЗИС следва да бъде технологичния 

гръбнак, върху който се предвижда да бъдат интегрирани всички софтуерни 

приложения, имащи отношение към здравето на човека. 

„Предвидено е разработване и въвеждане на регистри и номенклатури в областта 

на здравеопазването, развитието и националното внедряване на единен идентификатор, 

фармако-терапевтична експертна система, изграждане на платформа на НЗИС, 

въвеждане на електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта и 

др.“.  

Този тип мерки целят да интегрират и подобрят цялостното отношение към 

пациентите, намиращи се в затворен цикъл поливалентна здравна система: промоция на 

здравето – превенция на болестите – прецизна диагностика – извънболнична помощ – 

болнична помощ – рехабилитация – дългосрочни здравни грижи. Бързите темпове на 

дигитална трансформация изискват активно управление и предприемане на адаптивни, 

ефективни и балансирани решения, с които по естествен и сигурен начин развитието на 

дигиталната грамотност на служители, ръководители и пациенти ще се превърне в 

неразделна част от ежедневието. По отношение цифровата трансформация, отчитаме не 

само ръста и темповете, с които се развиват технологиите и процесите по 

дигитализация в ресора, но също и степента на готовност и адаптация на работещите 

към тези промени. Иновациите и напредъка в изкуствения интелект дават огромни 

възможности за развитие, обучение и сътрудничество между експерти и здравно-

заинтересувани.. Това социално партньорство е необходимо, тъй като се наблюдават 
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съществени промени както в цифровата трансформация и нейното експертно 

обезпечаване, така и възлагане партньорски функции на потребителите,: здрави, болни 

и хроници. 

II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН ПЛАН 

Демографските процеси в България се характеризират с трайна тенденция за 

намаляване броя на населението и на неговото застаряване. Населението на България за 

последните 10 години намалява с 840 хиляди души, или с 11.5% спрямо 2011 година. 

Продължава процесът на демографско остаряване и увеличаване на дела на 

населението над 65 години, което през 2021 г. възлиза на 23.9 % при 15.9% до 17 год. 

възраст. Високото ниво на смъртността в Република България – обща и 

преждевременна е продължение на трайна тенденция на нарастване на този показател, 

който остава значително по-висок от средния за ЕС.  

Застаряването на населението  при тези условия неминуемо води до увеличено 

търсене на здравни услуги, и като следствие води до увеличаване на размера на 

публичните разходи за здравеопазване, което налага постоянно търсене на максимално 

ефективни форми на медицинско обслужване. Същевременно, реализацията на 

успешни здравни политики, свързани с прилагане на новите здравни технологии, 

подобряване на организацията на медицинската помощ, допринася за намаляване на 

смъртността, най-вече в младите възрастови групи и увеличаване на 

продължителността на живота. С оглед на здравно-демографските характеристики, тези 

политики следва да осигурят както широк достъп на населението до базови здравни 

услуги, така и едновременно с това ефективни високотехнологичните медицински 

дейности концентрирани в определени болнични заведения с регионално и национално 

значение.  

По отношение на изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) 

Република България се нарежда на 33-то място от 149 страни в света според индекса 

на ЦУР, като стойността по този показател е по-висока (71,8/100 за България) от 

средната за региона (64,9/100). Страната ни е на едно от последните места в света 
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(123-то от 149 страни) по показател субективно благополучие, определен според това 

как самите хора в България определят своето собствено щастие и благополучие2.  

Основните тенденции в демографските процеси през последното десетилетие 

(застаряване на населението, намалена раждаемост, засилена урбанизация и 

характерните за страните в преход висока смъртност и интензивна външна миграция 

предимно на млади хора и хора в активна възраст) поставят сериозни 

предизвикателства пред бъдещото функциониране на системите на социално 

осигуряване и подпомагане, здравеопазване, образование и публични финанси. Като 

цяло текущата демографска картина в страната и перспективите за нейното развитие в 

средносрочен и дългосрочен план показват, че при непроменени политики 

демографският фактор ще компрометира възможността на икономическата система да 

генерира висок и устойчив растеж и ще понижава ефективността на икономическата 

политика, насочена към осигуряването на предпоставки за такъв растеж. 

2. Общ преглед за състоянието на здравеопазването  – публични 

разходи,  заетост, заплащане на труда 

1.1. Разходите за здравеопазване 

Разходите за здравеопазване са съществен фактор при разглеждане на системата 

на здравеопазване. Финансирането на здравеопазването се характеризира с ниски 

общи разходи, както и с много високи преки плащания от потребителите. Въпреки че 

през последните години ръстът на разходите за здравеопазване нарастват, необходимо 

е приходната база да нараства, за да бъде защитена от икономически сътресения, 

ниска заетост, значителна сива икономика и влошаване на коефициента на зависимост 

поради застаряването. Приходите за социалното здравно осигуряване  остават 

ограничени главно поради ниските доходи, големия брой на здравно неосигурените 

лица и големия размер на неформалния сектор. 

Фундаменталните промени в системата на здравеопазването у нас след 2000 г. 

създадоха нови обществени взаимоотношения и преобразиха из основи целия сектор. 

Значително се увеличиха публичните средства за медицински услуги, лекарства и 

изделия, увеличиха се публичните и частните инвестиции за медицинска апаратура и 

                                                           
2 Национална здравна стратегия 2021-2030  
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инфраструктура. Общите разходи за системата на здравеопазване са се удвоили от 

2005 г. насам, като разходите за здравеопазване на глава от населението в размер на 

1311 EUR са четвъртите най-ниски в ЕС. Общите разходи за здравеопазване 

представляват 8,1 % от БВП, което е под средната стойност за ЕС от 9,8 %, но е по-

високо от равнището в съседните държави.  

 

Директните плащания (ДП) от потребителите през 2017 г. са най високите в ЕС 

(46,6 % в сравнение с 15,8 % като средна стойност) и се обуславят главно от 

доплащанията за лекарствени продукти и извънболнична помощ.3 Публично 

финансиране на здравната система представляват 61 % от разходите за здравеопазване 

през 2019 г. Кешовите разходи (39 %), формирани, главно от разходите за амбулаторни 

лекарства, е повече над 2,5 пъти средното за ЕС. 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_bulgaria_bulgarian.pdf  
 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_bulgaria_bulgarian.pdf
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Недостатъчното финансиране на системата на здравеопазването се отразява и 

върху работната сила. Негативните прояви на миграцията са свързани предимно с 

ниско възнаграждение, прекомерна администрация, липса на ясна перспектива за 

развитие на здравеопазването и реформи в системата, с наличие на корупция, както и 

с отношението на обществото и медиите към медицинските специалисти. Повече от 

47% от запитаните лекари смятат да променят работното си място, като 78,4% от тях с 

алтернативно място в чужбина (Доклад от проучване ”Удовлетвореност на лекарите 

от работата им в България”, 2012, www.healthgrouper.com ) 

1.2. Заетост 

Системата на здравеопазване е изправена пред тежък недостиг на работната сила 

и постоянен проблем с миграцията. В системата на здравеопазването заетите 

медицински лица са 81 705 лица (2020г), и в сравнение с предходната година се 

наблюдава намаление с 2.1% заети лица. Медицинският персонал в сектора е най-силно 

засегнат от Ковид криза. Загубите на медицински персонал от заразяване са на високи 
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нива, но наред с това отчитайки риск от опасност за живота се наблюдава и отлив на 

персонал с близо 1800 лица спрямо предходната година.  

 

 

Източник:НСИ 

 

 Лекари 

По данни на НСИ  през 2020г., броят на лекарите е 29 717, отчитат ръст спрямо 

2015г. с 2.3%. България има сравнително висок дял на лекарите, но само около 16 % са 

общопрактикуващи лекари (ОПЛ) в сравнение с 30,2 % на равнище ЕС. 
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Източник: НСИ, Здравеопазване 

 

Неравномерно разпределени на лекарите ограничава възможностите за 

предоставяне на първични здравни грижи. Броят на населението на един лекар през 

разглеждания период е 233, очертава се низходяща тенденция, след като през 2010г  

това съотношение е 1: 268 жителя. На местно равнище разпределение на лекари  варира 

в широки граници — от 151 жители в Плевен до 363 жители в Силистра на един лекар. 

Голяма част от лекарите са в областите, където има медицински университети и 

университетски болници: Плевен, Пловдив , София , Варна  и Стара Загора Освен 

неравномерното разпределение по райони, също така се наблюдава силен недостиг на 

лекари специалисти (анестезиолози, патолозите, и др.), което влошава достъпа до 

здравни услуги. Заради недостиг на лекари специалисти в редица болнични заведения 

са затворени отделенията по кардиология, съдова хирургия, урология, очни болести, 

пневмология и др.  

Данните на Евростта отчитат, че по- брой лекари на 100 хил. лица България заема 

средно нива в сравнение със страните членки на ЕС. Общо 405 лекари се падат на 100 
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000 жители в България , докато в Полша са  233, Румъния 277, но над нашите нива са  

Германия – 417 лекари, Норвегия 440 и  Австрия 510 лекари на 100 хил. лица. По общ 

брой лекари България се нарежда на 7 място сред държавите членки на ЕС с около 

399/100 000 население. Наред с това разпределението на медицинския персонал по 

статистически райони и области е изключително неравномерно и диспропорционално. 

Повече от 30% от лекарите работят в Югозападен и Южен централен район. В същите 

райони работят близо 46% от специалистите по здравни грижи.  

 

Разпределение на специалистите по здравни грижи и други медицински 

специалисти обща и по статистически райони и области в България към 

31.12.2020г. 

Статистическ

и райони 

Области 

Общо Фелдшери Акушерки 

Медицински 

сестри 

(всички 

профили) 

Лаборанти 

(медицински 

и 

рентгенови) 

Зъботехници Други 

Общо за 

страната 

4467

6 1919 3251 29160 5909 1573 2864 

Северозападен  5031 359 384 3277 640 110 261 

Северен 

централен 4486 359 300 2923 542 157 205 

Североизточен  5209 202 525 3170 766 222 324 

Югоизточен  5853 324 364 3887 676 200 402 

Югозападен  13689 291 1054 8917 1923 543 961 

Южен 

централен  8687 355 601 5689 1158 334 550 

Източник: НСИ, 20.01.2022г. 
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 Медицински специалисти по Здравни грижи 

Данни на НСИ, очертават остър недостиг на медицински специалисти по Здравни 

грижи (медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, лаборанти, фелдшери, 

зъботехници и др.). През последните 5 години броя на медицинските специалисти по 

здравни грижи бележи устойчиви низходящи тенденции, като достигат намаление 

спрямо 2015 г. от -5.9% (средно  2 752 лица) 

 

Източник: НСИ, Здравеопазване 

Броят на медицинските специалисти по здравни грижи е 46 676 , като от тях, 

медицинските сестри са близо 30 хиляди. Това прави средно по около 440 сестри на 

100 хил. души население при средноевропейско ниво от 820 сестри на 100 хил. души.  

Това съотношение е сред най- ниските в ЕС и отчасти се дължи на непривлекателните 

условия на труд, ниското заплащане, и голямото натоварване, породено от острия 

недостиг на медицински кадри. Съгласно Националната здравна карта за постигането 

на равнището на ЕС са необходими още около 30 000 медицински сестри. Почти 

изравнено съотношение  лекар/ медицинска сестра е 1: 1.2 сериозно може да затрудни 

добрата медицинска помощ. Това съотношение в Румъния е 1: 2.3, в Норвегия 1: 3.8.    
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Изключително сериозен е проблемът със застаряването на  медицински персонал. 50% 

от лекарите и 40% от медицинските сестри са в пред и пенсионна възраст. Близо 

50% от всички лекари в България на възраст над 55 години и едва 22,1% са на възраст 

под 45 години. Средната възраст на медицинските сестри е около 53 г. Положителен е 

фактът, че през 2018 г. броят на местата за прием на студенти за медицински сестри в 

университетите са увеличени и за разлика от 2017 г. всички места  са попълнени. Като 

очакванията са тези студенти да останат да работят в България.  

 

Пандемията от COVID-19 повлия сериозно върху натовареността на екипите, а 

големият брой заразени медицински специалисти се оказа сериозно предизвикателство 

по отношение на осигуряването на достатъчно екипи. Анализът на системата за спешна 

медицинска помощ показва дисбаланси в осигуреността и използваемостта4. Налице са 

значими различия в използването на екипите, наличните финансови ресурси и обема на 

дейността. Най-тежкият проблем, пред който е изправена здравната система у нас, не е 

броят на леглата, а преумората и свръхнатоварването на лекарите и сестрите  

 

1.3.  Заплащане на труда  

                                                           
4 https://ncpha.government.bg/uploads/pages/103/AnalyticalReport_COVID_19.pdf, Национален център по 

обществено здраве и анализи, Аналитичен доклад за дейностите, свързани със здравното обслужване на 

населението, в отговор на пандемията от covid-19 за периода 01 март 2020 г. – 31 май 2021 г. 

1,0
2,1 2,2 2 2,4

-1,1 -1,6
-2,4 -2,0

-5,9

2,8

4,2

1,0

2,9
2,0

2016 2017 2018 2019 2020

Темп на изменение на числеността на медицинския персонал , при 
база 2015 =100

Лекари

Медицински специалисти по Здравни грижи

Лекари по дентална медицина

https://ncpha.government.bg/uploads/pages/103/AnalyticalReport_COVID_19.pdf


 
 

17 
 

Ниското заплащане на труда е основният мотивиращ фактор за мигриране на 

българските специалисти.  

По данни на НСИ, през трето тримесечие на  2021 г. средната работна заплата в 

хуманно здравеопазване е от 1956 лв.. Нарастването  спрямо предходната година е с 

19.1% в хуманно здравеопазване, при среден ръст за страната ( 11%). 

Увеличението на работните заплати в сектора е следствие от увеличение на 

предвидени в  бюджета  237 млн. лв. Лекарите  получават допълнително по 600 лева 

към заплатите си, по 360 лева за медицинските сестри и по 120 лева за санитарите Така 

за цялата страна 20 000 лекари, 18 000 сестри и 12 хиляди санитари ще получат по – 

високи заплати. В момента работещите на първа линия в борбата срещу Ковид – 19 

също получават добавки към заплатите. До края на годината е отделен финансовия 

ресурс, който е по 1 000 лева за тези на първа линия. Този механизъм ще продължи и 

след началото на 2021 – ва година, като от 2021 – ва тези пари са като постоянно 

възнаграждение за българските лекари, сестри и санитари – към заплатите им до края 

на годината.  

В системата има силна фрагментация в заплащането на труда, като основен 

фактор е вида и собствеността на лечебното заведение, както и категорията персонал. В 

някои болнични заведения не може да се спазва тази клауза, поради недостиг на 

финансиране и липсата на механизъм за формиране на работните заплати, който да 

гарантира изплащането на договорените нива на заплащане.  

Увеличението на заплатите в сектора зависят основно от приходите на лечебното 

заведение от лечение, платено от здравната каса, и в много малка степен от спешните 

пациенти, за които плаща държавата. Така средствата за увеличение на заплатите не 

достигат в онези болници и лекарски практики, които нямат достатъчно пациенти и 

съответно – плащания от здравната каса. 

С оглед постигане на по-справедливо разпределение на трудовите  

възнаграждения ФСЗ –КНСБ през 2021г. внася Проект на Колективен трудов договор в 

отрасъл "Здравеопазване, като залага между 40 и 60% ръст на стартовите заплати, като 

се спазва правилото 1:2:3 (минимални работни заплати съответно за санитар, 

професионалист по здравни грижи и лекар). 
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1.4.  Ефекта на COVID-19 

 

Пандемията COVID-19 е най-важната световна здравна криза5 след грипа от 1918 

г. пандемия. До средата на октомври 2021 г. са съобщени близо 240 милиона случая и 

близо 4,9 милиона хора са починали от вируса (Johns Hopkins Coronavirus Resource 

Center, 2021).  Преките последици от COVID-19 върху здравето на населението в 

България са драматични. 

Пандемията представи много проблеми, вкл. и такива от липсата на електронна 

комуникация между институции, лечебни заведения, изпълнители на извънболнична и 

болнична помощ, пациенти и граждани, като стана очевидно, че нивото на 

дигитализация в страната ни е ниско, за да отговори на изискванията за оперативност, 

своевременност, точност и надежност на информацията. 

Кадровото обезпечаване в структурите на общественото здравеопазване в 

страната продължава да е в тежко състояние с най-голям недостиг на медицински 

специалисти. Недостигът на специалисти в сферата на общественото здравеопазване 

излага на риск ефективното провеждане на всички дейности, касаещи както 

превенцията на човешкото здраве и благополучие в частност, така и здравната 

сигурност на страната. Цялостното въвеждане на дигитализацията на всички нива и 

технологични процеси ще подпомогне и облекчи труда в този сектор и ще го направи 

далече по-ефективен, заменяйки много ръчни и стандартни технически процеси с 

такива с огромен КПД. 

Наред с това, медицинската криза  ускори изграждането на единен 

информационен портал за COVID-19, който събира постъпващата текуща 

информация за състоянието на епидемичния процес и дава ценна ориентация за 

взимане на политически решения. По време на пандемията беше въведена 

дългоочакваната електронна рецепта като част от бъдещата и дългоотлагана 

национална здравна информационна система (НЗИС). Нуждата от такава система с 

електронно досие на пациента и всички атрибути, предвидени в проекта на НЗИС, се 

                                                           

5OECD (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en; 

 

https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en
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очерта много ясно по време на пандемията, особено по отношение на 

епидемиологичните проучвания на заразените и ограничените възможности за 

проследяване на преболедувалите. 

Министерство на здравеопазването поддържа Националната 

здравноинформационна система (НЗИС), чрез която се осигурява централизирано 

управление и съхранение на информация за електронни направления и електронни 

рецепти. Програмните интерфейси и номенклатурите за обмен на информация между 

софтуерите на изпълнителите на медицинска помощ, аптеки и НЗИС се актуализират 

текущо в съответствие със степените на изграждане и внедряване на нови 

функционалности в НЗИС 

1.5.  Очаквания  

Дигитализацията на здравеопазването следва да се заложи като основна 

посока за развитие на здравната ни система. Дигитализацията в здравеопазването е 

неотменима част от изпълнението на политиките за електронно управление, за цифрова 

трансформация на публичните институции, за повишаване на качеството на 

административните услуги, за преминаването към рационални електронни процеси на 

функциониране и управление в публичните сектори и за достъп по електронен път до 

информацията, с която разполагат публичните институции.  

Развитието на Електронното здравеопазване е в основата на изпълнението на 

стратегическите цели и приоритети в проекта на Национална здравна стратегия 

2030. Иновативните решения в областта на електронното здравеопазване могат да 

подпомагат профилактиката и превенцията на болестите и насърчаването на 

здравословен начин на живот, да водят до подобрения в качеството на живот на 

гражданите и да дадат възможност за по-ефективни начини на организиране и 

предоставяне на здравни услуги и грижи.  

Главен приоритет на електронното здравеопазване е провеждане на цифрова 

трансформация в сектор здравеопазване, базирана на развитието на трите технологични 

стълба: облачни технологии, развитие на безжичните комуникации мрежи (4G/5G), 

масовото внедряване на високоскоростни оптични мрежи за пренос на данни. 

Последните технологични постижения създават предпоставки, които позволяват 
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промяна на модела на здравеопазването. Този модел поставя пациентът в центъра на 

здравната система, създавайки условия да участва активно в процеса на лечение, 

определен от здравните специалисти. Моделът дава технологични възможности за 

провеждане на активна „ежедневна“ здравна профилактика.  

Всичко това налага добре обучен и квалифициран медицински персонал в работа 

с новите технологии. Поради силното застаряване на медицинския персонал е 

необходимо допълнително обучение за награждане на знания, умения и поведение в 

дигиталните технологии. В изградения и оборудван  Национален център за обучение 

и квалификация на работещите в системата за спешна медицинска помощ, могат 

да бъдат предвидени модули за обучение в дигитални умения, чрез разработване на 

специализиран софтуер за осигуряване на теоретично и практическо обучение на 

участниците в обученията, закупуване на високотехнологично оборудване и създаване 

на диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми.  

Въвеждането на Националната здравноинформационна система и други системи 

за електронно здравеопазване е част от дигитализацията на сектора. Още в началото от 

експлоатацията на тези системи се отчетоха положителните моменти от тяхното 

функциониране -  съкращаване на времето за обслужване на пациенти и повишаване на 

качеството на здравните услуги в здравеопазването, както за увеличаването на 

възможностите за предоставяне на различни дистанционни здравни услуги. 

Очаква се да бъде разработена и приложена концепция за развитие на 

телемедицината, особено за пациенти в труднодостъпни и отдалечени райони, както и 

за пациенти със специфични потребности - болни с хронични заболявания, възрастни 

хора и др., както и въвеждането на иновативни приложения за мобилни услуги за 

наблюдение на състоянието на пациентите, което също ще спомогне да се подобри 

достъпа на населението до определени здравни услуги.  

Развитието на НЗИС и други системи за електронно здравеопазване ще даде 

възможност за по-добро използване на здравните данни в научните изследвания и 

иновациите с цел подпомагане на персонализираното здравеопазване, по-добрите 

здравни интервенции и по-ефективна система за здравеопазване и социални грижи. 

Въвеждането на НЗИС и други системи за електронно здравеопазване ще даде 
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възможност за трансграничен обмен на здравна информация на гражданите на ЕС, на 

базата на регламентиран електронен информационен обмен.  

В подкрепа на развитието на електронното здравеопазване ще бъдат предприети 

мерки за подобряване на знанията и уменията на здравните специалисти за събиране, 

анализ и защита на здравните данни, включително посредством определяне на 

изисквания за учебните програми в областта на дигитално здравеопазване за здравни 

специалисти и създаване на програми за обучение през целия живот, които да обхващат 

специфични набори от  дигитални умения. 

 

III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА  

 

S.W.O.T. анализ на сектора в  световен план 

СИЛНИ СТРАНИ 

Въпреки всички налични проблеми, медицината и здравеопазването са системата, 

която в огромна степен е допринесла за подобряването на качеството на живот на 

човечеството. Здравеопазването в глобален план продължава да се подобрява, а 

продължителността на живота през последните двадесет години е достигнала средно до 

73, 4 г6. за планетата (резултат за 2019 г.). Населението на много от най-богатите страни 

в света има продължителност на живота над 80 години. През 2019 г. този показател в 

Испания, Швейцария, Италия и Австралия е над 83 години. В Япония той е най-

високият с приблизително 85 години7. Устойчиво е нарастването и на държавните 

средства за здравния сектор. Майчината смъртност е намаляла с 47% от 1990 до 2010 г. 

Общата смъртност, причинена от инфекциозни болести също е намаляла значително, 

както и от малария. 

                                                           
6 GHE: Life expectancy and healthy life expectancy. 2018. World Health Organization, 

https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-life-expectancy-and-

healthy-life-expectancy 

 
7 Life expectancy at birth, 1960 to 2015 in Our World in Data.  https://ourworldindata.org/grapher/life-

expectancy-at-birth-oecd 
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Телемедицината и самодиагностицирането посредством сензорни (био)чипове и 

онлайн експертни системи, роботизацията, навлизането на изкуствен интелект и 

нанотехнологиите ще бъдат все по-необходими на фона на нововъзникналите фактори 

и проблеми – продължителността на живота се увеличава, но редом с недостатъчно 

бързия темп на нарастване на бюджетния дял и недостига на медицински работници-

лекари, медицински сестри и санитари. Изкуственият интелект е и ще бъде полезен в 

диагностицирането на заболявания, подобряване на индивидуалната и колективната 

здравна превенция, прогнозирането на пандемии, изобретяване на нови фармацевтични 

формули, в това число и за нови антибиотици, към които все още не е развита 

резистентност. 

Употребата на генетични данни (която отваря дискусията за множество морално - 

етични въпроси), софтуер и нанотехнологии ще съдейства болестите да бъдат 

откривани и лекувани още на генетично и молекулярно ниво.  

Медицинските роботи ще спомогнат да се преодолее дефицита на лекари и 

здравни работници. Според СЗО целенасочените действия по политиката за 

финансиране на здравето могат да помогнат на страните да преодолеят бурята COVID-

19 и да поддържат напредък към всеобщо здравно покритие, а кризата с COVID-19 

предоставя възможност за „нулиране“ в страните със слаби системи за финансиране на 

здравето, за да се премине към всеобщо здравно покритие. 

СЛАБИ СТРАНИ 

Най-голямото предизвикателство пред здравеопазването в световен план е да се 

„държат юздите“ на разходите за медицински грижи, които с всяка година нарастват, 

без това да се отразява значително на ефективността. Докладът на СЗО8 за 2020 г. 

анализира глобалните здравни разходи за 190 страни от 2000 г. до 2018 г. и дава 

представа за траекторията им преди корона кризата от 2020 г. Документът показва, че 

те (глобалните разходи за здраве) непрекъснато нарастват между 2000 г. и 2018 г. и 

                                                           

8 Global spending on health 2020: weathering the storm. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: 

CC BY-NC-SA 3.0 IGO, https://www.who.int/publications/i/item/9789240017788 
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достигат 8,3 трилиона щатски долара или 10% от световния БВП. Данните също така 

показват, че личните разходи от джоба на пациентите са останали високи в страните с 

ниски и по-ниски средни доходи, представлявайки над 40% от общите разходи за 

здраве през 2018 г. Докладът също така анализира наличните данни за разпределението 

на бюджета като комбинира прогнозите на Световната банка/МВФ за 

макроикономическото и фискалното въздействие на кризата с анализ на историческите 

детерминанти на моделите на здравни разходи и показателите и въз основа на това,  

очертава вероятните последици от 2020 г. за бъдещите разходи. Въпреки че точната 

прогноза е невъзможна, комбинираните здравни и икономически шокове, предизвикани 

от COVID-19, ще имат както преки, така и косвени последици за здравните разходи и 

напредъка към всеобщо здравно покритие (пак там). Сред направените изводи, най-

важните са, че: 1) COVID-19 има опустошително въздействие върху здравните системи 

в световен мащаб; 2) Всички държави са отговорили на здравната криза и свързаната с 

нея икономическа криза с допълнителни бюджетни средства, като здравният сектор 

получава доста по- малка част; 3) Здравните бюджети с ниски доходи за 2020 г. са 

непропорционално засегнати от здравния отговор на COVID-19; 4) Здравната криза е 

част от нововъзникваща дълбока глобална икономическа криза, която може да има 

дълготрайно въздействие върху финансирането на здравеопазването; 5) Публичните 

приходи намаляват поради икономическата криза, принуждавайки много страни да 

поемат допълнителни дългове; 6) Средносрочното и дългосрочно въздействие върху 

здравните разходи на кризата COVID-19 ще зависи от по-широките макро фискални 

показатели и променящите се модели на търсене и предлагане на здравни услуги; 7) 

Уязвимостите от финансирането на здравето, които са съществували до 2020 г., също 

ще влияят на разходите за здраве през следващите години; 8) По-високото обслужване 

на дълга може да намали публичните разходи за социалните сектори, включително 

здравеопазването, и да рискува напредък към всеобщо здравно покритие; (пак там). 

Според Световната здравна организация9 през 2025 г., когато голяма част от 

населе- нието ще е на възраст над 50 години, хронично болните ще бъдат над 500 

                                                           

9 Approach Paper. World Bank Support to Aging Countries.  2019,  

https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/reports/ap_agingcountries.pdf 
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милиона и ще се окажат 70% от всички пациенти. Това ще повиши също така и 

медицинските разходи, главно, защото край болничното легло ще е нужна повече 

работна ръка. В глобален мащаб това ще се отнася за необходимостта от  допълнителни 

бройки лекари и  медицински сестри.  

Не на последно място, много разходи се губят поради неефективната и дублираща 

се работа на здравните служби. Ако продължава така, през 2040 г. едно средно 

семейство ще дава за медицински грижи над една трета от чистите си доходи.  

Неравенството в продължителността на живота все още е много голямо в 

страните. През 2019 г. държавата с най-ниска продължителност на живота е 

Централноафриканската република с 53 години, а в Япония продължителността на 

живота е с 30 години по-дълга (по-горе цитирано проучване на СЗО). 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

Възможностите в медицината и здравеопазването парадоксално са провокирани 

от корона кризата. На първо място, това е стимулирането на държавно финансиране за 

научна и развойна дейност в сектора, чиято ефективност се прояви в бързото 

реализиране на ваксини към корона вируса. На второ място, поставянето на почти 

всички здравни системи на ръба и невъзможността да осигурят качествени грижи 

едновременно на множество хора, доведе до търсене на реформи, които да подобрят 

ефективността им и грижите към пациентите. На трето място, необходимостта от 

социална дистанция и свиването на разходи ускориха развитието на дигиталните 

технологии, предлагащи всякакви решения в медицината. 

ЗАПЛАХИ 

Предизвикателствата в тази сфера, също ще бъдат дехуманизацията на 

медицината, достъпът до лични чувствителни данни, биоетика и огромно количество 

морални казуси от нов тип. Висок риск крият още10: 1) резистентните на антибиотици 

супермикроби и стафилококови бактерии; 2) множеството мутации на коронавируса; 3) 

                                                           
10 Глен, Дж., Гордън, Т., Флореску. 2014. Човешкото бъдеще. Хоризонти на развитие. Изток-Запад. 
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холерата в Хаити, резистентната туберкулоза в Източна Европа; 4) сърдечно съдовите 

заболявания, които са по-голямата част от непредизвиканите от заразни болести 

смъртни случаи-около 18 млн. годишно; 5) инфекциозните болести са причина за около 

70% от всички предотвратими смъртни случаи при деца (пневмония; диария, малария и 

шарка). 

Вероятно, бъдещето на синдикализма в медицината и здравеопазването ще касае 

прекалената дехуманизация, извоюването на квоти, трансформацията на лекарските 

профили и сътрудничество с изкуствен интелект, ново дефиниране на лекарски труд и 

заетост. 

 

 SWOT анализ за въвеждане системата  eHealth в България 

 

Силни страни Слаби страни 

• Наличие на административен, изпълнителски и 

експертен капацитет   

• Лошо е отношението към придобита с 

труд, квалификация, инвестиции и време 

специализирана информация и нейното 

архивиране. Не се прилага желязното 

правило “Един експерт произвежда данни 

и информация, а неопределен брой след 

него имат условия да ги използват 

многократно,  целево, от неограничен брой 

локации!”  

• Здравна мрежа, покриваща цялата страна 

• Нови са  квалификационните изисквания 

към лекаря – компютърна грамотност и 

навици за работа в интерактивни режими 

• Налагат се нови компютърни културни практики 

(киберкултура) чрез масовизация употребата на ИКТ – 

виртуална здравна култура и интернет култура 

• Недостатъчна е осигуреността с ИКТ и е 

лоша поддръжката и развитието на 

Медицинските Информационни Системи. 

Няма текущ upgrade  за добавяне на нови 

функции, забавен или липсващ е процесът 

на интеграция между тях – няма 
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семантична интероперабилност 

• Увеличава се броят пациенти търсещи алтернативни 

“топ” експертизи, предпочитано в дистанционен 

режим у нас и в чужбина, базирано на тяхна 

медицинска документация в електронен вид 

• Недостатъчна е осигуреността на 

здравната система с финансови средства 

• Закупена е компютърна техника в здравните 

институции, както и има виртуализация на връзките 

между тях – мрежови връзки 

• Има нерегламентирани локални 

практики, защото няма национален 

стандарт на Електронно Здравно Досие 

(ЕЗД). Липсва съвременна интегрирана 

система за ефективен обмен на 

информация 

•Практикуват се медицина и мениджмънт базирани на 

доказателства, което задължава компютърна 

асистенция и партньорство между медицински 

информатици / софтуеристи и хардуеристи/ здравни  

политици / и здравни мениджъри с цялата лекарска 

колегия. Медицината и здравеопазването се 

възприемат като интердисциплинарни практики 

• Академично обучение – в областта на 

Компютърните системи и технологии за 

биомедицински цели отсъства 

• Световното здравеопазване се предлага и 

функционира с нарастващи темпове във вариант  

електронни здравни услуги и дейности,  като част от 

електронните правителства 

• Незадоволително е състоянието на 

системата за следдипломно и 

продължаващо обучение на кадри за 

електронно здравеопазване. 

Не се стимулира САМООБУЧЕНИЕТО 

 
• Има слабости и несъответствия в 

законодателната и нормативна база 

 

 

Възможности 

• Вечната тема за сигурността на данните 

• Страховете за авторство  

 

Заплахи 

 • Повишаване информираността на ползващите 

здравни услуги чрез интернет диалози. Най-честите 

справки в мрежите са свързани със здравето и загубата 

• Инерция за запазване на статуквото и 

трудно преодоляване  риска от голямата 

технологична промяна  
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му – изключителни са възможностите при “живот в 

мрежа” на хората в риск, в неравностойно положение, 

хроници, самотници, свързано с временни житейски 

обстоятелства, при кризисни ситуации, военна и 

космическа медицина  и т.н. Това стимулира 

създаването на нов тип болен -  „мрежовият  

пациент”, който е здравно заинтересуван и се стреми 

да практикува “индивидуален здравен мениджмънт” 

• Съдбата на генерациите в  ресора и 

тяхното взаимодействие и авторитет – 

техномедицината не е противопоставяне 

на класическата медицинска практика 

 • Членството в ЕС и включване в европейската 

здравна система. Използване фондовете и проектите 

на ЕС 

• Недофинансиране и лошо 

приоритизиране в здравната система. 

 • Планиране и осигуряване на медицински 

специалисти по вид дейности в дългосрочен период и 

стимулиране специализацията eHealth  

• Демодирана здравна политика 

 

 

 • Промени в здравната политика – инвестиране в 

потенциала на електронната здравна и медицинска 

информация като гарантираща ЕФЕКТИВНА ВЛАСТ   

и модерно управление 

•Непрофесионален мениджмънт на 

информацията и основните 

постинформационни продукти – 

доказателства, здравна култура, знание, 

политика 

• Въвеждане на eHealth  и етапно изграждане на 

Интегрирана Информационна Система. Днес се говори 

за масови комуникации в здравеопазването. 

• Изоставане от ЕС и трайно 

несъответствие за обмен на електронна 

здравна информация 

 

IV. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА  

 

2.1.  Деск ресърч на мега трендовете в медицината и здравеопазването 11 

Мега трендовете в медицината и здравеопазването са експоненциално развитие и 

прилагане на дигиталните технологии от всякакъв тип, които работят и в синергия и все 

по-често са командвани от „тесен изкуствен интелект) . Влияние на Ковид 19 наложи 

                                                           
11 Разработка на доц. М. Тодорова 
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Теле и онлайн медицина. Преминаване от Healthcare vs. Sick Care – от прекъсващо, 

епизодично и реактивно здравеопазване към продължително, проактивно и извършвано 

навсякъде персонализирано здравеопазване. Индивидуализираната фармация, 

превенцията и превръщането на здравеопазването в околичествен и перманентно 

следен процес също ще е доминиращ тренд през следващите 20 години.  

За основни източници във формулирането на трендовете авторът избира 

департаментът на Singularity University по експоненциална медицина, както и 

разработките на Даниел Крафт-водещ световен учен в областта и на Питър Диамандис, 

предприемач и инвеститор в медицински технологични разработки. Kрафт за първи път 

дефинира термина „експоненциална медицина“ през 2011 г., а университетът 

разработва и обучава професионалисти на най-модерната програма за технологии и 

медицина в света.12 

2.2. Тенденциите, които са проявление на мега тренда са функция на следните 

технологии: 

2.2.1. Телемедицина и Телездарве 

Телемедицина – дефиниция13. „Предоставянето на здравни услуги, при които 

разстоянието е от критична важност, от всички здравни специалисти, използващи 

информационни и комуникационни технологии за обмен на валидна информация за 

диагностика, лечение и профилактика на заболявания и наранявания, изследвания и 

оценка и за непрекъснатото обучение на доставчиците на здравни услуги, като всичко е 

в интерес на подобряването на здравето на индивидите и техните общности“. 

Какво е телездраве? 

“Telehealth” се отнася най-общо до електронни и телекомуникационни технологии 

и услуги, използвани за предоставяне на грижи и услуги от разстояние. 

Каква е разликата? 

Телездравето се различава от телемедицината по това, че се отнася до по-широк 

обхват на отдалечени здравни услуги от телемедицината. Телемедицината се отнася 

                                                           
12 https://exponential.singularityu.org/medicine/ 
13 Telemedicine. Opportunities and developments in member states. 2010. Report on the second global survey on 

e-health. World Health Organization, p-8, https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf 
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конкретно до отдалечени клинични услуги, докато телездравето може да се отнася до 

отдалечени неклинични услуги. 

Консултирането с лекар от разстояние чрез свързано с Интернет устройство-

компютър или телефон набира голяма скорост, първо,  заради необходимостта от 

дистанция в условие на пандемия, второ заради пестене на време и ресурси чрез 

незабавен преглед, подобрено разпределение, улеснен достъп до специализирани 

грижи, постоянно наблюдение при хронични заболявания. Данните от теле и онлайн 

платформите се анализират от лекари и се съхраняват в персонално пространство. Вече 

съществуват и платформи, базирани на изкуствен интелект, като „Д-р Уотсън“, които 

извършват диагностицирането без човешка намеса с над 80% успеваемост.  

Доклад от Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията14 

установява 154% увеличение на посещенията на теле-здраве платформи (telehealth 

platforms) през последната седмица на март 2020 г. в сравнение със същите дати през 

2019 г. Безпрецедентен растеж  се установява в сектора - 1,6 милиона срещи в областта 

на телездравето са се случили от януари до март 2020 г. Това води до удобство по 

време на COVID-19: телемедицината спестява време и допълнителни разходи на 

пациентите. 61% казват, че времето, прекарано във виртуалната чакалня, също е по-

кратко от лично посещение. 

В редица европейски страни има успешни платформи за телемедицина. Сред тях 

са: Atlas (Румъния), Consulib (Франция), Derma2go (Швейцария), Docline (Испания), 

Doctena (Люксембург), DoctorsinItaly (Италия), MediQuo (Испания), Meeting Doctors 

(Испания), Telemedico (Полша) и др. 

Напрежението върху здравните работници и рискът от предаване на вируси 

затрудняват продължаването на личното предоставяне на здравни услуги. Пациенти, 

лекари, застрахователи и работодатели са се обърнали към телемедицината за помош 

                                                           

14 Lisa M. Koonin, DrPH; Brooke Hoots, PhD; Clarisse A. Tsang, MPH; Zanie Leroy, MD; Kevin Farris, 

MAEd; MD Peter Antall, MD; Bridget McCabe, MD; Cynthia B.R. Zelis, MD; Ian Tong, MD; Aaron M. Harris, 

MD. October 2020. Trends in the Use of Telehealth During the Emergence of the COVID-19 Pandemic — 

United States, January–March 2020. Center for disease control and prevention, 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943a3.htm?s_cid=mm6943a3_e&ACSTrackingID=USCDC_9

21-DM41453&ACSTrackingLabel=This%20Week%20in%20MMWR%20-

%20Vol.%2069%2c%20October%2030%2c%202020&deliveryName=USCDC_921-DM41453  

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943a3.htm?s_cid=mm6943a3_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM41453&ACSTrackingLabel=This%20Week%20in%20MMWR%20-%20Vol.%2069%2c%20October%2030%2c%202020&deliveryName=USCDC_921-DM41453
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943a3.htm?s_cid=mm6943a3_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM41453&ACSTrackingLabel=This%20Week%20in%20MMWR%20-%20Vol.%2069%2c%20October%2030%2c%202020&deliveryName=USCDC_921-DM41453
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943a3.htm?s_cid=mm6943a3_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM41453&ACSTrackingLabel=This%20Week%20in%20MMWR%20-%20Vol.%2069%2c%20October%2030%2c%202020&deliveryName=USCDC_921-DM41453
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по време на надигането на вълни от корона-вируса. Цифровите стартъпи в 

здравеопазването, които са водещи иноватори в телемедицината, се сблъскават с 

голямо нарастване на търсенето. Според основателите на стартиращи компании в 

Европа15, използването на онлайн консултации на техните платформи се е увеличило с 

до 10 пъти. Глобалното финансиране на рисков капитал за телемедицински компании 

се е увеличило повече от три пъти през първото тримесечие на 2020 г. (пак там). 

Според телемедицинските предприемачи 70-80% от медицинските запитвания на 

пациентите могат да бъдат адресирани чрез телемедицински платформи. 

Телемедицинските стартиращи компании не се стремят да заместят традиционните 

здравни грижи. Вместо това иновативните решения предоставят на здравните 

специалисти и пациентите правилните инструменти за повишаване на ефективността, 

намаляване на времето за изчакване и пренаселеност, увеличаване на достъпността на 

здравеопазването и ефективността на разходите. Като цяло, частният сектор (частни 

доставчици на здравни грижи, застрахователни дружества) приема телемедицината с 

много по-бързи темпове от публичния сектор. Нараства интересът от сектори, които 

традиционно не са свързани със здравето, като пътуване и хотелиерство.  

Основното предизвикателство е липсата на правна рамка, която определя кои 

медицински услуги могат да се предоставят, и улеснява възстановяването на разходи за 

телеконсултации. Основателите на стартъп компании също цитират инфраструктурата 

и рамките за електронно здравеопазване, позволяващи електронните рецепти и 

оперативната съвместимост на електронните здравни досиета като основни фактори за 

по-широкото приемане. 

Повечето европейски държави имат строго регулирани здравни системи. Затова е 

важно правителствата да работят съвместно със стартиращи фирми, за да подкрепят 

интеграцията на телемедицината в обществените здравни системи. Това би намалило 

неравенствата в здравеопазването и би ускорило приемането на онлайн медицински 

услуги, достъпни за всички. 

2.2.2. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ 

                                                           
15 TELEMEDICINE IN EUROPE. September 2020. Opportunities and Challenges. Allied for startups,  

https://alliedforstartups.org/wp-content/uploads/2020/09/Telemedicine-report-2020.pdf  

https://alliedforstartups.org/wp-content/uploads/2020/09/Telemedicine-report-2020.pdf
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„Тесен изкуствен интелект“-дефиниция. Нарича се така, защото е създаден да 

адресира ограничени, единични задачи. Голяма част от сега функциониращите системи 

на изкуствен интелект са именно тесен изкуствен интелект, който изпълнява ясно 

дефинирана задача/и. Това е технология, която позволява на високо-функционални 

системи да преповтарят, а дори да надминават човешките способности по отношение на 

възложени задачи16. Такива са: „Уотсън”17 (Watson-суперкомпютърът на АйБиЕм), 

„Сири”18 (Siri) на Епъл и  Кортана19 (Cortana) на Майкрософт. Всеки софтуер, който 

използва достижения като: събиране на данни (data mining), машинно обучение (machine 

learning), разпознаване на модели (pattern recognition) и обработване на естествени 

езици (natural language processing), за да извършва  автономно прости решения, може да 

се възприеме за тесен изкуствен интелект. 

Резултати от внедряването на изкуствен интелект в медицината и 

здравеопазването като цяло: 

 ПРЕЦИЗНОСТ И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА 

Към днешна дата посещението при лекар е по-скоро под формата на грижа за 

болни, отколкото профилактика. Това е реактивен, а не проактивен подход. Напредъкът 

в диагностичната медицина е от решаващо значение за превръщането на грижите за 

болни в реални здравни грижи - с други думи, използването на технологии идва, за да 

поддържа пациентите във върхово здраве. 

Как AI (изкуственият интелект) играе роля в прецизната и 

персонализираната медицина  (пет начина)20: 

1) Как AI използва данните от носими устройства и сензори за 

мониторинг на здравето?  

                                                           
16 https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/narrow-AI-weak-AI  
17 IBM Watson е суперкомпютър на фирмата IBM, снабден със система за изкуствен интелект от типа „въпрос-

отговор“, създаден от група изследователи под ръководството на Дейвид Феручи. Създаването на този 

суперкомпютър е част от проекта DeepQA  
18 Siri е софтуерен интелигентен агент – гласов асистент, разработен от Apple Inc. Siri разпознава и изпълнява 

гласови команди, зададени по естествен начин, за да отговаря на въпроси или да изпълнява различни функции, 

достъпни в устройството.   
19 Cortana е помощен приложен софтуер на Microsoft, интелигентен агент, появил се за първи път във варианта си за 

операционната система Windows Phone 8.1. Тя е подобна по функция на Siri, гласовият асистент на Apple, и на 

Google Now за Android. Cortana е интегрирана в Windows 10  
20 Diamandis, P. 27.07.2021. How AI will transform healthcare?, https://www.diamandis.com/blog/how-ai-will-transform-

healthcare  

https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/machine-learning-ML
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/machine-learning-ML
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/natural-language-processing-NLP
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/narrow-AI-weak-AI
https://www.diamandis.com/blog/how-ai-will-transform-healthcare
https://www.diamandis.com/blog/how-ai-will-transform-healthcare
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AI си партнира идеално с преносимите устройства за мониторинг на здравето. 

Oura Ring е един от най-обещаващите “уелнес пръстени”. Институтът по неврология на 

Рокфелер си партнира с Oura, за да разработи модел, управляван от ИИ, за 

идентифициране на индивидите, които са носители, но преди те да станат заразни с 

Ковид или грип. Резултатите от първото им проучване са повече от обещаващи. Със 

своите инфрачервени светодиоди, акселерометри, жироскопи и сензори за телесна 

температура, Oura Ring успява да открие общи симптоми на COVID-19 три дни по-рано 

с 90% точност. 

Oura Ring също си партнира с различни приложения като WILD.AI, което помага 

за oбобщаване на данни за пулса за сън и почивка от Oura, за да помогне на 

спортистите да тренират, да се зареждат и възстановяват въз основа на техните 

персонализирани телесни показатели. 

2) Как изкуственият интелект подобрява диагностиката на грижите чрез 

ултразвук? Компанията „Exo“ е разработила устройство, което комбинира както 

ултразвук, така и ИИ (AI)  за подобрена образна диагностика при пациенти. Той не 

просто използва нови сензори и нанотехнологии, за да визуализира, която и да е част от 

тялото - органи и кръвоносни съдове – а и ги преобразува в 3D изображение. Той 

използва нов алгоритъм за изчислителна фотография и образна диагностика, за да 

извършва процедурни насоки. Това помага на лекарите да използват ултразвука в 

реално време, за да анализират клиничните находки. Този вид диагностика ще увеличи 

и обхватът на лечението, като направи базирани на умения техники по-достъпни за по-

малко обучени потребители. 

3) Може ли ИИ (AI) да направи медицинския образен анализ по-ефективен и 

точен? Qure.ai е една от най-напредналите стартиращи компании, използващи 

алгоритми, задвижвани с изкуствен интелект, за медицински изображения. Те имат 

специализирани алгоритми за рентгенови лъчи, CT (компютърен томограф) сканиране 

и ЯМР: трите най-често срещани метода за изображения, използвани в болниците. 

Техните продукти се отличават с напълно автоматизирано откриване и 3D 

визуализация, a алгоритмиte са невероятно точни. Проучване, включващо 1,2 милиона 

рентгенови снимки и съответните им рентгенологични доклади, тестват преди няколко 

месеца системата Qure.ai и потвърждават нейната точност. По същия начин техният CT 
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(компютърен томограф) алгоритъм на главата се използва за сортиране по спешност на 

мозъчни кръвоизливи, фрактури и проследяване на прогресията на черепно-мозъчната 

травма. 

4) Как AI може да подобри диагностиката и лечението на рака? Как лекарят 

прави разлика между различните етапи на рака и как решава да направи 

операция вместо химиотерапия? Лекарите правят биопсия на раковата тъкан, 

разглеждат обема на капчиците тъкан под микроскоп и поставят диагноза. PathAI 

помага на патолозите при поставянето на бързи и точни диагнози за всеки пациент, 

всеки път. Наскоро компанията създава инструмент, който автоматично анализира 

изображенията на HER2, оцветени маркери за рак на гърдата, за да проследи отговора 

на заболяването по време на нови лечения за него (рак на гърдата). Моделите на 

машинно обучение са направени да предсказват молекулярни фенотипи на тумори за 

рак на кожата, стомаха, гърдата и белия дроб. Туморният фенотип е начин да се 

разберат всички характеристики на раковия тумор, така че да знаем точно кое 

лекарство ще бъде най-ефективно. Това е прецизна и персонализирана медицина. 

5) Как можем да увеличим скоростта на откриване на наркотици с ИИ (AI)? 

Insilico Medicine е платформа, базирана на ИИ (AI,) която помага да се идентифицират 

нови цели за създаване на формули за лекарства, да се тестват бързо проби за 

наркотици и да се представят набор от стъпки за по-нататъшно развитие. Неговият 

„механизъм за откриване на лекарства“ пресява милиони проби от данни, за да 

определи биологичните характеристики на специфичните заболявания. Този ИИ 

идентифицира най-обещаващите методи за лечение и използвайки нова техника в него, 

генеративни състезателни мрежи (GAN), създава молекули, напълно подходящи за 

лечение срещу тях. С едва 50 души, те са в състояние да постигнат същата работа, 

която отнема на фармацевтичната индустрия 5000 души - за много по-малка част от 

нормалното за клинични изследвания времевре. Сега те използват своята ИИ (AI) 

платформа за прогнозиране на резултатите от клиничните изпитвания, което ще намали 

броя на неуспешните опити. 

2.2.3. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И МЕДИЦИНСКИ ГОЛЕМИ ДАННИ 

Тъй като медицинските данни продължават да нарастват експоненциално, 

способността на човешкия лекар да ги обработва е станала невъзможна. Fountain Life 
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или Health Nucleus са модерни клиники в САЩ за диагностика на цялото тяло, която 

включва ЯМР (на цялото тяло), коронарна СТ (компютърна томография), проследяване 

и секвениране на цялостния геном, диагностика на кръвта и др. Такъв тест генерира 

повече от 150 гигабайта данни само за един човек, неговото тяло и здраве. Отделен 

лекар или екип лекари не биха могли да извлекат важна информация от  с всички тези 

данни. Без ИИ (AI) не би могло да се анализира и извлече полза от нищо. В Интернет 

пространството се появява нова медицинска статия на всеки 26 секунди - това са 3300 

статии на ден или повече от 1,2 милиона статии годишн. Колко от тези статии би могъл 

да прочете човешки лекар? – но ИИ (AI) лекар може да ги „консумира“ всички, както и 

„прочете“ всяка медицинска статия, написана някога. 

Днешният основен източник на „гориво“ за разработване на изкуствен интелект е 

експлозията от произвеждаме на данни от всякакви дейности. Едновременно с това, се 

създават алгоритми за машинно обучение, за да се пресяват данните и да се намират 

модели на различни решения в медицината. Бъдещето ще бъде свързано с изкуствения 

интелект и човешкото сътрудничество. Това партньорство не само ще повиши 

ефективността и ще намали човешките грешки - то ще способства и индивидуално 

персонализираната медицина, която преминава от научна фантастика към стандарта 

грижа.  

2.2.4. ИИ (AI) & МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ 

Проучване в Медицински център Baylor установява, че въпреки най-доброто 

медицинско образование, повече от половината нежелани хирургични инциденти се 

дължат на човешка грешка.  Налице е тенденция към минимално инвазивни процедури. 

Рискът е по-мало, защото хората трябва да правят много по-малко действия. 

Автономният робот Soft Tissue (STAR) може да шие човешка тъкан пет до десет пъти 

по-бързо от истински хирург, с далеч по-голяма точност. В допълнение към рязането и 

зашиването, той може да прави флуоресцентни и 3D изображения, да засича на сила на 

натиск  и да се позиционира на субмилиметър. Доказано е, че съединява два сегмента 

на червата по-добре от опитните хирурзи. Той също така успя да направи подробна 

карта на сърце и събира данни от вградени сензори за докосване и зрение, за да намери 

повредената зона на клапата с 95% точност при опити с животни. Но това не е ИИ, 

заместващ хирурга. Хирургът ще  използва ИИ за увеличаване на техническите си 
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умения, тъй като той използва алгоритми, за да съчетае методи или надмине човешките 

хирурзи, които имат опит от операции, придобит  само с  течение на времето. 

Според доклад на Европейската комисия21 - „Изкуственият интелект в медицината 

и здравеопазването: приложения, наличност и социално въздействие“,  изкуствен 

интелект и ИИ-комбинираните технологии в медицината и здравеопазването в рамките 

на Европа, също са претърпели необикновена еволюция, от компютърни програми в 

подкрепа на анализа на медицински изображения до интеграцията им в почти всяка 

клинична и организационна област. Радиологията е в челните редици на тази 

трансформация, заедно с различни клонове на хирургията, използващи устройства с 

добавена реалност и хирургически роботи. Те са последвани от други специалности, 

свързани с изображението (например патология и лаборатория, дерматология, 

офталмология), а отскоро и от почти всички области на медицината и 

здравеопазването, от общопрактикуващи лекари до редки болести и до спешни 

отделения, епидемиология и управление на заболяванията (пак там). 

Системите за „компютърно подпомагана диагностика“ се разширяват, като 

включват онлайн асистенти (напр. приложение, чат-ботове), както за много 

специфични медицински области (напр. oнкология, прoгнозиране на отговора на 

лечението), така и за широката общественост, интра-оперативните образни устройства 

се превръщат в пълни „хирургични интервенции“, дори с неинвазивни модалности и в 

комбинация с хирургическа роботика, докато „клиничните роботи“ вече включват 

„социални спътници“ за хоспитализирани лица, особено деца и възрастни хора. 

В допълнение, преносимите устройства и IoT (Интернет на нещата) устройствата 

позволяват в реално време да се наблюдава физиологичната информация, дори у дома 

и, интегрирани с медицински и социални медийни данни, могат да предизвикат 

клинично свързани автоматизирани интервенции (от повиквания за предотвратяване на 

самоубийство до викане на бърза помощ и доставка на лекарства) (пак там). 

                                                           

21 Gómez-González, E. and Gómez, E..2021. Artificial Intelligence in Medicine and Healthcare: applications, 

availability and societal impact, EUR 30197 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, 

ISBN 978-92-76-18454-6, doi:10.2760/047666, JRC120214.   
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От технологична гледна точка някои области от особено значение, свързани с 

приложенията на ИИ в медицината и здравеопазването, са фотониката, роботиката, 

компютрите и науката за данните (data science). 

Гражданите вече могат да поръчват генетични тестове директно към хилядите 

лаборатории на пазара. Новите инструменти за моделиране на големи данни, анализ и 

визуализация също се разширяват и осигуряват съществени, трансформиращи 

подобрения в клиничните пътеки, от генерирането на „цифрови близнаци“ на отделни 

пациенти до самоуправление на лечението. Има дори онлайн, споделени платформи за 

такива приложения от висок клас като лъчетерапия. Много аспекти на управлението, 

свързани със здравната икономика (напр. повишена ефективност, контрол на 

качеството, намаляване на измамите) и политиката също се възползват от новите 

инструменти, опосредствани от ИИ. Те дори предлагат нови надежди за подобрения в 

здравеопазването за среди с намалени ресурси и в развиващите се региони (пак там). 

Сред страните първенци в прилагането на изкуствен интелект в Европа са: 

Холандия, Финландия, Великобритания, Германия, Испания, Полша, Португалия, 

Гърция, Кипър и др. 

1.2.5. Сензори и устройства …ables (wearables, insideables…) 

 From Hospital to Home-spital (дистанционно наблюдение на пациента) 

 Измерване и оценяване, диагноза, лечение чрез преносимите 

устройства. 

-Wearables. (Пре)носимите технологии в здравеопазването включват електронни 

устройства, които потребителите могат да носят, като Fitbits и интелигентни часовници, 

и са предназначени да събират данни за личното здраве и физическите упражненията на 

потребителите. 

Нарастващото търсене на (преносимите устройства генерира процъфтяващ пазар 

и застрахователите и компаниите виждат колко е полезно предоставянето на здравни 

технологии  от такъв тип  на своите потребители и служители). Те могат да проследяват 

всякакви параметри – пулс, сърдечни ритми, слюнка, кръв, урина, дъх и чрез тях могат 

да се диагностицират над 550 заболявания и клинични състояния. Новият лозунг е: 

„околичестви себе си, за да околичесвтиш здравето“. Преносими: ръкавели, часовници 
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могат да предскажат инсулт и инфаркт до 3 часа преди той да настъпи, което дава 

много време за реакция от страна на пациента или лекаря, свързан дигитално с 

устройството. 

-Sleepables са устройства, които следят циклите и дълбочината на съня, мерят 

здравните показатели и събуждат носещия ги, когато е в най-лека фаза на сън и това би 

му донесло най-малък стрес. 

-Breathables – изследват дъха и могат да диагностицират някои видове рак, 

Ковид, белодробни заболявания, сред които ХОББ и други. 

- Sweatable – анализират потта и също докладват определени заболявания.  

- Sockables – изследват данни за състоянието на краката, натоварване и умора. 

- Underwearables -вграждат се в памперси на бебета, анализират урината и 

фекалиите и дават добра картина за стомашното им здраве. 

- Shockables – са устройства, които пускат лек ток, когато диабетици или раково 

болни имат намерение да консумират храни, които са вредни за тях. 

-Medical selfie - чрез свързани с ИИ огледала или „смарт телефон“ по експресията 

на лицето също се разкриват редица заболявания. 

-Personal smart phone laboratory – при вземане на проби от слюнка, кръв и 

сканиране на лабораторния сет от умен мобилен телефон-могат да се разчетат редица 

показатели и маркери, сигнални за редица болести (над 150). 

1.2.6. МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Все по-масовата употреба на мобилните приложения са най-прякото 

доказателство за индивидуализиране на медицината и грижа за здравето. Сред най-

успешните приложения (според броя на изтегляния в Appstore)са22: 

Medscape e едно от най -изтегляните медицински приложения на Apple Store. То 

може да извлича новинарски статии от 34 различни области на здравеопазването. То 

също така включва много полезен клиничен справочен раздел, който съдържа указания 

                                                           
22 8 Smartphones apps every doctor needs. https://www.carecloud.com/continuum/8-smartphone-medical-apps-

for-doctors/ 
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за безопасност на лекарствата, видео уроци за различни процедури и образователни 

дейности за ученици. 

Medpage today 

MedPage е онлайн услуга за медицински новини за лекари и здравни специалисти. 

Наскоро разработчиците на Medpage си партнират с Thomas-Reuters Healthcare, за да 

предоставят монографии на лекарства с рецепта и информация за патологията на 

своите потребители.  

3D4Medical 

3D4Medical използват иновативна 3D технология за виртуално „придвижване“ 

през тялото. Потребителите могат да въртят, изрязват, мащабират и придобиват по - 

добри перспективи по начини, които традиционните медии не биха могли. 3D4Medical 

предлага и анатомични анимации, които осигуряват отлични ресурси за обучение на 

студентите. 

Muscle Trigger Point е приложение за изследване на мускулни точки и зони в 

тялото, които причиняват болка. Приложението включва повече от 100  точки за над 70 

мускула. След като идентифицирате задействаща точка чрез конкретно търсене на 

мускули или зони, приложението препоръчва най -добрия начин на действие, който да 

предприемете. 

Visual DX на Logical Images е разработил най-изчерпателната библиотека за 

цифрови медицински изображения. Представени са всички възрасти, типове кожа и 

вариации на заболяването, в зависимост от тежестта и стадия.  

AHRQ ePSS 

Проектиран и разработен от Министерството на здравеопазването и човешките 

услуги на САЩ (HHS), ePSS помага на лекарите в първичната медицинска помощ при 

идентифицирането на услугите за скрининг, консултиране и превантивни лекарства, 

които са подходящи за техните пациенти. 

Airstrip Cardiology 
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Чрез комбиниране на безжично мобилно предаване на ЕКГ с подобряване чрез 

сензорни екран, както и автоматичен достъп до исторически данни, AirStrip Cardiology 

дава възможност за по - информирани и навременни решения от кардиолозите. 

Данните за сърдечната форма на вълната могат да бъдат преглеждани и 

анализирани - което води до по-бърза диагностика и лечение на сърдечни пациенти. 

 Skyscape 

Това приложение включва информация за лекарства, медицински търсения, 

медицински калкулатори и данни за повече от 800 отделни теми. 

1.2.7. НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОРОБОТИ 

Нанотехнологиите в медицината23 включват приложения на наночастици, които 

все още са в процес на разработка, както и изследвания, които включват използването 

на произведени нано-роботи за извършване на ремонти на клетъчно ниво. 

 Доставка на лекарства 

Едно от приложение на нанотехнологиите в медицината, което се разработва в 

момента, включва използването на наночастици за доставяне на лекарства, топлина, 

светлина или други вещества до специфични видове клетки (като ракови клетки). 

Частиците са проектирани така, че да бъдат привлечени от болни клетки, което 

позволява директното им лечение. Тази техника намалява увреждането на здравите 

клетки в тялото и позволява по - ранно откриване на болестта. 

Изследователи от Държавния университет в Северна Каролина разработват метод 

за доставяне на сърдечни стволови клетки до увредена сърдечна тъкан. Те прикрепват 

нано-везикули, които са привлечени от нараняване на стволовите клетки, за да увеличат 

количеството на стволовите клетки, доставени до наранена тъкан. 

 Диагностични техники 

                                                           

23 Nanotechnology in Medicine - Nanoparticles in Medicine. Understanding Nano, 

https://www.understandingnano.com/medicine.html 
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Изследователи от Политехническия институт на Уорчестър използват антитела, 

прикрепени към въглеродни нанотръби в чипове, за откриване на ракови клетки в 

кръвния поток. Изследователите смятат, че този метод може да се използва в прости 

лабораторни тестове, които биха могли да осигурят ранно откриване на ракови клетки в 

кръвния поток. Разработва се и тест за ранно откриване на увреждане на бъбреците. 

Методът използва златни нано пръчиции, функционализирани за прикрепване към типа 

протеин, генериран от увредени бъбреци. Тестът е предназначен да се извърши бързо и 

евтино за ранно откриване на проблем в отделителната система. 

 Антибактериално лечение 

Изследователи от университета в Хюстън разработват техника за убиване на 

бактерии, използвайки златни наночастици и инфрачервена светлина. Този метод може 

да доведе до подобрено почистване на инструментите в болнични условия. 

Изследователи от Университета на Колорадо Боулдър изследват използването на 

квантови нано точки за лечение на инфекции, устойчиви на антибиотици. 

 Лечение на рани 

Изследователи от Университета на Уисконсин демонстрираха превръзка, която 

прилага електрически импулси към рана, използвайки електричество, произведено от 

наногенератори, носени от пациента. При пациенти с травми с вътрешно кървене е 

необходим друг начин за намаляване на загубата на кръв. Изследователи от 

университета Chase Western Reserve разработват полимерни наночастици, които 

действат като синтетични тромбоцити. Лабораторните тестове показват, че 

инжектирането на тези синтетични тромбоцити значително намалява загубата на кръв. 

 Ремонт на клетки 

Нанороботите всъщност биха могли да бъдат програмирани за възстановяване на 

специфични болни клетки, функциониращи по подобен начин на антителата в нашите 

естествени лечебни процеси.  

Нанотехнологиите са още на начална фаза на разработка, предимно в САЩ и 

Китай. 

1.2.8.   3D   БИОПРИНТИРАНЕ 
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3D принтирането има много функции в различни индустрии, но в медицинската 

област има четири основни приложения: за заместване на трансплантации на човешки 

органи, ускоряване на хирургичните процедури, производство на по - евтини версии на 

необходимите хирургически инструменти и подобряване на живота на тези, които 

разчитат на протези на крайниците. 

Успешно приложение на 3D принтирането е в изработването на стави, зъби, 

елементи от кости или, кости, както и протези. Опитите да се направи ретина на око 

или пикочен мехур също е успешна. Проблематична е направа на органи с 

вискуларитет и протичащи биохимични реакции като бял и черен дроб, далак, бъбреци 

и др. 3Д биопринтирането също е широко застъпено в цяла Европа, в това число и 

България. 

1.2.9. ВИРТУАЛНА И СМЕСЕНА РЕАЛНОСТ 

1) Наблюдаване или упражняване на хирургични операции, сякаш сте владеели 

скалпела 

Д-р Шафи Ахмед прави първата VR операция през 2016 г., която може да бъде 

видяна от всеки онлайн в реално време. Виртуалната реалност вече позволява повече от 

пасивно наблюдение на операция от гледна точка на хирурга.  

Компании като Osso VR и ImmersiveTouch предлагат решения за виртуална 

реалност, за да обучават хирурзи и / или да усъвършенстват уменията си и те са 

доказано по-добри от традиционните методи за обучение. Всъщност, скорошно 

проучване на Harvard Business Review показа, че обучените от VR хирурзи са 

постигнали 230% увеличение в общото си представяне в сравнение с традиционно 

обучените си колеги. Първите също са значително по-бързи и по-точни при извършване 

на хирургични процедури. Виртуалната реалност може да издигне преподавателския и 

учебен опит в медицината на съвсем ново ниво. С камера за виртуална реалност 

хирурзите могат да предават операции по целия свят и да позволят на студентите по 

медицина да бъдат „там“ сами, използвайки своите очила за VR. Студентите по 

медицина в университета Case Western вече се обучават с помощта на устройства като 

HoloLens за човешката анатомия, без наличието на човешки труп (макар и с помощта 

на малко по-различната технология Mixed Reality (смесен ареалност 
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2) Релаксиращи пациенти с медицински VR 

VR се представя като примамливо решение, което помага на пациентите да се 

отпуснат и страдат в по-малка степен в болницата или ситуации в ситуация на 

опреации. 

В скорошно пилотно проучване пациентите, подложени на операция в болница 

„Сейнт Джордж“ в Лондон, са имали възможност да използват VR слушалки преди и по 

време на операцията си, за да видят успокояващи пейзажи по време на процедурата. 

100% от участниците съобщават, че цялостното им болнично преживяване е подобрено 

чрез носене на слушалките, докато 94% казват, че се чувстват по-спокойни. Освен това 

80% казват, че чувстват по-малко болка след носене на слушалките, а 73% съобщават, 

че се чувстват по-малко тревожни. 

3) Помощ за лекарите да усещат живота си като възрастни хора-усещане за 

хронична болест и невъзможност да се движат. 

Преживяването на такива състояния чрез VR може да помогне на студентите по 

медицина и младите лекари да развият една от задължителните способности да станат 

лекари: съпричастност 

4) Ускоряване на възстановяването при физическа терапия или психотерапия 

За пациентите, преживели инсулт или черепно-мозъчна травма, времето е от 

съществено значение. Колкото по-рано започнат рехабилитацията, толкова по-големи 

шансове имат за успешно възстановяване на загубените функции. VR прави също така 

виртуална психотерапия. 

Прилагането на геймифициран подход към физическата терапия за такива 

пациенти е Neuro Rehab VR. В сътрудничество с лекари и терапевти, компанията 

разработва упражнения за обучение по VR с машинно обучение, за да приспособи 

всяко упражнение към терапевтичните нужди на пациентите. Целта е физическата 

терапия да стане по-приятна, за да се увеличи ангажираността на пациенти. 

Виртуалната реалност в медицината Европа се използва в Германия, Австрия, 

Испания, Великобритания и др. 

1.2.9. CRISPR CAS 9, биотехнологии и синтетична биология 
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CRISPR е технология, която може да се използва за редактиране на гени и като 

такава ще направи огромен пробив света в лекуването на някои заболявания на 

ембрионално или зряло състояние. 

Същността на CRISPR е начин за намиране на конкретен набор от ДНК вътре в 

клетката. След това следващата стъпка в редактирането на гена CRISPR обикновено е 

да се промени тази част от ДНК. CRISPR обаче е адаптиран да прави и други неща, 

като включване или изключване на гени, без да променя тяхната последователност. 

Биотехнологиите ползват технологичните достижения в полето на медицината, 

нутриционизма и др., а синтетичната биология се занимава с това да се пише 

синтетичен дигитален код на биологични същности-от елементи на метаболитния 

процес и органоиди на мозъка до създаването на вируси и бактерии. 

 

1.2.10. Блокчейн технолгии. Преизобретяване на клиничните пътеки. 

Блокчейнът е нарастващ списък от записи, наречени блокове, които са свързани 

заедно чрез криптография. Тази технология може да се използва изключително 

успешно в здравния мениджмънт, усъвършенстване на електронните здравни досиета, 

клинични пътеки и инвентаризация на лекарства и медицински консумативи. 

Доколкото всеки един от изброените може да се качи на блоковите вериги от записи, 

които са непроменяеми и неманипулируеми- ненужните разходите и корупцията в 

системата на здравеопазването могат да бъдат значително намалени и дори изкоренени.  

1.2.11. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (реанимация, последваща (следболнична) грижа, 

изпреварваща грижа, мониторинг, диагностика, лечениe. 

Интернет на нещата, известен още като Интернет на вещите или Интернет на 

обектите, е концепция за компютърна мрежа от физически обекти, притежаващи 

вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или с външната среда.  

За разлика от (пре)носимите върху или под тялото сензори и устройства, IoT 

снабдява цялата налична материална инфраструктура с такива и прави възможен 

обменна на данни и изграждането на умни системи. Тоест, човек със сензори върху 

тялото си, които отчитат заплашващото живота състояние, намиращ се в среда с IoT – 

парк или фабрика, може да бъде спасен само от осъществената комуникация между 

сензорите, ако те са настроени така, че да се свържат с телефон 112 или даден лекар 
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В Европа Интернет на нещата се използва в Холандия, Великобритания, 

Словения, Испания и др. 

1.2.12. ИНДИВИДУАЛИЗИРАНА ФАРМАЦИЯ 

В световен мащаб не малка част от смъртните случи се дължат на грешна 

дозировка на препаратите за лечение или неправилното им смесване с други такива. 

Затова новият тренд във фармацията е индивидуализирано приготвяне на лекарство или 

набор от лекарства, отговарящо на личните нужди на всеки, като за тези цели ще се 

ползва 3Д принтер. 

1.3. ДЕМАРКАЦИЯ с проектите/програмите и политиките, осъществени в 

съответния сектор от ЕК, европейските социални партньори и българските 

институции, НПО, програми и проекти. 

Данни за проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ насочени 

към повишаване на дигитализацията в лечебните заведения. 

1. По програма Умения, проект BG05M9OP001-1.057-0257 на  

Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София 

„СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД. Одобрен размер на БФП- 70000.00 лв. 

2. По програма Умения - проект BG05M9OP001-1.057-0299 на 

Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „ПРОФ.БОЙЧО 

БОЙЧЕВ“ ЕАД. Одобрен размер на БФП 205000.00 лв. 

3. По програма Умения - проект BG05M9OP001-1.057-0122 на 

Многопрофилна болница за активно лечение МЕДИКА РУСЕ ООД. Одобрен 

размер на БФП 261759.60 лв. 

4. По програма Умения - проект G05M9OP001-1.057-0331 на 

Многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД. 

Одобрен размер на БФП -79500.00 лв. 

5. Програма Умения – проект BG05M9OP001-1.057-0205 на  

многопрофилна болница за активно лечение "РАХИЛА АНГЕЛОВА" АД - ГР. 

ПЕРНИК. Одобрен размер на БФП - 940500.00 лв. 
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1.4. Деск рисърч за сектора свързан с дигиталните технологии на 

национално  ниво. Преглед на етапите за дигитализацията в здравния сектор в 

България.24 

1.  Исторически справки за дигитализацията на здравния сектор у нас 

С внимание обръщаме поглед към ранното въвеждане на компютъра като 

„администратор на данни“, т.е. към асистираната му употреба за архив и множествен, 

партньорски достъп до оригинална медицинска документация. За да изследваме 

промените в медицинската и здравеопазна наука и практика, породени от това 

ИНОВАТИВНО ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО, следва да се приложи 

задължително и историческият анализ.  

Навлизането на компютърните  технологии в медицинския ресор у нас е наистина 

уникално, защото веднага има изключителен социален ефект и променя качеството на 

труда в здравния ресор, като  го прави по-обективен, проверим и сравним. Ето избрани 

исторически събития, доказващи тази роля:  

1. Първа публикация на „входен документ“ за Медицински Автоматизирани 

Информационно-Диагностични системи у нас е от 1977 г., представен  на Научната 

сесия по случай Деня на радиото в София, организирана от ВМЕИ, Комитета за наука, 

М-во на електрониката и електротехниката и М-во на съобщенията. Това е статията 

„Стандартизация на входния документ  за Автоматизирани Медицински Диагностично-

информационни Системи“ -  Ю. Маринов, Ж. Винарова, М. Аврамов и др. Документът 

се описва като „Анкетна карта“ за формализиране здравния статус на пациента чрез 

медицински термини ( това е предшественикът на Електронното Здравно Досие!)  

Компютеризацията  навлиза с видими разлики във времето в публичния и в 

частния здравен сектор. Потенциалът на компютърните информационни технологии 

вече е търсен и става достъпен не само като автоматизиран  каталог. Отделни 

медицински центрове възлагат на компютърни специалисти и съвместно проектират и 

внедряват Медицински Информационни Системи – локални МИС за свои отделения, 

лаборатории и помощни звена.  

2. Такъв пример е МАДИС-МС за масов скрининг на сърдечно –съдови 

заболявания с ЕИМ, внедрена в работен режим в I гр. об. Б-ца, София от 1980 г. Тя има 

уникално електронно досие за диференциална диагноза на  8 класа сърдечни болести, 

                                                           
24 Разработка на проф. Ж.Винарова 
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апробирана е с 2500 реални болнични досиета в режим на обучение и след отличните 

резултати e въведена в работен режим за 100 лекувани болни. Целите са ясни: върви се 

към избор на диагностичен кардиологичен алгоритъм + чрез създаване компютърен 

модел на кардиологичен пациент. 

3. Първата Автоматизирана Информационна Система в здравеопазването у 

нас - национален проект  - е координационната програма АСУ „Електронизирано 

болнично заведение“ в болницата в Ботевград, рег. № 82181000, структурирана на 

принципа “Блокови подсистеми“ за всички болнични и административни отделения, 

базирано на специализирано разработени потребителски документации  за всяко. Тази 

първа Болнична Информационна система – БИС е популяризирана с национално 

представяне през 1986 г.25 и е пионер в тематичната област - исторически научен успех. 

В периода Медицинските Информационни Системи предлагат алгоритми за 

компютърни изследвания с диференциално-диагностични или статистически задачи. 

Основополагаща изследователска тема е създаване КОМПЮТЪРНО БОЛНИЧНО 

ДОСИЕ 26 като модел на болестта, който ще бъде алгоритмично обработен по задание. 

Алгоритмизацията е водещо технологично задание . 

4. Много на брой и с разнопосочни медицински цели са големи здравни договори 

от частни медицински и здравеопазни звена -  уникално е заданието от 1997 г. с 

Центъра по Пластична, Естетична и Възстановителна хирургия „Тривия“ за обработки 

освен на буквено-цифрени данни и  на експериментални изображения  за проследяване 

на тези визуални параметри в хода на хирургично-пластичните лечения, също много 

успешен. 

5. Конфигурирани и внедрени са множество модули на Медицински 

Информационни Системи : „Телемедицински портал“ с  МБАЛ “Своге“ ЕООД и 

Национална многопрофилна транспортна болница , София, Аеромедицински център; 

БИС в „МБАЛ - Своге“ ЕООД ; МИС „ТМБ 14“ – в служба по трудова медицина 

„Дасян“ и мн. др. 

                                                           
25 В АИС „Сирена“ са регистрирани и отчетени с № 1753/81 „Електронизирано болнично заведение“ 

подсистема От-рино-ларингология и офталмология“ , рег. № 80167099 и 1754/81 „Електронизирано 

болнично заведение“ подсистема „Хирургия и микробиология“, рег. № 80167098 . На основание договор 

Електронизирано Болнично Заведение , 86 г. между ИМТ и ВМЕИ - Ж.Винарова и екип 

26 В изследванията по т.1, 2 и 3 авторката има водещо експертно участие.  
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От тогава списъкът с проектирани, внедрени и развивани във времето, вече с по-

новото име Медицински Информационни Системи е внушителен. Той ни води към 

модерния дигитален свят на медицината и здравеопазването, в който компютърните 

технологии имат множествени функции: Те архивират, структурират и разпространяват 

данни, информация и постинформационни производни, изображения и обработки. 

Безкрайно се  разширяват потребителите, които стават партньори, като пациентът е 

вече лично отговорен защото е информиран, дори знаещ. Извършват  всякакви 

процедури за обработка на информация и нейните производни. „Медицинският 

Компютинг“ става „Дигитална Медицина“ , става Медицинска Информатика и 

здравеопазване, в интеграция с кибернетика, информатика, телекомуникации, бионика, 

роботика, техномедицина и телемедицина, вече и мобилна медицина. Говорим за 

здравен компютинг, за здравни бази данни и вече за здравни бази знание. 

Забележително е че още от тези начални въведени и внедрени Компютърни 

Информационни Системи колегията отчита както множествени административни, така 

и експертни технологични ползи, а днес и обучителни възможности, породени от 

проектираните PC-асистенции. Работата с новия технологичен партньор веднага 

поражда идеи за нови потребителски задачи, за да се оптимизира работната среда. Днес 

процесът продължава  медицинска информатика, с компютърно моделиране, изкуствен 

интелект и високо-технологична медицина.27 Идват и Big Data Application in Health 

Care, Big Base in medicine,  така че ролите на стандартно конструираните компютърни 

медицински данни като входен документ за PC са пътят към медицина базирана на 

доказателства.  

Медицинската информатика и всички произлезли от нея специалности и 

специализации изучават медицинската и здравна информация като:  

1/ интелектуално  експертно произведение и (или) като  

2/технологичен продукт.  

Тя е професионална цел, ресурс, скъпа стока и постижение, което гарантира най-

добрия инструмент за управление на здравния ресор. Квалификацията, необходима за 

оптимална работа с нея не е просто сбор от знания, умения и нагласи, но и талант за 

анализ, синтез и интерпретация на медицински данни, информация и нейните 

производни, базирано на личната когнитивна карта на здравния експерт при 

                                                           
27https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/medical+computing –medical computing 
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синхронно ползване и партньорство с high tech technologies. Стратегиите за употреба на 

специализирана информация са основна част от медицинския труд, защото са условие 

за стратегически избор, ефективен мениджмънт и модерна политика. Извеждането на 

медицинската информация в публичното пространство и превръщането й в културен 

феномен е много важна част от информатизацията на обществото. 

Съвсем условно можем да представим човешкия живот като течащи в паралел при  

уникална динамика две категории жизнедейности: 

 А) процеси – генетично заложени цикли от обмяна на вещества, обмяна на 

енергия и обмяна на информация, които водят до регулирани, планово настъпващи 

промени – течащите процеси на растеж, развитие, размножаване, старост и смърт; 

 Б) всички други промени, които настъпват извън регулираните цикли, 

представляват в някаква степен неочакваност и имат своята причина. Тези процеси 

протичат при различно–затруднено или напълно нарушено ниво на обмяна на вещества, 

енергия и информация и водят до организмични промени, които най-общо имат 

патологичен характер. В клиниката те се проявяват като болестни състояния и при 

всеки индивид се обозначават и протичат различно като :  

 болестно разстройство (malady) – дисфункция, увреда или дефект 

 болест(disease) – соматична или психична дисфункция 

 боледуване (illness) – субективните преживявания по време на 

болест 

 заболяване (sickness) – обществена перцепция за здравния статус и 

начинът, по който се възприема непълноценното функциониране и са създадени 

възможности за реализация на индивида. 

И двете групи телесни събития се моделират и премоделират в дигитални 

модели за да се подложат на компютърно асистирани обработки. Така експертът си 

подсигурява технологично партньорство – т.е. статистика и проверени данни, 

обработени по различни алгоритми и програми.  

Позитивната нагласа на медицинските експерти се развива и доказва 

потребността и готовността на колегията да се ориентира и квалифицира към масова 

дигитализация . Работещите от близкото минало не са имали такова академично 

обучение, но те текущо се самообучават, всеки индивидуално и споделено, защото 
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здравеопазването и медицината трайно и вече задължително се практикуват и развиват 

с компютърни асистенции.  

Така протича световната дигитална революция, която наричаме информационна 

парадигма. Особено значима специализирана част от нея е ЗДРАВНАТА 

ПАРАДИГМА28, защото тя изследва дигитализацията на всички партньорства в 

здравеопазването : експертни, потребителско - пациентски, технологични, 

нормативни, финансови, законодателни, обучителни, бизнес и политически. 

Практикува се като: 

 Здравен мениджмънт 

 Личен здравен мениджмънт 

 Профилактична телемедицина 

 еHealth 

 mHealth 

 ePresence 

 Distance treatment  

 Социална подкрепа – новата социална агора. 

 
                                                           
28 © Ж. Винарова, Здравната парадигма –лекари, лечители, пациенти , Монография, II издание, ISBN  

978-619-191-422-7, 2021  

©Ж. Винарова- автор-основател и концепция за обучение бакалаври и магистри по“ Компютърни 

системи и технологии в медицината“, НБУ от 1988 г, съавтор на Магистърска програма „Регламенти и 

стандарти в медицината“ от 2008, съвместен проект с ВМА – първи за академичното обучение у нас 

https://nauka.bg/predstoi-izdavaneto-monografiite/  

Научната парадигма е „Онова, което трябва да се спазва“ ; Установени насоки за развитие 

©Здравната парадигма II – християнство, медицина, здравеопазване, Монография,  ISBN  978-619- 

7610-03-1, Ж. Винарова, 2021  

https://nauka.bg/predstoi-izdavaneto-monografiite/
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Източник: Здравната парадигма –лекари, лечители, пациенти, Ж. Винарова 

 

Огромно е множеството от телесни сигнали, регистрирани по съответен начин от 

определена боледуваща област. За да бъдат ефективни помощници в диагностичните и 

лечебни задачи, изразявайки болестните промени, те трябва да   бъдат : 

а/ регистрирани със съответни средства и режими  

б/ отчетени и измерени като променливи величини   

в/ трансформирани в данни и експертна медицинска информация . 

Цялата гама от събрани сигнали водят към предприемане на здравни дейности чрез 

здравен и / или медицински труд  като:  

 diagnosis– диагностициране 

 treatment – третиране, начин на разглеждане, обработка, манипулация, лечение 

  care - грижа, безпокойство, надзор, наблюдение, внимание, старание  

   support (поддръжка, подкрепа, търпя, понасям, издържам, оказвам помощ)  

with academic research and applications, or with Health Care Systems. 

Разработват се приложими формули/алгоритми за генерация на дигиталнн 

медицински модели, с които се представя пациентът като казус за експертно 

обсъждане и подкрепи. Информационният, т.е. компютърен модел на здравния казус е 

определящ за успеха на лечението и неговото етапно развитие във времето.  

Науката информатика, чрез нейната специализация медицинска информатика и 

всички произлезли от нея специалности и специализации изучават медицинската и 

здравна информация. Тя е професионалната цел, ресурс, най-скъпа стока и постижение, 

което гарантира „абсолютния“ инструмент за управление на здравния ресор. 

Стратегиите за употреба на специализирана информация ДНЕС са основна част от 

медицинския труд, защото са условие за стратегически избор, ефективен мениджмънт и 

модерна политика. Извеждането на медицинската информация в публичното 

пространство в своя дигитална версия и превръщането й в културен феномен е много 

важна част от информатизацията на обществото. 

Противно на някои масови представи, родоначалник в този „бином“ е 

телемедицината, а не електронното здравеопазване.  

А тя е дистанционализирано предоставяне само на специализирани  медицински 

услуги и е резултат на техническо и технологично развитие, последвало първите 



 
 

51 
 

медицински консултации по телефона в началото на ХХ век. Чрез информационни 

модели, които  пресъздават боледуващия индивид, картината се предоставя на пожелан 

брой локации и експерти в реално или в отложено време. Така информационното 

партньорство се превръща в масовизира и става  от най-социално значимите 

компоненти за информатизация на здравеопазването. Днес значимостта на здравната 

информация се оценява като водещ социален регулатор. 

 

1.5. Телемедицина и електронно здравеопазване: какви са отношенията 

Като  партниращо развитие се прилага и налага и Електронното здравеопазване, 

чрез което се дигитализира не само обработката на медицински и здравни данни, но и 

информация за съпътстващите парични фондове, здравни застраховки, човешки 

ресурси, труд, стандартни и всякакви специфично придружаващи дейности и услуги. 

Те, в единство, създават средата за прилагане експертните здравни и академични 

медицински дейности. Процесът за интеграция на специализиран и неспециализиран 

труд за здравето, протича при стремително развитие на телекомуникационни средства и 

комплекси, обезпечаващи връзка с подвижни и стационарни абонати във всяка точка на 

земното кълбо и прилагане математически методи за тяхната обработка. Така се следи 

текущото развитие на информацията в избрани нейни производни, прилагат се 

компютърни методи за обработка и се гарантира преобразуването й в пожелани форми 

за визуализация и разпространение.  

Здравната индустрия се моделира чрез гигантски мащабни статистически 

множества – специализирани Бази Данни. Те позволяват обективизиране на процесите и 

превръщане решенията в избори базирани на доказателства. Обединени по такъв начин, 

в дейностите на заведенията за здравеопазване могат систематически да се прилагат 

експертни и други здравни и медицински ресурси, намиращи се отвъд границите на 

местната организация, където са възникнали. Търсим отговори на въпросите: 

а/ кой се страхува и избягва груповата експертиза – т.е. от телемедицина ? 

б/ с кого си партнираме и какви нови умения следва да имат медицинските 

експерти – има ли мода в състоянието „технологична невроза“ 

в/ какви инвестиции са необходими и в какви срокове можем да променим 

практиките в здравеопазването ? 

г/ действащите телемедицински стандарти в ЕС и нашата готовност  
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д/ животът на здрави и болни в мрежов режим – като начини за лична употреба. 

Това са темите на модерните здравни мениджъри, на здравно информираните 

пациенти, на динамичните болнични и специализирани здравни заведения и техният 

мениджмънт и политика. За тях следва да се търсят текущи форми на обучение и 

квалификация! 

 

1.6. Формулиране приносите и анализ последиците от дигитализацията на 

здравния ресор - определението ЗДРАВНА ПАРАДИГМА  

Посочените по-долу в историческия преглед анализи, бележат процесите на 

дигитални здравеносни промени в ресора и днес могат да се структурират така:  

1. В ход са изключителни като потенциал и масовизация иновации в 

здравеопазването: от дигитални трансформации на дейности и услуги, до изкуствен 

интелект. Дигитално контролиран е  информационно базираният здравен мениджмънт29 

2. Ние сме поколението Connecting people/контактуващите хора/ в различни 

здравни виртуални статуси: здрави,  болни и експерти, масово разчитайки и на Self 

Health Care чрез самообгрижване в условия на дигитална здравна глобализация. Тя ни 

гарантира  здравни и лечителски/лечебни партньорства, споделени с компютърни  

диалози. Дигитализацията прави лекарския труд обективно споделен, повторяем, 

проверим и проследим във времето. Възможността за придобиване и поддържане на 

технологични компетенции скъсява разстоянието между търсещите и предлагащи 

здравни грижи. Компютърните мрежи са любим вид непрофесионални здравни грижи и 

тяхната популярност е без аналог! Те са водеща форма на публична здравна култура и 

масови здравни практики.  

3. Дигитално е търсенето и предлагането на здравни услуги и дейности, като 

елемент от публичното здравеопазване. Партньорските роли на здравия и на болния  

като потребител и като платец с експертите са по-мотивирани, защото са проверимо 

дигитално контролирани. Този вид „здравна търговия“, който имаме благодарение на 

медицинския компютинг, става реално избираема и е позната с нарастваща 

популярност у нас, защото „Здравето има цена“…. 

                                                           
29 ©Ж.Винарова, курс лекции „Иновации в здравеопазването“ в МВБУ: „Здравно знание и здравно 

съзнание при културна глобализация“ ;  “Дигиталните трансформации в здравеопазването“; „Здравен 

глобализъм“, „Властелинът на здравната информация“ – 2021 г 
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4. Чрез най-проверимата дигитална  регламентация, стандартизация и ново 

законотворчество се преформатира здравния сектор – при това процесът е текущ, а 

не е предвидимо краен! Това е доказателство за потенциалът на технологичното 

обществено здравеопазване, медицинска наука, труд и здравни грижи, когато са 

представени в дигитален здравен формат. Здравният мениджмънт е напълно 

променен! 

 5. Дигиталната икономизация на ресора става негово формално и неформално 

управление. Важни са бизнес-партньорствата чрез публично и частно медицинско 

предприемачество, а те са изцяло компютърно асистирани. Същото важи и за 

финансово-отчетните процедури.  

6. Множественото паралелно използване в реално време и архивиране на здравни 

данни, доказателства и постинформационни продукти има водещо значение за 

партньорските здравни грижи в двойката „лекар- пациент“. 30 Документооборотът е 

изцяло дигитален. 

7.Лекарският труд има стандартизирани компютърни алгоритми като 

препоръчани и изискуеми медицински практики. 31 Те са базови експертни изисквания, 

надграждани и авторизирани чрез  интерпретационна техника и персонални творчески 

подходи на лекарите. Манифестират се знания, умения и здравна култура. ВЕЧЕ В 

ПАРТНЬОРСТВА С ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И ПОДКРЕПИ.  

 8. Дигитално управление на ресора става негово естествено формално и 

неформално управление. Важни са бизнес-партньорствата чрез публично и частно 

медицинско предприемачество. Днес здравният бизнес  е обещаваща дигитализирана 

инвестиция  и се проявява като ниво на обслужване и подкрепа на болните . Наблюдава 

се процес означаван като „Миграция към частното здравеопазване“. Тези промени са 

напълно технологично зависими. 

                                                           
30 https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5755- Проект Национална 

здравна стратегия; http://dhicluster.bg/ Български клъстер за дигитални решения и иновации- 

Телемедицина 

©Ж.Винарова, М.Вуков - Телемедицина – Речник /превод от английски език/ изд. European Commissionq  

Information Society Directorate- General ,Учебник , за стандарти, концепции, технологии и потребители, 

ISBN 954-535-269-8, 2002, Селекта  
31 ©Ж.Винарова „Теоретични и приложни аспекти на медицинската и здравна информация“ дисертация 

Доктор на медицинските науки, 2006  

©Ж.Винарова CD  ISВN 954-535-315-5 , НБУ Академичен курс „ Компютеризация в социалната 

медицина“ 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5755-
http://dhicluster.bg/
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9.Трендът  (посоката на пазарните котировки) на Здравеопазването и трендът на 

Хуманната медицина в модерността се следят и отчитат само дигитално. Те имат 

водещо значение при прогнозиране инвестициите и развитието  на сектора. 

10. Здравната парадигма е част от ИНФОРМАЦИОННАТА ПАРАДИГМА, 

КОЯТО ВЛАДЕЕ СВЕТА. Социалните медии и социалните мрежи са основен 

източник на масово търсена здравна информация. Така системите социална медицина и 

обществено здравеопазване освен във физическия свят, практически се развиват и 

във виртуалния, в нова цифрова среда с нови виртуални участници. Диагностичните 

решения могат да са резултат и само на дигитални обработки, нещо което до преди 

десетилетие изглеждаше нереално!  

11.Компютърно произведената здравна информация, точно така както и експертно 

произведената, може да е основният обективен / а не субективен/ ресурс.   Тогава тя е 

извор на всички постинформационни управленски  продукти: доказателства, здравно 

знание, здравна култура, зравен мениджмънт, социална здравна политика. Те са 

входните променливи, които подлежат на алгоритмична обработка по избор и с тях 

може да се практикува медицина базирана на доказателства.  

Днес обективно произведената здравна информация става партньор на 

субективното експертно знание, на опита и квалификацията на специалиста.  

Истината за връзките между здравето, болестта и бедността са безспорни, не само 

като финанси, достъп и експертиза но и но и като технологична обезпеченост! 

Ползвателят на дигитална информация, независимо дали е професионалист-експерт 

или здравно-заинтересуван са с предимства. 

12. Диференцират се нови специалности и специализации – здравен мениджър, 

здравен информатик, здравен предприемач, специалист медицинско право, от които се 

изискват специфични знания и умения. Техните партньорства са основно дистанционни 

и дигитални като НЕРАЗРИВНА ЧАСТ от здравната експертиза. Медицинският труд 

вече има постоянни дигитални партньорства и интердисциплинарно битие. 

13. За всички здравни специалисти е валидно ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ЧЕ 

ТЕКУЩО СА  НЕОБХОДИМИ НОВИ, СЪВРЕМЕННИ (осъвременени) ЗНАНИЯ 

И УМЕНИЯ, ЗА ДА СЕ ПРАКТИКУВА СЪС СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА 

ЗДРАВНА ПАРАДИГМА. Точно тя изисква и техническа култура и компютърни 

умения от всички практикуващи медицински професии.  
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14. Базите от медицински данни и информация са безценен архив и място за 

обучение и самообучение. Темата е ВОДЕЩА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ! 

15. Така се формира новата Здравна Парадигма,32 основно чрез телемедицина, 

мобилна медицина и електронно здравеопазване, всички като версии на НОВИ 

дигитални компетенции, НОВИ знания, НОВИ умения, респ. нов стандарт на работа. 

Това диференциране и усвояване в градирана последователност е много 

съществено, защото се установява трайна връзка между придобиване на НОВИ 

ТЕХНОЛОГИЧНИ знания и умения, които провокират нагласи и компетенции. Такава 

логическа зависимост води към ЕКСПЕРТНА НЕОБХОДИМОСТ от нови компетенции 

и  квалификация и е пътят  към целта – ЗАВИШЕНИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА 

МОДЕРНИ СТАНДАРТИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИ. Те са основна грижа 

на работещите в практиката САМОУКИ, САМООБУЧАВАЩИ СЕ МЕДИЦИНСКИ И 

ЗДРАВНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!  

Първият академичен учебен курс по Програма „Компютърни  системи и 

технологии в медицината“ е от 1998г, която  се развива и модифицира в НБУ за 

бакалаври и магистри. Втора е магистърската програма „ Медицинска информатика“, 

от 2013 г .33 

Компетенциите са съвкупността от поведенчески реакции, базирани на  

знания, умения, нагласи и  стандартизирани ответни избори.  

Дигиталното партньорството в медицината е наложително, но основен остава 

човешкият потенциал. И тук е място за дигитални бази /банки от данни и за модните  

BIG DATA in digital health care  - също дигитален принос в прогнозирането и 

статистиката. 

                                                           
32 ПАРАДИГМА - модел на мислене, набор от практики, които маркират една научна дисциплина през определен 

период от време;  ориентир какво следва да се изследва, какви отговори да се търсят  

©Информационната парадигма в здравеопазването , Ж .Винарова, ISBN  978-954-09-1004- 8, Изд. Захарий Стоянов, 

2015  
33 ©Ж.ВИНАРОВА АВТОР-ОСНОВАТЕЛ в НБУ на академични  Бакалавърска. и Магистърска. програми „Компютърни 

системи и технологии в медицината“ от 1998 г и на Магистърска програма „ Медицинска информатика „ от 2013 г. 

В ТУ съавтор на програмата „Електромедицинска техника“ в Свободния факултет през 1992 г 
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16. Компютърната преквалификация предизвиква и поражда модерна здравна 

култура34 : професионална, но и масова. В условия на течаща дигитализация има 

извънредни културни новости: към познатите  традиционна, наследена, придобита и 

професионална култура сега се прилага НОВА - ДИГИТАЛНА ЗДРАВНА КУЛТУРА, 

която се масовизира – много важно и крайно необходимо постижение! 

а/ Тя е всеобщодостъпна - от водещо значение за потребителите, защото може да 

има роля на медицински правила и норми. Тя може да намери място до традиционната/ 

народна здравна култура – темата е част от традициите, вкл. религиозни.   

б/ Тя е ПРОФЕСИОНАЛНА - за експерти, които поддържат нови стандарти в 

своята работа. 

17.Стремежът е да се предложи  ориентирана към пациента холистична грижа и 

извън  болничната стая,  която предопределя дългосрочен успех. Пресъздавайки 

информацията за болния и болестта вече когнитивно, математически, статистически, 

художествено, философски, ТЕХНОЛОГИЧНО, създаваме условно–завършени 

модели на източника на тази информация. САМО ЧРЕЗ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ е 

възможно долекуване по клинични пътеки.  

Дигиталният медицински модел 35 прави лечението споделен, проверим, 

групов процес във времето. 

18.Основано на посочените по-горе ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДИЗВИКАНИ 

ПРОМЕНИ, следва да добавим към тях и СВЪРЗАНИТЕ:  

а/ трайна достъпност при сигурно дефиниране правата за регулиран профи-достъп  

б/ КОНТРОЛИРАНО КАЧЕСТВО НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД  

19. Медийният потенциал на eHealth e много важен като социални послания:  

а/като Реклама: промоция, пропаганда, търговски послания, профилактика, 

превенция, здравословен живот : wellness, фитнес.  

б/като Информация: масови мероприятия- ваксинации, развитие на епидемии, 

заболявания, кампании, здравни препоръки, рискови събития.  

                                                           
34 ©Ж.Винарова, Сборник Cyberculture - ISBN 954-535-227-2, 2000; НБУ-Учебен курс CST 182 “Теория 

на медицинската и здравна култура“, ДИСК ISBN 954-535-273-6; МВБУ, Академичен курс „Иновации в 

здравеопазването“, лекция КИБЕР-ЗДРАВНА КУЛТУРА- КЛАСИКА И МОДЕРНОСТ -2021г., 

©CD „ Теория на медицинската и здравна култура“ Ж.Винарова, ISBN 954-535-273- НБУ – лекционен 

курс 
35 Който функционира като превръща даден вид сигнали (видеосигнали, телевизионни сигнали, 

звукови сигнали, телефонни импулси и др.) в цифрови величини, подлежащи на разчитане и 

обработка от електронни уреди. 
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в/като Симетрични комуникации в партньорства: информирано съгласие на 

болния, цялата консултантска дейност, индивидуални диалози, конфиденциални 

контакти. Доставки, отчети и анализи, партньорства.  

20. Работещо е дистанционно и дистанционализирано образование на всички 

нива- вкл. персонално и в конферентни версии, полилингвистично. 

21.Медицинските данни, информация, постинформационни производни и знание 

в дигитални версии са с роли на ПРОИЗВОДИТЕЛИ, НОСИТЕЛИ И АРХИВИ. ТЕ СА 

НОВИТЕ ГЕНЕРАТОРИ НА ВЛАСТ – НА ИНФОРМАЦИОННА ВЛАСТ. 

22. Има различни показатели за оценяване здравните услуги, включително и чрез 

асертивността ( уважение към себе си) и на здрави и на болни. Човек може да определи 

дали личните му здравни отношения са социално ефективни , като оцени елементите на 

доверие, уважение, приемане и упование на личното си здраве, контакти и сигурност. 

Достъпът до системата за публично здравеопазване и доверен лекар социализират 

страните. 

23. Безусловна е здравеопазната ролята на онлайн пространството, защото 

социалните мрежи са любимо място за здравни данни и информация, т.е. за споделени 

здравни дейности и здравен бизнес. 

24. Приоритизирането на дигитални здравни продукти с гарантирано участие на 

заинтересувани експерти и пациенти превръща информационната власт в доминираща 

над партийната и административна, което реално намалява рисковете от субективни 

решения. Масовите комуникации в здравеопазването е тема на деня, защото те са изход 

от отлагана помощ и пропуски и са с информираното съгласие на болния. 

Изброените особености доказват по абсолютен начин необходимата 

дигитално – асистирана медицинска и здравна експертиза, което необходимо 

добавя компютърните знания и умения като част от здравните компетенции в 

ресора. Поддържането и развитието им вече е компонент на здравната експертиза. 

 

3. Цифровата медицинска експертиза: Знания, Умения и Дигитални 

компетенции  

Въпросът, от чийто отговор много зависят успехите на здравния ресор е:  

работите ли в компютърно партньорство за всички или само за избрани етапи от 

Вашата експертиза, вкл. и за нейното архивиране ? 
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Т.Е. КАК МОГАТ И ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ОБЕКТИВНИ , БАЗИРАНИ НА 

ДАННИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА РЕШЕНИЯ, ЗА ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ ЕФЕКТИВНО 

МЕДИЦИНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО?  

И ОТГОВОРЪТ Е САМО ЕДИН: КАТО СЕ ДИГИТАЛИЗИРАТ, Т.Е.  

ОБЕКТИВИЗИРАТ МАКСИМАЛНО, защото така стават повторяеми, проверими, 

сравними и колективни.  ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ Е 

ВЕРНИЯТ ОТГОВОР И ПОМОЩ ЗА ВСЯКО ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ В 

РЕСОРА. 

 Изброените изследвания, статистика и анализи са повод за това обосновано 

обобщение и заключение:  

Процесът  се определя като цифрова революция в медицинската професия, 

защото позволява цифрово да се представят нови величини и процеси, чрез нови 

методи,  нови инструменти, при нови комуникации, с нови езици за диалог и с нови 

резултати, но и с ново архивиране и отчетност.  

След индустриалната революция, в която човешките постижения се измерват 

продуктово - като стоки и пари, живеем във времето на цифровата революция, в която 

абсолютният властелин е информацията. Тя се генерира от променливи величини, 

данни и доказателства и от всички техни производни продукти – знание, 

мениджмънт, култура, статистика, регламенти и стандарти и политика. ТЕ СЕ 

ОБРАБОТВАТ, РАЗПРОСТРАНЯВАТ И АРХИВИРАТ ДИГИТАЛНО и са 

НОВИТЕ ПРОДУКТИ, пресъздаващи лекарския труд.  

Регистрацията на дигитални променливи величини от болното тяло с технология, 

определя точността на цялата медицинска експертиза . За да бъде постигнато това 

умение на експерта е необходимо обучение и практика. 

Към познатите като традиции медицински компетенции са  необходими две нови 

перспективни групи знания и умения : 

А/ ТЕХНОЛОГИЧНО ПРИДОБИВАНИ КОМПЕТЕНЦИИ по избрани начини. 

Най-масово това се прави : ТЕКУЩО, с ПОДРЪЖКА  и/или  с НАДГРАЖДАНЕ. 

Основна цел на здравните компетенции е генериране на еЗдраве като модел 

на телесно здраве. То  е сборно понятие, чрез което информационно се пресъздават 

обекти, субекти, процеси и дейности от здравеопазването, асистирано от Системи 

за данни и информация – компютърни системи  (Информационни системи) .  
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За медицинската професия, където всички видове труд са строго регламентирани 

– както законово, така и стандартно, следва да се гарантира същата компютърна схема 

за работа с информацията, при която не се нарушават и морално-етичните правила на 

професията.  

При това, тази изключителна нормативност да е гарантирана когато средата за 

произвеждане на данни и информация и средата, в която се предлагат медицинските и 

здравни услуги и дейности, могат да са съвсем различни, много често и в различно 

време. 

Терминът eHealth е в употреба  от 1999 , като се отнася за здравни дейности и 

услуги предлагани с модерни ИКТ. Широка популярност  има от 2000 г (McLendon), 

когато неговите последици са значимо изразени. Той е отличен пример за сборно 

понятие, с което се обозначават всички форми на електронни здравни грижи, вкл 

здравно-образователни и здравно-комерсиални продукти. 

В английския си вариант се обозначава като „6-те C та : CONTENT, 

CONNECTIVITY, COMMERCE, COMMUNITY, CLINICAL CARE, COMPUTER 

APPLICATIONS. 

Съдържание, контакти, търговия, общност, клинични грижи, компютърни 

приложения. 

Продължава употребата на заглавията Цифрова революция в здравеопазването, 

Цифровизация в здравния сектор, при които Еднопосочната комуникация отстъпва 

безусловно мястото си на двупосочна.  

Цифровата революция обединява: Универсално устройство – PC с електронни 

схеми, при цифрово двоично кодиране на информацията + Езици за програмиране + 

Стандарти за представяне на всяка информация в цифров вид и за обмена й в 

световната мрежа.    

Технологичното асистиране експертизата на всички здравни специалисти Е 

НОВА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КОМПЕТЕНЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ПРИДОБИЕ И 

/ИЛИ ПОДДЪРЖА  по няколко начина: 

1. Като част от АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ за новите генерации-  медицинска 

информатика36  тя вече е задължителна част от образованието.  

                                                           
36 ©CD “ История на медицинската кибернетика в България”, ISBN 13: 978-954-535-345-7 , Ж.Винарова, 

П.Михова, НБУ, 2007  

http://tuj.asenevtsi.com/ST2008/ST018.htm
http://tuj.asenevtsi.com/Inf%20tehnologii/IT011.htm
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2. ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ за развитие и преформатиране със 

специфични дигитални умения на работещите в сектора по избрана схема. 

3. С избрани следдипломни форми на квалификация и специализация. 

4. Чрез САМООБУЧЕНИЕ -практикуване в реална здравеопазна среда,  което 

трае цял живот -  това е целта, която преследваме! Постижима е с разнообразни 

средства: лични инициативи, консултации, споделен колегиален опит  в реално време, 

помагала от всякакъв вид, курсове и специализации, партньорства с технократи и др.  

 

 Б/ КУЛТУРНИ НАГЛАСИ – КИБЕРЗДРАВНА КУЛТУРА, 

Компютърна/дигитална професионална култура.37 Това е здравна култура, която 

поставя пациента и нуждите му в центъра на дейностите. 

ТАКА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕСОРА СА ОБОГАТЕНИ И 

МОДЕРНИЗИРАНИ И СЕ РАЗВИВАТ РАЗНООБРАЗНО. 

 Дигиталните компетенции са развиваща се персонална информационна 

система от: ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КУЛТУРНИ НАГЛАСИ (атитюди )  на 

ПОВЕДЕНИЕТО. В по-широко тълкуване, някои добавят и ролята на 

                                                                                                                                                                                     
©CD „ Професията медицински информатик“ Ж.Винарова, ,П.Михова, ISBN 978-954-516-910-6 , НБУ, 

2010 
37 НБУ, курс ISHM 101 „Високотехнологична медицина”  в Магистърска програма “Информационни 

системи в здравеопазването”, Ж. Винарова   

Ж. Винарова, курс „Биомедицинска култура“, „Културологични аспекти на здравето и болестта“, текущо 

в НБУ;  CD „Теория на медицинската и здравна култура“, ISBN 954-535-273-6, II преработено изд. НБУ, 

2011 
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ПРАКТИЧЕСКИЯ ОПИТ, при цялостно решаване на определена задача, защото е 

ясно че всеки разрешен медицински казус променя „входната“ и „изходна“ 

компетенция на експерта 

В следващата таблица знанието като постинформационен продукт е породено от 

версии на специализирана и неспециализирана информация, свързано с опит и 

традиции. Административната връзка между партньорите е неизбежна, регламентирана 

и изцяло  

породена от цифровизацията на медицинския и здравен труд. 

Вид  

експертност 

Знание Умение Компетенция 

1.) Клиницист Да познава обмяната на 

вещества, енергия и  

информация в здраве 

и в болест и да прави 

интерпретация на  

преходите между тях 

Да постави диагноза на 

промяната към болестно 

разстройство, болест, 

боледуване, заболяване и да 

предложи работеща  

схема за връщане   

към състоянието „здраве“ 

с достъпни средства 

и с максимална скорост, 

при определените  

условия на средата 

Определя се от успеха на 

личния експертен труд – 

мерилото е запазване или 

връщане към здравето, 

за малко време, при малки 

разходи, без телесни загуби, 

с произвеждане на 

ново лично знание и умение, 

при спазени морални и етични 

норми и съобразени 

закони, нормативи и „добри 

практики”, в определена 

социална и здравна среда 

 

2.) Програмист Да превежда на програмни 

езици медицинска и  

здравна информация и 

генерира алгоритми за  

нейната пожелана от  

клинициста, здравния  

експерт или мениджър 

обработка. Да я предлага 

Да предложи на медика 

или мениджъра 

компютърно- 

асистирана експертна 

работа във всеки момент 

и във всеки специализиран 

неин компонент 

Определя се от променената  

ефективност на чуждия 

 експертен труд – чрез  

компютърната обработка на 

произведената профи- 

информация и превръщането й 

в мощно средство за управление 

от много експерти - потребители 
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в стандартен и достъпен 

 за потребителя вид  

3.) Медицински 

(здравен) 

мениджър 

Да познава варианти  

на стратегии за  

грижливо управление  

и контрол на здравния  

експертен труд с  

всякакви средства,  

методи и технологии. 

 

Да  инициира и провежда 

печелившо управление  

= контрол + регулация +  

ефективни промени, 

за много потребители в 

регламентирана законово 

и стандартно финансова 

и социална среда, при 

запазване интересите на  

собственика 

Определя се от променената 

ефективност на чуждия 

 експертен труд - чрез  

намаляване на разходите по 

медицинските и здравни услуги 

и дейности, при запазено или 

повишено  качество 

4.) Медицински 

информатик 

Да познава цялата верига 

за генезис на медицинска 

и  здравна информация  - и  

в компютърно 

асистираните й варианти, 

както и  предмета, 

целите и средствата  

на медицинската 

и здравна информатика,  

но основно на  нейния  

уникален метод –  

моделиране . Да бъде  

връзката в екипа,  

най-добрият 

комуникатор!  

Да може да организира 

и реализира, в интерактивен 

режим с всички участници, 

цялата информационна 

обезпеченост в ресора, 

както и да обучава   

потребителите – вкл. и не- 

професионалисти 

Определя се от променената 

ефективност на чуждия  

експертен труд  - 

чрез технологично 

асистираната  информационна 

преработка и обучение, чрез  

превръщане на лекарския труд  

в обективен и колективен  

процес – практикуване медицина  

и здравен мениджмънт базирани 

на доказателства. Да  

гарантира интерактивността 

и системната организация, 

като превърне динамичния 

екип в работещ колектив! 

Да намира форми за презентации  

пред от потребители, които 

сигурно 

ще споделят своето целево  

преживяване и ползи. Здравната 
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целева информация е гарант за 

споделяне, терапии, реклами и  

развитие 

 Професионалистите по здравни и медицински грижи трябва целево да работят 

със споделени, дигитално обработени телесни данни, които могат да се разменят 

потребителски и експертно по време и от място! Т.е. тяхната дигитална култура 

също е абсолютно необходима част от новата им длъжностна характеристика . 

У нас протича процес на „предприето и в ход“ ТОТАЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ 

НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА , който се описва не само като нова здравна парадигма, а 

като  „НОВАТА ДИГИТАЛНА ЗДРАВНА ПАРАДИГМА“. Модерните водещи 

направления, КОИТО СА КОМПЮТЪРНО АСИСТИРАНИ, т.е. дигитализирани и в 

които здравните специалисти следва да се чувстват подготвени като автори, 

потребители и спокойно практикуващи са : 

1.) Публично Здравеопазване - Public Health чрез  DIGITAL HEALHT и  

2.) Социална Медицина  SOCIAL MEDICICNE чрез : 

А.) ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Б.) ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КИБЕРЗДРАВЕ И 

ТЕЛЕЗДРАВЕ 

 В.) МОБИЛНА МЕДИЦИНА 

 Г.) Information Systems for Public Health Practice  ; Public Health 

Expertise. 

 Задачите на здравните и медицински експерти включват нова философия и 

изискват нови умения и сръчности , т.е. актуализирани ПОзнания.  

 НЕПРОМЕНЕНА ОСТАВА САМО ЕКСПЕРТНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА 

РЕГИСТРИРАНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАИЯ- специализирано или технологично. 

Т.е. тяхната дигитална компетенция и култура вече е абсолютно необходима част от 

длъжностната им характеристика и днес тази цел е забавена и вече неотложна, както е 

посочено по-горе. 

С роля на групово обучение и квалификация процесът може да се организира по 

избрани теми: медицинска информатика, електромедицински техники и апаратна 

асистенция, компютърни системи и технологии, мобилна медицина , medical computing 
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– това е съвременният 38 стандарт за работа в реална работна среда. Разбира се, всяко 

професионално споделяне и помощ е възможност и избор. Вече могат да се избират и 

ползват и много готови обучителни ресурси. 

 

4. За  професионалните компетенции в сектора 

Те са развиваща се персонална информационна система от : ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ 

И КУЛТУРНИ НАГЛАСИ (атитюди )  НА ПОВЕДЕНИЕТО. В по-широко 

тълкуване, някои добавят и ролята на ПРАКТИЧЕСКИЯ ОПИТ, при цялостно 

решаване на определена задача, защото е ясно че всеки разрешен медицински казус 

променя „входната“ и „изходна“ компетенция на експерта. 

В режим на технологично партньорство са необходими 

ИНТЕРОПЕРАТИВНОСТ, в обединение и съгласуваност на: 

1. Експертни компетенции 

2. Технологични компетенции  

3. Организационни компетенции 

4. Специализирани компетенции по профили и по проекти- вкл. в медицинската 

индустрия, в денталната медицина, фармацевтика, при работа със специализирани 

здравни платформи, за поддържане връзката лекар- пациент. 

5. Екипно поведение в интердисциплинарна среда. 

6.Информирано съгласие, поверителност и конфиденциалност като ръководещи 

принципи. 

7. Внимание за комерсиални и рекламни въздействия – контрол, регулация, 

съответствие и превенция 

8. Дигитални компетенции са задължителни за работа в Националния здравен  

портал / от 2009 г/ ; в момента работи Единен информационен портал /свързано с 

Covid- 19/ ; предлагат се дигитални услуги чрез Националната здравно-информационна 

система (НЗИС) , създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

(ДБФП) № BG05SFOP001-1.002-0007 от 21.03.2017 г., по проекта „Доизграждане на 

националната здравна информационна система (НЗИС) с планирани множествени 

                                                           
38 http://eprints.nbu.bg/1518/1/Glossary.pdf, Ж.Винарова, П.Михова - Тълковен Речник на избрани термини 

и концепции по медицинска информатика – на български и английски език 

„Речник на XXI век“, Жак Атали ISBN 934-607-328-7, Dictionnaire du XXI siѓcle, Jacques Attali 

http://eprints.nbu.bg/1518/1/Glossary.pdf
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функции. Целта е да бъдат електронизирани всички ключови регистри в сектор 

„Здравеопазване“ чрез :  

❶Електронен здравен запис (пациентско досие) 

❷Електронна рецепта (е-рецепта) 

❸Електронни направления (е-направления) 

❹Електронен логистичен и административен документооборот . Медицински 

архиви – направление с работещи добри практики и популярност. 

❺Взаимодействия с разнообразни нови дигитални документи – за отчети и 

анализи.  

И трите първи електронни документа са в множествени довършителни етапи, 

пробни експлоатации и анализи. Голямата задача е да бъдат максимално 

автоматизирани работещите валидации и контроли в сектора, които си остават с много 

забавени процедури от  постоянни текущи доработки и неудачи във времето.  

Компетенциите на здравните и медицински експерти в дигитална среда при 

реално практикуване, включват нова философия и изискват и нови сръчности чрез 

актуализация на знания и умения. НЕПРОМЕНЕНА ОСТАВА САМО ЕКСПЕРТНАТА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ДАННИ И ИНФОРМАИЯ. 

Регистрирането и споделянето на измерени данни може да се прави  :  

Пациентски – Personal Health – болният има здравна самооценка и споделя 

знание и опит 

Eкспертно – професионалистът тук може да има няколко творчески версии  

Технологично – след алгоритмична обработка на променливи величини и 

данни   

Комбинации – от участниците, като заинтересувани лица. 

Така експертът и пациентът , в едно и също време или дистанционно и в отложен 

режим си партнират или ползват други пожелани технологии за трансфер на : 

а/ директно регистрираните данни 

б/ моментни експертни становища –диагнози на избрани консултанти и/или 

устройства 

в/ ретроспективни диагнози, назначения. 
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Практиката на дигитални компетенции и технологична култура у нас е в 

развитие като необходима част от длъжностната характеристика на 

практикуващите здравни грижи.  

За това развитие са необходими:  

 програми за създаване формални и неформални дигитални умения и 

тяхното поддържане за всички професионалист в сектора +  

 унифицирани профили на новите умения по специалности и включване в 

длъжностните характеристики  на експертите +  

 композирането им като нов вид професионална култура- изключително 

важно! 

Дигиталните умения в здравния сектор са гарант за практикуване новата 

здравна парадигма.  

 Определяме посоката на развиващата се здравна среда като  посока на нови, 

уникални дигитални компетенции. 

• Компетенциите са сбор от : ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КУЛТУРНИ НАГЛАСИ. 

Две от тях – знания и култура - са постинформационни производни, което води към 

извода че всяка технологична обработка за произвеждане на специализирана 

информация е също ПЪТ КЪМ НОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ в работата 

на експерта.  

• Уменията – са способност за изпълнение на действия. 

• Индивидуалните компетенции могат да се оценят по няколко прояви и 

изпълнения: 

•  1.РЕПРОДУКТИВНОСТ – способност за възпроизвеждане на реалии, 

фактология, процеси, явления и събития, дефиниране на понятия и принципи, 

формулиране на закони и закономерности в съответна област 

• 2.ПРОДУКТИВНОСТ – тяхното осмисляне, опериране с терминологични 

помагала, приложение на закони и закономерности, умение да се прилагат знания за 

конкретни казуси  

• 3.ТВОРЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ – умения за анализ и синтез, схеми за 

моделиране като изследователски метод, приложение на знания – но с интерпретация – 

при сложни специализирани казуси, способност да се проблематизира, да се предлагат 
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алтернативни решения, да се създадат дискусии и се избират решения в нестандартни 

ситуации – при недостиг на време и на информация.  Задължителни са авторски 

резултати от избран тип  

• 4. Абсолютно ново –задължение  да ползваме ТЕХНОЛОГИЧНИ 

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ – базирано на КОМПЮТЪРНА И 

ПОЛИЕЗИЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ, за да имаме достъп до „информационни 

гнезда“ – ДА НЕ СМЕ „ТЕХНОФОБИ“, независимо от образованието си.  

Ясна е необходимостта от дигитализация на здравеопазния труд. 

Компютърно Осигурените Комуникации (КОК) в медицината могат условно 

да се групират в следните основни направления :  

1. Спазвани след академично обучение и експертно придобити Нагласи, 

Опит(ност), Професионална Култура. 

2. Текущо придобивани технологични компетенции – изискване и динамика 

на модерността (Long Life education  ) . 

По темата, поради нееднородно образование, технологични сръчности и 

практики, има постоянни трудности. Причините са основно две:  

А/ в генерациите, които в голямата си част  са “самоуки, самообучаващи се във 

времето“  

Б/ недобрата технологична обезпеченост и поддръжка 

В/ множество работещи МИС, които следят и обработват различни величини: 

пациенти, медикаменти, изделия, цени и отчети, финанси и др. Тези локални МИС не 

се отчитат с бази данни към НЗОК, което затруднява НЦОЗА - дирекция „Национални 

здравни данни и електронно здравеопазване“, специализирания портал на РЗИ и др. 

За да се пренесе физическият свят на болестта и лечението в цифровизиран свят, 

трябва да се генерира техен дигитален здравен модел. Експертният въпрос е – той как 

се прави?  Възможностите за дигитални модели, като носители на данни и информация 

са: 

1. Телемедицина  

2. Кибермедицина 

3. Мобилна медицина 

4. Wiki Medicine - уебсайт, свързан с база знания, който ползва мрежова 

технология за създаване и организиране на свързани помежду си уебстраници. Един от 
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многото  примери за експертни консултации и отговори, които стават достъпни за 

дигитално практикуващите експерти. 

5. High -tech Medicine 

6. Homespital Medicine - Online Healthcare app 

7. Integrative Medicine 

Дигиталният модел е носител на ново знание, но вече в две посоки: научно знание  

и опитно /практическо/ знание, голяма част от което също е придобита от / чрез 

КОНСТРУКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕХНИКА и СТАТИСТИКА. Описва се като 

ТЕХНОЛОГИЧНА РАЦИОНАЛНОСТ, КОЯТО НЕ САМО АСИСТИРА, НО ИМА 

РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ИЗБОРИ НА ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ. 

 Технологизираните партньорски здравни инициативи за оптимизиране на труда 

са изключително разнообразни и се развиват непрекъснато, всички в дигитални 

варианти, при разнообразни екипни партньорства. 

С най-голяма популярност са : 

1. Healthcare Information Technology Sources -Technologies, Products and Companies 

2. Healthcare Technology Assessment  

3. Health Providers – здравни доставчици. 

(I) НОВИ ЗНАНИЯ 

1.МЕТОДЪТ МОДЕЛИРАНЕ – 1.Генерация на информационен модел, който се 

цифровизира ; 2 Работен инструмент РС; 3.Технологии – всички следящи и 

регистриращи апарати и ИКТ – стационарни и мобилни;  4.Сътрудничества и размяна 

на задания; 5.Трудът е групов, без ограничения във времето и в локациите; 6 Спазване 

абсолют на медицинските стандарти; правни регламентации и законови разпоредби; 7 

дигитално архивиране , отчет и анализ. 

2) НОВИ УМЕНИЯ – 1.РАБОТА С ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА И ТЕХНИ  

ПЕРИФЕРИИ; 2 Ползване на основни текстообработващи програми; 3. Езици за 

комуникация, интерактивност в колегиална среда ; 4.Компютърно партньорство- нова 

и задължителна технологична перспектива чрез повсеместен компютинг с 

нарастваща мобилност, с идеи за участие на пациенти и заинтересувани 

потребители -  възможности за профилактиране, не само за лечение и проследяване. 
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 (3)НОВИ ТЕНДЕНЦИИ – търсене акценти върху профилактика, превенция и 

персонализирана медицина. Холистичната медицина е важна цел, стремежът е към 

регулиран живот в мрежа чрез употреба на нови дигитални медицински документи – 

национални и европейски, търсят се социокултурни аспекти на труда, който трябва да 

има поливалентни функции. Предпочитат се трайни професионални връзки. Търсят се 

компютърни модели за масов скрининг чрез стимули за здравно предприемачество. 

Медицинският бизнес  също да е регулирана част от пазара на здравни услуги и 

дейности. Балансът държавен/частен здравен мениджмънт е регламентирана 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ. 

5. За променените дигитални партньорства- надграждане на умения и 

нагласи  

Модерната здравна креативност създава нова версия на класическата двойка 

“Болен-Лекар“ и гарантира нов дигитален стандарт за проследяване и лечение – т.е. 

трайно по-добро качество на експертизата и общуването. Тази версия у нас е позната и 

вече намира трайни ползватели , особено сред хронично болните. Така се помага и 

пряко и косвено, защото посочената двойка се балансира  емоционално.  
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Дигитален здравен мениджмънт за дигитално активен пациент – изборът на 

доверен лекар е аргументиран, проследим и ги променя във взаимен интерес. Лекарят 

има нови дигитални изяви за диагноза, за спешност, за подкрепа, само за споделяне и 

консултация и особено за хронични пациенти в извънболничната помощ. Имаме 

достъпно разнообразие на здравни платформи и диалози, особено от модела „Спешни 

въпроси и отговори“: 

Он-лайн- консултации с пациенти  чрез Он-лайн практики . 

Он-лайн резервации, плащания, спешни въпроси и отговори, животът е в мрежа. 

Мобилни здравни приложения за следене на избрани параметри с обратни връзки 

– достъп за избори от дигитално-компетентни пациенти в реално време, партньорство с 

лекаря за обсъждане и избрана помощ. Особено полезни са при психологични 

консултации, които вече са много популярни и предпочитани. Така експертът се доказва 

като отдаден на работата си и поддържа професионалния си имидж. 

Дигиталните партньорства за експертите са различни: 

1.Connecting people чрез носител – ЕЗД (EHR) и Електронна рецепта  

За добри професионални дигитални контакти с лекарите опосредствено /а не 

директно!/, се ползват нови електронни документи.  

ОПИТВА СЕ МНОГОКРАТНО ВНЕДРЯВАНЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ 

УСЛУГИ  с дигитална рецепта. Говорим за  практиката „лекар - дигитален документ 

– ползвател пациент“, което означава  НОВ ХИБРИДЕН МОДЕЛ НА РАБОТА. Този 

вариант е във фаза на трудни апробации  при липсваща масова практика, която е 

крайно необходима! Темата и нейната забавена реализация също изисква дигитално 

обучение на експертите и свързаните с него множествени промени.  

Представеният преглед  има за цел бегло описание на здравни услуги и дейности, 

които са неприемливи „по старому“ и следва скоростно да се заменят с 

КОМПЮТЪРНИЯ МОДЕЛ ЗА СЪВРЕМЕННА, СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. 

По-горе са описани доказани безспорни промени от ТЕХНОЛОГИЧНИ 

ПАРТНЬОРСТВА –  ВСИЧКИ АБСОЛЮТНИ ПО ЗНАЧЕНИЕ, като последица от 

частично, етапно внедряваната Техно-Медицина у нас.  

С голямо забавяне и няколко опита здравният ресор се развива в условия на  

прогресираща ЗДРАВНА ПАРАДИГМА, т.е. в режим на ДИГИТАЛНИ ЗДРАВНИ 
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ДЕЙНОСТИ. Правят се  усилия да се предвидят и намалят трудностите и неудачите на  

процеса. 

Тук отнасяме: 

1.Партньорства лекар и:  

пациенти  

колегия    

партниращи дейности и специалисти – финансови, пазарни структури, 

контролни органи , регламенти и стандарти, администрации,  организационни 

партньорства и др.  

2.Нови партньорства лекар и: 

Компютърни технологии – „Животът в мрежа“ . 

Очакваме и се надяваме че ще се развиваме като дигитални експерти и в здраве и 

в болест и това скоро предстои чрез : 

 Здравен мениджмънт 

 Личен здравен мениджмънт 

 Профилактична телемедицина 

 еHealth 

 mHealth 

 ePresence 

 Distance treatment  

 Социална подкрепа – новата социална агора. 

Тук е потребно да дефинираме ясно кои са класическите и нови умения във 

времето като: 

1. Знания: новото знание- ТЕХНОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ 

2. Технологични умения 

3. Технологични компетенции 

4. Синергия между различните професии в сектора , базирано на ЖИВОТА В 

МРЕЖА. 

5. Специална грижа са компетенциите на лекаря-специалист по електронно 

здравеопазване 

Днес здравната и медицинска експертиза става все по-обективна, колективна, 

проверима и достъпна чрез цифрови модели на мениджърските решения. Модерността 
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на тази специализация изисква и специфични компетенции: масово практикуване в 

технологична среда като ТЕХНОМЕДИЦИНА, както и в компютеризирана среда – като 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА И /ИЛИ ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПЗВАНЕ . 

С УБЕДЕНОСТ МОЖЕМ ДА КОНСТАТИРАМЕ ЧЕ СЪВРЕМЕННАТА 

ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА Е НЕВЪЗМОЖНА БЕЗ ТАКИВА КОМПЕТЕНЦИИ  И 

ПАРТНЬОРСТВА, което задължава теорията и практиката като обучителни форми да 

се обогатят и модернизират:  

Чрез НОВИ ЗНАНИЯ  В ДИГИТАЛЕН РЕЖИМ ИЗИСКУЕМИ И ПОТРЕБНИ 

СА:  

1) Методът моделиране – цифровизиран информационен модел пригоден за PC 

обработка, най-често съвместен технологичен вариант ;  

2)Апаратът PC и цялата му периферия + принтер;  

3)Специализирани технологични устройства – уникалните регистриращи, 

следящи, измерващи технологични устройства + ел. медицинска апаратура и ИКТ- 

стационарни и мобилни;  

4)Подсигурени устройства за работа в мрежа - с ИНФОРМАТИЦИ, колеги, 

пациенти, технократи, всякакви партньорски контактьорства, здравни мениджъри, 

търговци и здравни осигурители ;  

5) Поддържане мрежа от партньори: снабдители, финансисти, доставчици, която   

формира и дори затваря веригата от здравни услуги и дейности;  

6) Достъп до правни регулатори + дигитален архив – по места и участници, за 

множествен контрол и отчет на медицинския труд. 

Чрез НОВИ УМЕНИЯ В ДИГИТАЛЕН РЕЖИМ  ИЗИСКУЕМИ И ПОТРЕБНИ 

СА: 

1) Работа с технически устройства : следящи и регистриращи и тяхната 

периферия; 

2 ) Ползване основни текстообработващи програми с актуализации;  

3) Езици за комуникации при сигурна интерактивност в колегиална среда;  

4) Компютърно партньорство като задължителна технологична перспектива за 

лекаря с нарастваща и планирана мобилност към лица и локации. 
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 ЧРЕЗ НОВА ЗДРАВНА КУЛТУРА В ДИГИТАЛЕН РЕЖИМ- ИЗИСКУЕМИ И 

ПОТРЕБНИ СА39 : 

1). Заучени форми на поведение, придобити чрез знание, самопознание и 

обучение, които се експонират ВИРТУАЛНО с текстове, образи, модели и символи. 

2). Базови убеждения, нагласи, образци, знания и идеи, практики на  поведение, 

свързани със здравето (като водеща витална ценност, или като цел) и промените му. 

Тези новости , следва да се допълват към :  

 класическите академични знания +  

 умения да се развиват апаратни сръчности +  

 технологична и дигитална култура +  

 комуникативни нагласи.  

Всичко това обединено описва  ЖИВОТА В МРЕЖОВ РЕЖИМ за медицинските 

експерти, за партниращите специалисти, за здрави и болни. 

В международните здравни стандарти се включват препоръки  здравните 

специалисти да използват цифрови технологии, за да подобрят здравните показатели на 

населението и качеството на предоставяните медицински услуги.  

Дигиталните технологии са инструмент, който създава нови възможности и ползи 

в областта на медицината, както и позволява да се организират по-ефективно процесите 

в системата. Една от стъпките към изграждането на дигитална здравна екосистема са 

специализираните обучения за дигитални умения на медицинските специалисти.  

Използването на цифрови технологии в сектор здравеопазване се налага от 

въвеждането на съвременни форми на организация на медицинското обслужване. 

Особеностите в дейността на лечебните заведения са свързани най-вече с динамиката 

на събитията, което налага бързо информиране на персонала и пациентите. 

Въвеждането на цифрови екрани например предоставя възможност за бързо 

актуализиране на съдържанието и информиране на посетителите и медицинските 

специалисти.  

                                                           
39 ©Ж.Винарова, Курс “Биомедицинска култура”, НБУ, както и: 

©CD ISBN 954-535-273-6 -  Учебен курс  „Теория на медицинската и здравна култура“ 

©CD ISBN 13: 978-954-535-678-0 “Регламенти за използване на информационни източници в 

медицината   
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Процесът на дигитализация насърчва всички медицински специалисти и дори 

студентите по медицина да повишават нивото на дигиталната си грамотност. 

Дигиталните умения имат пряко въздействие върху достъпа на лекаря до пациента. 

Дигитализацията в медицината съпътства много вътрешно-системни процеси, 

например въвеждането на електронната система за здравеопазване. Медицинската 

индустрия се превръща в поле за въвеждане на нови инициативи, свързани 

едновременно с образованието и иновациите в здравните грижи.  

Освен за удобството на личните лекари, терапевти и педиатри, за медицински 

институции, е важно и за пациентите да имат достъп до информация за посещенията си 

при различни специалисти, за диагнозите, предписаното лечение, направления за 

допълнителен преглед и др. 

В редица страни се използва единно медицинско досие, което представлява 

информационен ресурс, който дава възможност както на лекарите, така и на 

пациентите, да имат постоянен достъп до историята на лечението. Основното 

предимство тук е обменът на всички данни за пациентите между различни медицински 

институции и специалисти. По този начин се премахва използването на хартиени 

документи и изискването на допълнителни справки от болнични заведения в различни 

части на страната ( където е живял или се е лекувал пациента). 

Друго предимство е повишеното ниво на поверителност относно данните за 

състоянието на пациентите. За разлика от хартиените медицински карти и бланки, 

които могат да бъдат разгледани от всякакъв медицински или дори немедицински 

персонал, електронните данни на пациента са достъпни само за конкретно определени 

лекари. Цялата информация за пациента се вижда от личния лекар, а при предписване 

на лечение - от лекуващия лекар. По този начин, когато пациентът отиде при 

специалист, се използва определен код. Специалистът отваря общия профил на 

пациента и конкретните записи на личния лекар с насочване за лечение. За работата с 

подобни специализирани приложения здравните специалисти се нуждаят от обучение с 

практическа насоченост.  

Телемедицина: или как да използваме цифровите технологии в здравния сектор 

при налагане на социална изолация 
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Без умения да се филтрира и контролира потока от разнородна информация за 

човешкото здраве, която ни залива от интернет, човек лесно може да нанесе 

необратими вреди на своето здраве.  

Профилактичните прегледи помагат за по-малка вероятност от заболяване и тук 

на помощ идват цифровите технологии. Сертифицираните медицински устройства за 

диагностика стават все по-използвани от пациентите - внедряват се в часовника, в 

смартфона. 

Ако все пак заболяването е факт цифровите технологии помагат за визуализация и 

оценка на начина, по който функционират органите, за контролиране на 

физиологичните показатели и правилна диагностика.   

Уменията, които са важни в здравните грижи, са свързани с използване на 

технологии за: 

 многопрофилна и комплексна оценка 

 планиране на необходимата медицинска помощ 

 оформяне на информация за оказаната медицинска помощ 

 обмен на данни към и от пациента 

 използване на приложения за телемедицина 

 работа с регистри за състоянието на пациента 

 организиране на консултации с пациента от разстояние (с помощта 

на техническо средство) 

 диагностика на заболявания 

В изпълнение на задачи по проекта се проведоха консултации между 

заинтересованите страни и се определиха  ключови длъжности / професии, които на 

този етап е необходимо повишаване на дигиталните умения: 

 

Код НКПД Длъжност наименование 

22216006 

Медицинска сестра, болнична хигиена (превенция и 

контрол на инфекциите) 

22216007 Медицинска сестра за социални дейности 
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22216008 Медицинска сестра, обществено здравеопазване 

22216012 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ 

22697006 Лекар, контрольор 

22637002 Лекар, специалист трудова медицина 

24225092 Длъжностно лице по безопасност и здраве 

31234004 Координатор по безопасност и здраве 

32115001 Рентгенов лаборант 

32123004 Лаборант, кръвни банки 

53291009 Здравен асистент  

 

6. Партньорства и / или колаборации в дигитална среда на експертите в 

здравния сектор 

1. Дигиталната култура като гарант за здравна парадигма 

Формулира се нова ера в здравеопазването и медицината чрез концепцията за 

системно дигитално здравеопазване с популярни мобилни варианти.40 Продължава да 

се разкрива как преминават една след друга възможните роли и позиции на здравния 

експерт в неговия работен цикъл: 

а/ на Автор: проектант- концептуалист; автор-програмист; автор-хардуерист 

б/ на Внедрител 

в/ на Потребител 

г/ на Обучител 

д/ на Собственик-инвеститор и Предприемач за търсене на стокови, финансови, 

социални и потребителски резултати 

е/ на Здравен Мениджър – реклама , промоция, таргет-групи 

ж/ на Анализатор – компютърните технологии са РЕОРГАНИЗАТОР В 

ЗДРАВНИЯ РЕСОР, поради трансформиращата роля на :  

1/ придобиваната дигитална медицинска и здравна информация и превръщането 

й 

2/ в продукт, произведение или  

                                                           
40 В Зелена книга за мобилното здравеопазване-  cpme-response-to-the-european-commisson-green-paper-on-

mobile-health-mhealth-com201419 
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3/ в стока.41 

Модерните професионални компетенции в науките за здравето се базират на 

дигитализацията като ново знание + ново умение+ нова здравна култура – вече 

описвана като “ДИГИТАЛНА КУЛТУРА“. Революционните експертни резултати, 

които тя гарантира, се основават на информационен трансфер чрез дигитални  

партньорства между здравен експерт / пациент / технологии.  

Днес  компютингът не е само система от технологични иновации, но също 

актуализация на най-авторитетната и ефективна компонента на професиите в сектора – 

мощните социални взаимодействия между партньорите: присъстващи и отсъстващи, в 

нови роли на автори и на потребители. Тези опосредствени връзки в диалози „лекар /  

компютърни технологии /  здрави и болни потребители“ , напълно променят 

комуникационната МРЕЖОВА СРЕДА.  

Възможни са сериозни трансформации в информационните връзки в тази 

система, при които ролите и участието на партньорите се променят трайно. На това 

основание оценяваме дигитално причинените трансформации в техните компетенции, 

като система от знания + умения + ЗДРАВНА / МЕДИЦИНСКА КУЛТУРА, като нейна 

самостоятелна част вече е ДИГИТАЛНАТА КУЛТУРА.  

Доминацията на дигиталната компетентност и култура е последица от  

технологичното оптимизиране и масовизация в здравния ресор, което определя 

безусловна нужда от придобиването и развитието им.  Това обучение по различни 

начини, с различни методи, специализирано според профила на експерта в неговата 

работна среда следва да бъде добре организиран процес. Профилната практика на 

здравната колегия специализира вида дигитални компетенции, които са 

препоръчителни и възприети като облигатни за длъжностите / професиите в Хуманното 

здравеопазване.  

Водеща тема в експертната здравна обезпеченост е, кои са новите дигитални 

компетенции на работещите в ресора и с какво те променят качеството на 

здравните услуги и дейности. 

Задачата се усложнява неимоверно поради практикуване в паралел на експерти с 

напълно различна придобита или ЛИПСВАЩА ОБРАЗОВАНОСТ – с липсващо знание, 

                                                           
41 ©Ж.Винарова , Учебник - Информационната парадигма в здравеопазването, ISBN 978-954-09-1004-8, 

изд. Захарий Стоянов, 2015 
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а само придобити технологични умения. Като прибавим и динамиката на 

компютърните програми, не само придобиването , но и поддържането дигиталната 

компетентност е много голяма и социално значима цел. В дигитална и в 

дигитализирана среда здравните услуги имат решително, дори в отделни ситуации 

ВОДЕЩО участие в лечебния процес. Пренастройването на здравните грижи на 

технологична вълна изисква комплексни промени в компетенциите на експертите 

и дефинирането им. Секторният анализ по темата може да се обобщи отчитайки 

моментните особености така: 

1. Не са дефинирани задължителни / препоръчителни всеобщовалидни 

дигитални компетенции за здравните специалности и те не се тестват в паралел със 

знанията, уменията и здравната култура при прием на нова работа. Темата за 

унифицирани профили на дигиталните умения предстои. Както и добавка при  

конкурсна оценка към професионалните знания и на компютърните умения като 

елемент от дигиталната култура. Цел за постигане остава статусът professional user. 

Необходимо е гъвкаво и адаптивно дигитално обучение. 

2. Има нужда от унификация на компютърната обезпеченост в центровете за 

медицински и здравни грижи, което ще форматира и преформатира методите на работа, 

в паралел чрез обучение с новите програмни продукти. 

3. Необходимо е за статуса на медицинската професия да бъдат формулирани 

основни дигитални компетенции като част от експертизата на специалистите. Работата 

с профилираните Информационни Системи да бъде подпомагана от достъпна приложна 

документация – т.е. Systems software с помощни и потребителски програми – 

Applications. 

4. Статусът на медицинската професия се променя - тя се трансформира в 

колективен обективизиращ се труд, достъпен за ползватели на медицински бази от 

данни, така че експертите водят професионален живот и в мрежов режим и при 

развиващи се партньорства. 

5. Лечебни поведения по спешност – групово експертно и организационно 

поведение, което се превръща в колективен процес. 

6. Дългосрочна синергия в дигиталните контакти  

а/ с колеги - експертна и административна, тук са „Ролите на „задочните 

експерти“ 
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б/ с пациенти  – в остри фази + хроници + терапевтични схеми и други 

здравеукрепващи въздействия 

в/модели на трайно социално и колегиално партньорство- технологично 

обезпечаване – Проследяване на хора в риск  

7.Поддържане на модул Дигитални умения за текущи оценки и за 

САМООБУЧЕНИЕ – особено важна задача! НЕФОРМАЛНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

И САМООБУЧЕНИЕ. 

 Темата за ПРИДОБИВАНЕ ИЗИСКУЕМИТЕ ИЛИ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 

ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ КАТО ЗАННИЯ + УМЕНИЯ + КУЛТУРА Е ТЕМА 

НА ДЕНЯ В ЗДРАВНИЯ РЕСОР. Процесът за цифровизация на компетенциите, 

особено в условия на Медицински и Болнични Информационни Системи (МИС, БИС) е 

уникална форма за стандартизиране на медицинския труд. Тя протича за автори, 

ползватели и заинтересувани ….. 

Трайно партньорство и развитие също на медицинското право в разнопосочни 

дигитални версии с роля на текуща грижа за добро дигитално бъдеще в здравните 

грижи. 

Темата за неформално обучение е водещата задача, като по избор, могат да се 

структурират области и модули в персонални проекти, съобразно наличната 

професионална квалификация. Темата за технологично предизвиканата промяна на 

всички експертни позиции е много актуална, защото е гарант за повишаване качество 

на труда и ползи за пациента -  и при спешни и при хронични състояния.   

 

V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

1. Изследване и анализ потребностите от дигитални умения в здравеопазването42 

Дигитализацията е най-съвършеният до момента естествен процес на 

взаимодействие - т.е. на ТЪРСЕНИ И СПОДЕЛЕНИ КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЦЕДУРИ. 

Тя е безусловен първенец на всички видове и методи за „СПОДЕЛЕНИ ЗДРАВНИ И 

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ОБУЧЕНИЯ.“ Тя променя изцяло здравеопазната 

индустрия  защото здравеопазването е информационна индустрия, публична услуга с 

висока степен на хетерогенност и с невъзможност за повторно еднакво предлагане като 

                                                           
42 Автор проф.д-р Ж.Винарова, д.м.н.,  11.1.2022 г. 
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качество на експертизата, защото теренът е различен във времето (пациент, среда, 

въздействия). Модерната представа за вида и броя на новаторските и налагащи се 

компетенции трябва да е в съответствие с очаквания бърз, обективен и проверим 

експертен здравеопазен труд, както е визуализирана по-долу:  

 

 

 

Новите компетенции и умения са потребни  на лекаря, за да гарантират модерни 

нива на експертизата  му, превръщайки го в АВТОР, преди да бъде и ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ЕКСПЕРТНИТЕ СИ АНАЛИЗИ, ИЗБОРИ И РЕШЕНИЯ. Той управлява болния чрез 

въздействие върху него и болестта му, но също менажира здравните грижи, от които 

болният се нуждае – чрез партниращи му експерти и организации, както и с модерна 

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОДКРЕПА.   

И за двете посоки на работата му: и с пациента, и с партньори в социума43, 

НЕГОВИТЕ КОНСУЛТАНТИ, са необходими НОВ ВИД ТЕХНОЛОГИЧНИ 

КОМПЕТЕНЦИИ:  ДИГИТАЛНИ ИЛИ ДИГИТАЛИЗИРАНИ. Това е причината 

                                                           
43 © Ж.Винарова   Академични лекционни курсове - за бакалаври и магистри  в НБУ, МВБУ и УНСС  
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цифровото здравеопазване да се определя  като световна тенденция – като тренд на 

модерната социална медицина. 

Високото качество на тази иновативна здравеопазна методика на работа, 

предизвиква и необходимост и стремеж към повишаване и поддържане високи 

стандарти на ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ за всички професии в ресора. С 

убеденост можем да отчетем че съвременната медицинска наука и практика 

определя като своя водеща образователна и практическа цел придобиване и 

поддържане на модерни ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ . 

Компетенциите са сбор от : ЗНАНИЯ + УМЕНИЯ И + КУЛТУРНИ 

НАГЛАСИ.  

Индивидуалните здравни компетенции  определят качеството на всяка експертна 

реализация, както и публичния престиж на професията. Те могат да се представят така: 

  1.Първо ниво- ПРОДУКТИВНОСТ – възприятие и регистрация на статуса, 

осмисляне и оценка на болния и болестта. Следват решения и сътрудничества: 

опериране с терминологични помагала, приложение на закони и закономерности, 

умение да се прилагат знания за конкретни казуси, архивно стопанство и личен 

експертен архив. Партньорства – освен експертни още и технологични устройства: 

регистриращи и следящи, в средата и извън нея.  

 2.Второ ниво- РЕПРОДУКТИВНОСТ – способност за възпроизвеждане на 

реалии, фактология, процеси, явления и събития, дефиниране на понятия и принципи, 

формулиране на стандарти, правила и закономерности в съответната област. Избрано 

споделяне и консултиране с признати авторитети.  

 3.Трето ниво- ТВОРЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ – умения за анализ и синтез; нови 

или адаптирани схеми за моделиране; приложение на знания – но с лична 

интерпретация – при сложни специализирани казуси; способност да се проблематизира; 

да се предлагат алтернативни решения; да се проведат дискусии и се избира 

терапевтично поведение в нестандартни ситуации – при недостиг на време и на 

информация.  Задължителни са авторски резултати от избран тип. Всичко това може да 

става освен локално и да се дистанционализира и архивира. 

4. Абсолютно ниво – при КОМПЮТЪРНА И ПОЛИЕЗИЧНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ се практикуват партньорства с ДИГИТАЛНИ 

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ, за да има НОВО КАЧЕСТВО НА 
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ЕКСПЕРТИЗАТА , както и допълнителен достъп до „информационни гнезда“. Така се 

генерира персонална експертна информация от най-високо качество - след дигитални 

сравнения и избори от професионални центрове, които консултират и мотивират избора 

на терапевтични решения и терапевтично поведение .  

От придобитата медицинска информация се произвеждат всички 

„постинформационни продукти“, с които се лекува/ управлява и болния и ресора :  

 Статистика 

 Мениджмънт 

 Здравна Политика 

 Здравна Култура 

 Знание  

 Светът на здравето и болестта е свят на придобити чрез изследвания, наблюдения 

и  опитност данни и информация, както и на посочените по-горе постинформационни 

продукти. Днес генерационните цикли на всички постинформационни производни 

могат да бъдат резултат : 

❶От мозъчни атаки, базирано на знанието и опита на медиците – и те са 

уникални експертни произведения 

❷От апаратура с технологични програми– и те всички са дигитални продукти 

❸От обединението между човешкия опит и знание и дигиталната апаратура, 

методики и алгоритми за обработка. 

 Това партньорство И КОНСУЛТИРАНЕ е целта и задачата на модерното 

здравеопазване. То става възможно само ако специалистът има съответстваща 

образователна подготовка - дигиталните компетенции вече са част от 

професионалната реализация в медицината, чрез партньорства с компютърни 

методи, респ. технологии. 

Всеки лекар генерира уникални експертни произведения – те са лични и различни! 

За да не бъдат само персонални, а да са в колаборация и с други източници, лекарят 

трябва да си гарантира максимален достъп :  

а/до друга субективна колегиална множествена информация – експерти, 

литература, бази данни и знание 

б/ ДО ОЩЕ ЕДНА - ОБЕКТИВНА , ВЕЧЕ ПРОИЗВЕДЕНА ТЕХНОЛОГИЧНО. 
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Тогава процесът ще бъде базиран на данни и информация като колективно знание, 

т.е. ще бъде научно постижение, ще гарантира практикуване на МЕДИЦИНА 

БАЗИРАНА НА ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА. Това е възможно и става рутинно при 

придобита дигитална квалификация. 

Променена е практиката на медицински и здравни грижи в дигитализирани, 

екипни версии, чрез КОМПЮТЪРНИ  ПОДКРЕПИ и пазарни зависимости.  Новата 

реалност  прави задължително придобиването на дигитални знания и умения, които 

гарантират  

дистанционни връзки и контрол в колегиален кръг, вкл. и с пациентите. Така се 

обективизира и обогатява мечтаната двойка или тройка  “Лекар - Пациент - Лекари“. 

Точно тази нова експертна ситуации ПРАВИ НЕОБХОДИМА, ДОРИ  

ЗАДЪЛЖАВА, ПРИДОБИВАНЕ НА НОВА  ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, 

ОТ КОЯТО ЗАВИСЯТ ЕКСПЕРТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА В ЗДРАВНИЯ 

СКЕТОР. Следва без отлагане да се валидират унифицирани профили на ключови 

позиции в публичното здравеопазване за специалистите, които РАБОТЯТ ПОСТОЯННО 

В МРЕЖОВ РЕЖИМ.  

Въпрос на днешния ден, а с абсолютна значимост и на утрешния, е  КАК ДА СЕ 

РАЗВИВА В РЕАЛЕН РЕЖИМ ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНЦИЯ – т.е. дигитално 

асистираните ЗНАНИЯ + УМЕНИЯ + КУЛТУРА НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ И 

ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ. Също така дигитално да се архивира цялата 

информация по правилата на документооборота в медицината, което предполага 

добавки и корекции. Също така да се работи в „Поливалентен режим, в режим на 

консултантски активности – в Мрежов Режим“  

ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТНИЯТ И ПРАКТИКУВАЩ ЕЛЕКТРОННО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТЕЛЕМЕДИЦИНА44 В ИЗБРАНИ ВЕРСИИ МЕДИЦИНСКИ И 

ЗДРАВЕН ЕКСПЕРТ ИМА ФУНКЦИИ И РОЛЯ НА “Иноватор“.  

 Терминът маркира новото експертно поведение в медицината чрез: знания, 

умения, памет, практическо и абстрактно мислене, воля, навици, амбиция, опит, 

ориентирани към: 

 Проактивност 

                                                           
44 ©Ж.Винарова, ©М.Вуков – Речник и Учебник по Телемедицина /превод от European Commission изд. 

Брюксел 2001/, ISBN 954-535-269-8, 2002 
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 Креативност 

 Управление на промяната в медицинската експертиза . 

Глобалната конкуренция, промените в поведението на потребителите, динамиката 

на икономиката и здравния пазар са така категорични, че от здравния мениджър, от 

лекаря и от специалиста по здравни грижи  се иска, наред с всичко друго, да са: 

1. Постоянно проактивни  

2.  Винаги креативни  

3. Да наблюдават и управляват както директно, така и дигитално промените 

в здравеопазването.  

Елемент на тази новост е партньорството на лекаря със здравния мениджър, с 

медицинския информатик и с всички експерти, които обслужват финансово, 

технологично, административно и правно ресора. А партньорството и консултациите  с 

тях е преобладаващо компютърно, т.е.  ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ЗДРАВЕТО Е БЕЗ 

АЛТЕРНАТИВА! 

“Проактивността” като понятие е известно още от 1946 г. Негов автор е Victor 

Frankl,45 но то е популяризирано от Stephen Covey през 80-те години на ХХ век с идеята 

хората, които работят и се занимават с бизнес и управление “да събудят” в себе си 

проактивно поведение. Колкото по-силно осъзнаваш собствената си свобода за личен 

избор, толкова по-силна е проактивността, особено в медицинската практика, където 

всяко решение може да бъде уникално, авторско. Това е накратко новата 

компетенция “Проактивност” – част от ролята  “Иноватор”.   

Днес в здравната и медицинска практика иноваторството е неразривно свързано и 

зависимо ОСНОВНО ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО С ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЧРЕЗ 

РАЗВИВАЩИ СЕ ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ. Създава се ситуация за  

произвеждане на т.нар. „цифрово съдържание“, през специализирана „поддържаща 

инфраструктура“(хардуер, софтуер, мрежи, компютинг46 ). 

                                                           
45 
ttps://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%80%

D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%8A%D0%BB 
46 http://tuj.asenevtsi.com/CNS/SEO%2015.htm – компютърни услуги във вид на облак. Днес 

наричат „облачен компютинг“ петата публична услуга - след електричество, газ, вода, телефон. 

http://tuj.asenevtsi.com/CNS/SEO%2015.htm
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 Цифровото представителство набира масова употреба в здравната мрежа 

защото е единствен път за модернизирано българско здравеопазване. Това е 

основанието да мислим заедно в няколко посоки: 

1.Как да се променя текущо компютърната грамотност за да стане компютърна 

образованост, с особена грижа към работещата колегия, която по исторически причини 

не е учила телемедицина и електронно здравеопазване по време на академичното си 

образование.  

2. Да се поддържа и развива компютингът47 , днес вкл. облачният (cloud 

computing) метод и методика на работа в здравния сектор, като се финансира и 

държавно с преференции. 

3. Да се ориентира недвусмислена здравна политика за стимулиране дигитална 

здравна образованост и здравна култура за това  ново здравно управление чрез: 

❶ОБУЧЕНИЕ  - иновации + актуализиране на класически знания и умения  

❷Финансиране, Внедряване, Поддръжка. 

С такава цел  представяме поредния етап  - от нашата работа по проект 

BG05M9OP001-1.128-0001 “РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ“ чрез 

„Теренно проучване дигиталните компетенции в работещи медицински 

заведения в страната“ , с който целим: 

 ДА НЕ СМЕ „ТЕХНОФОБИ“, независимо от образованието си, защото  

днес информацията е  водещ технологичен  продукт или научно/ 

наукообразно експертно  

произведение. Болният има нужда и от двата вида данни и информация за да бъде 

диагностициран и лекуван на съвременно ниво! 

 Да се разработят етапни индикативни профили  на дигиталните 

компетенции 

 Да се представят дигиталните компетенции в действие по професии и в 

паралел с финансово-стопанските дейности в медицинските организации и 

звена 

                                                           
47 http://tuj.asenevtsi.com/CNS/SEO%2013.htm 

https://prezi.com/qj6f6jzw0hpm/presentation/ 

http://tuj.asenevtsi.com/CNS/SEO%2013.htm
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 Да се проведе теренно изследване чрез анкетна карта, с въпроси за 

конкретни дигитални умения и партньорства, всички прилагани в 

уникалната болестотворна атмосфера на настоящата пандемия. 

Тук е уместно да опишем поредицата от културни прояви, отношения и изделия, 

налагащи образователна и интелектуална адаптация, които са в основата на големите 

експертни промени при живеене в здраве и в болест едновременно във физическия 

и във виртуалния свят. За лекарската професия тази професионална адаптационна 

промяна е уникална, защото включва употреба на:  

(1) brain-ware –  мозъчни (експертни) продукти 

(2) techno-ware  – технологични продукти (изделия) – brand new  

(3) org-ware – организационна промяна (преструктуриране) 

 (4) soft-ware – компютърни програми и техни специализирани приложения 

(5) hard-ware – физическите компоненти на един компютър – в широк смисъл 

организиране на “PC- работно място с периферни устройства” 

 (6) people-ware – мотивация и привързаност на работещите и ползвателите към 

развиващия се потенциал на електронното здравеопазване. 

В създадената ситуация от необходимо спешно внедряване дигиталните методи за 

работа в ресора. Това  задължава да се търсят най-бързи и ефективни решения за 

дигитална квалификация и преквалификация на всички експерти в здравната 

система.  

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА  РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННАТА РАБОТА  НА 

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП ПО ТЕМАТА 

Планирани дейности по проекта – КОМПОНЕНТ 2  

Изследването се осъществява с общо приет по заданието на проекта 

Въпросник за „Интервю N 1” по икономическа дейност 86 „Хуманно 

здравеопазване на тема „Дигитални умения и компетенции: състояния и 

перспективи за развитие“.  

Целта е да се проучи и идентифицира профилът на тези умения и компетенции за 

ключовата лекарска  професия като : дигитална грамотност за обработка в реално време 

на данни и информация + комуникации за сътрудничество +осъзната необходимост от 
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дигитална квалификация и инициативи в тази посока, както и практики и планирани 

дигитални обучения и преквалификации, предвид нуждите на ресора. 

ТОЗИ ОРИГИНАЛЕН ВЪПРОСНИК / Анкетна карта/ ГАРАНТИРА АНАЛИЗ НА 

ИЗБРАНИ ОЦЕНЪЧНИ ПАРАМЕТРИ ОТНОСНО ДИГИТАЛНИТЕ СТАНДАРТИ НА 

РАБОТА В РАЗЛИЧНИ МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ЗВЕНА.  Така текущо могат да  

се правят избрани наблюдения и оценки, базирани на събраните данни, както и 

изводи чрез интерпретации и прогнозиране базирано на тази информация: 

 Характеристика на Въпросника по направления: 

 Идентификационна информация : име, сфера на дейност, форма на собственост, 

брой служители , интервюирано лице. 

 

Раздел I –  Актуално състояние  

A1- Моментно ниво на тези компетенции; А2- Промени поради дигитализацията ; 

А3- Какво е уместно и необходимо да се въведе през идващите 5 г; А4 – Ефектът от 

въведеното вече  и дали дигитализацията води до по-голяма свобода или по-голям 

контрол; А5- Има ли централно отговорен експерт; А6 – трудности за дигитализацията; 

А7 – Има ли нови професии породени от промените  

 

Раздел II – Обучение и повишаване квалификацията в областта на дигиталните 

умения 

К1- Наличен ли е собствен обучителен център; К2 – Ползите от обучение в 

училище и/или в университета; К3- Програма за квалифициране на наетите; К4 -При 

недобра компютърна квалификация какво се прави? ; К5 – Как се внедряват по-новите 

технологии; К6 – Има ли проверка за валидиране на дигиталните умения; К7 – Къде да 

се провеждат занимания по повишаване общите дигитални умения ; К8 - Къде да се 

провеждат занимания по повишаване специфични дигитални умения;  К9 -    Как да се 

провеждат общите обучения по темата; К10 – Как да се финансират тези обучения?; 

К11 Как да се правят графици за това обучение и кой отговаря? ; К12- Кой изготвя тези 

обучителни програми?; К 13- Има ли вътрешни обучителни програми; К 14- Правени 

ли са такива през последната година; К15- От какъв тип кадри по дигитализация се 

нуждаете?; К16-  Какви нови кадри ще са нужни, свързано с бъдеща дигитализация – 

нови ключови професии след 1-3- 5 г;. 
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  Раздел III – Влияние на пандемията върху сектор Здравеопазване във вашето 

звено 

С1 –Как се отрази пандемията върху сектора?; С2  - Кои от мерките по този повод 

ще запазите след пандемията?; С3 - Стана ли дигитализацията приоритетна поради 

мерките по този повод. 

СЛЕД ТЕРЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ (М. ДЕКЕМВРИ 2021) И СРЕЩИ В 

ПОСОЧЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ЗВЕНА, ПРЕДСТАВЯМЕ 

ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЪОБРАЗНО СТРУКТУРАТА НА ДОКУМЕНТА, 

КАКТО И ИЗВОДИ ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ МОМЕНТНИ И РЕТРОСПЕКТИВНИ 

ТЕРЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СРЕЩИ.  

Анализирани са на случаен принцип различни по вид, структура и собственост 18 

медицински и здравни институции, както следват: 

1. Специализирана болница за лечение на хематологични 

заболявания ЕАД – София – държавна собственост  

2. УМБАЛ  „Света Ана“ – София – смесена собственост 

3. Център за спешна медицинска помощ- София   - държавна 

собственост 

4. УМБАЛ “Пирогов“ – София  -смесена 

5. Многопрофилна болница за активно лечение- АД, Шумен АД – 

държавна и общинска  

6. РЗОК, Благоевград – здравно осигуряване - държавна 

7. МБАЛ Пазарджик АД – смесена  

8. РЗИ Русе - държавна 

9. Медицински факултет , Стара Загора –  държавна 

10. ЦСМП,  Русе - държавна 

11. МБАЛ Княгиня Клементина , ЕАД  -София, V гр. б-ца – 

общинска собственост  

12. УМБАЛ „Св.Марина“ Варна - държавна 

13. СБРДЦП  „Св.София“ ЕООД - общинска 

14. ЦСМП, Кърджали  - държавна  

15. РЗОК Добрич– здравно осигуряване – държавна 

16. МБАЛ „Тримонциум“ ООД, Пловдив  
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17. МБАЛ „Сердика“, София 

18.  РЗИ – Шумен - здравно осигуряване - държавна 

собственост 

 

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ НА ДИГИТАЛНИТЕ  УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, 

БАЗИРАН НА ТЕРЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ /Investigation/ 48 

 

Проучването е проведено в медицински и здравеопазни обекти , XI- XII / 

2021г   

Определяме представената експертна задача и резултати  като значими, 

защото:    

 направени са с обективни , проверими данни 

 базирани са на доказателства 

анализирани са с емпирични и теоретични методи 

интервюирани са отговорни експерти на техните работни места, което е 

гаранция за достоверност  

направени са моментни изводи за практикувани неформални програми и 

форми на дигитално обучение, както и прогноза  за тяхно необходимо 

поддържане и надграждане без отлагане, с цел оптимизиране и 

масовизация.  

Цел на това теренно проучване  са социалните и експертни ползи от 

функциониращи в момента варианти на: Дигитално здравеопазване и Дигитална 

медицина, като най-модерният вид Социална медицина и Социално 

здравеопазване. 

Анализът е  направен в условия на непозната, свръх-сложна пандемична 

ситуация.  

                                                           
48 NOTA BENE ! 
Попълнените и обработени въпросници са архивирани, свързано с идеи за бъдещо развитие на 

изследването.  
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Той е практическо доказателство за необходимо създаване УНИФИЦИРАН 

ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ / ДИГИТАНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ/  ЗА 

РАБОТЕЩИТЕ ЛЕКАРИ. Обобщават и анализират се сведения за локални решения и 

практики с цел  повишаване, надграждане  и неформално обучение  за специфични 

дигитални умения в медицинската практика.  

Изключителните предимства при електронизация на данни, информация и всички 

постинформационни продукти в здравеопазването са достигнали масовост и 

популярност. Много е важно да се посочи ограниченият брой практикуващи, които 

имат академична подготовка за това. Преобладаващи са „самонаправили се“ експерти, 

които искат да се развиват и прогресират и за себе си, но първо за пациентите ! Това 

налага  грижите и инвестициите да са в посока ЗАДЪЛЖИТЕЛНА АКАДЕМИЧНА 

ОБРАЗОВАНОСТ И ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ВИСОК 

КЛАС КОМПЮТЪРНО АСИСТИРАНА ЕКСПЕРТИЗА. Тя е постижима само чрез 

модерно обучение и отговорно поддържана квалификация като трайна политика на 

образователния  статус. Медицинският труд и наука променят качеството си само при 

компютърни и телекомуникационни асистенции, при контролирани квалификационни 

нива на експертите. Преодолява се „самотното решение“ и се замества с колективна 

експертиза. Постижимо е чрез неформално обучение и контрол с дистанционни и 

дистанционализирани методи. 

Формулираните въпроси и получените отговори позволяват да се направят много 

важни заключения за моментната употреба/ познание/ приложимост/ развитие на 

дигиталните умения и компетенции в ресора. Тествани са медицински центрове с 

различна по вид собственост: държавна, смесена и частна.  

Проучването включва и един раздел от 3 въпроса, посветен на здравеопазните 

промени, породени от пандемията. 

ЗА ОПИСАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОИЗВОЛНО ИЗБРАН ПОПЪЛНЕН 

ВЪПРОСНИК СМЕ СПАЗИЛИ ИЗБРАНАТА КОНСТРУКЦИЯ: 

1.Посочени са въпросите по раздели, като сме избрали  минимизация в текстовете 

на отговорите, с цел последващо тяхно обобщение. 

2.Представяни са и всички въпроси, които не са получили потговор 

3. В някои въпросници на мястото за описание практикуваните или пожелани 

методи за дигитална квалификация и преквалификация или няма данни, или 
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информацията e непълна и без детайли, защото такава е реалната ситуация. Посочени 

са локални инициативи и решения, за да се актуализира неформалното дигитално 

обучение – с канени външни лектори, при ползване на Центровете за професионално 

обучение /ЦПУ/. Но липсват браншови организации с канени представители , 

академични лидери- автори на учебни помагала. Няма посочени връзки с профилирани 

гимназии  и техникуми. По различни начини се организира продължаване на работния 

ритъм по време на обучението и след такава квалификация. Това е важно, защото в 

много от анкетираните места е описано къде се провеждат обученията+ кой ги води+ 

кой ги заплаща+ каква е администрацията за обучение без откъсване от работа или по 

друг начин, както и липсата на специализирани вътрешни обучителни програми. 

Въвеждане на стандарти  или валидиране на дигитални възможности и проверки на 

придобити умения е вече обсъждана за бъдещи проекти тема. Масово се определя 

дигиталната квалификация при наемане на нови специалисти- основно базирано на 

тяхната автобиография. Очаква се също и документ за наличие на общи дигитални 

умения и сръчности. 

 На случаен принцип представяме първото от списъка изследвано здравно 

заведение с неговите данни : 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЯВАНИЯ ЕАД 

Интервюирано лице: Специалист „Управление на човешки ресурси“ 

ВЪПРОСНИК ЗА ИНТЕРВЮ № 1 

 

Раздел I –  Актуално състояние  

А1Как бихте определели към настоящия момент нивото на дигитализация 

дейността на лечебното заведение/организация : 

Средно. 

А2 Какви промени, свързани с дигитализацията, настъпиха във Вашето 

лечебно заведение 

Подобряване на информационното осигуряване. 

А3 Каква е степента на развитие на дигитализацията в посока: медицинска; 

административна, логистична  

 И трите вида. 
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А4  Какви дигитални технологии се използват в настоящия момент 

Специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект: Документооборот, 

Управление на отношенията с клиенти; Финанси и счетоводство; Инвентар и складови 

наличности; Графици и екипи; Логистика; Калкулация на сметки, платежни документи; 

Инструменти за продуктивност и отдалечена работа; Софтуер за медицински 

изследвания. 

А5 Според Вас, кои от изброените технологии е необходимо да бъда въведени в 

следващите 5 години в организацията с оглед подобряване дейността  

 Управление и планиране на ресурси, Инвентар и складови наличности, 

Логистика, Анализ и прогнози- Business Intelligence Analysis  

А6 Какъв е според Вас ефектът от дигитализацията  в сферата на дейност  

на вашето лечебно заведение: 

По-високата степен на дигитализация оптимизира и автоматизира основни 

процеси и дейности; Повишава се качеството на обслужване и терапия на  повече 

пациенти; Подобрява се качеството на предоставяните услуги ; Подобрение условията 

на труд; Има необходимост от по-високо квалифицирани работници и служители; 

Допринася създаване на нови работни модели; Допринася за по-голяма прозрачност на 

работните и управленски модели; Гарантира устойчивост. 

А7  Има  ли в лечебното заведение служител/отдел , който носи 

централизирана отговорност за дигитализацията – чрез въвеждане на нови 

технологии – продукти, платформи и др. 

Да, изпълнителен директор/ Съвет на директорите. 

А8   Какво възпрепятства по-нататъшната дигитализация на лечебното 

заведение? 

Размерът на инвестициите. 

А9 С активното навлизане на новите технологии в сектора през последните 

години появиха ли се във Вашата организация нови длъжности/ професии? 

Не. 

 

Раздел II –  Обучение и повишаване квалификацията на служителите в 

областта на дигиталните умения/компетентности 
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К1  Разполага ли лечебното заведение със собствен център за обучения, в 

който се провеждат/биха могли да се провеждат курсове за усвояване / повишаване 

на дигиталните умения 

Компанията не разполага със собствен обучителен център. 

К2Доколко необходимата обучителна информация се предоставя от 

училищата / университетите в страната 

Няма отговор 

К3  При наемане на нови служители, как преценявате нивото на общите 

дигитални умения/компетентност? 

Въз основа на информацията посочена в техните автобиографии 

Въз основа на документ за завършена степен на съответстващо образование. 

Въз основа на специализиран сертификат за специфични за длъжността/ 

професията дигитални компетенции 

Въз основа на тестване /практическа проверка на специфичните дигитални 

умения. 

К4  Ако след наемане на работа се установи че служител не разполага с 

необходимите общи / или специфични дигитални умения как процедирате? 

Обучаваме го в процеса на работа като му определяме ментор/наставник 

К5  Как Вашето лечебно заведение се справя с интензивното развитие на 

новите технологии и навлизането им в  сектора? 

При възникване на необходимост организира на място курсове/обучения по 

конкретни дигитални компетентности – работа със специализиран софтуер, управление 

на медицинска апаратура и др. 

При възникване на необходимост изпраща свои служители на курсове/обучения 

за повишаване на квалификацията, вкл. в областта на общите/ специфични дигитални 

умения 

К6 Вашата организация/ лечебно заведение  има ли приети стандарти или 

процедури за проверка или валидиране дигиталните умения на служителите си 

Да, въвеждането на подобни стандарти е в процес на подготовка и обсъждане от 

Ръководството. 
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К 7 Къде е най-подходящо, от гледна точка на основната дейност на 

лечебното заведение, да се провеждат обучения за повишаване ОБЩИТЕ дигитални 

умения на персонала? 

В лечебното заведение с вътрешни обучители, В лечебното заведение с външни 

обучители; Комбинирано.  

К 8 Къде според Вас е най-подходящо, от гледна точка основната дейност на 

лечебното заведение, да се провеждат СПЕЦИФИЧНИТЕ обучения за повишаване на 

общите дигитални умения на персонала? 

Комбинирано, в лечебното заведение и в ЦПО 

Друга възможност. 

  К 9  Как според Вас следва да се случват, съобразно основната дейност на 

лечебното заведение, обученията за повишаване дигиталните умения на персонала 

Без откъсване от работа, в извънработно време; С откъсване от работа, платен 

отпуск. 

К 10  Как следва да се финансират  обученията за повишаване дигиталните 

умения на персонала? 

От работодателя 

От работодателя и синдикалните организации 

От целево финансиране  по проекти.  

К 11  Кой  във Вашето лечебно заведение е отговорен за разработване на 

ГРАФИЦИТЕ за обучение и квалификация, включително тези в дигиталната сфера  

Ръководител/служител от отдел „Човешки ресурси“ 

Зам. директор по учебната дейност 

Главната медицинска сестра. 

К 12  Кой разработва учебните програми за обучение и квалификация, вкл. тези 

в сферата на дигиталните умения/компетентности 

Вътрешни експерти. 

К 13 Имате ли във вашето заведение вътрешни обучителни/квалификационни 

програми 

Да, имаме. 

К 14 През последната календарна година провеждали ли сте обучения по 

общи/специфични дигитални умения 
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Да, вътрешни. 

К 15 От какъв тип експерти в дигиталната сфера смятате че се нуждае 

вашето лечебно заведение през следващите 5 годни 

Няма данни. 

К 16  С оглед непрекъснатото навлизане на дигиталните технологии какви нови 

специфични дигитални умения ще са необходими през следващите 3/5 години за 

посочените позиции 

Няма данни. 

 

Раздел III  –  Влияние на пандемията COVID 19 върху сектора 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

С1 Как, според вас се отрази пандемията върху сектора здравеопазване  

Доведе до недостиг на кадри 

Пренатоварване на персонала 

Увеличи дистанционната работа 

Увеличи разходите за почистващи и дезинфекционни материали. 

С2 Кои от мерките, въведени по време на пандемията смятате да запазите и 

след отпадане на ограниченията 

Увеличаване инвестициите за дигитализация /онлайн платформи за 

сътрудничество и компетенции, за виртуални обучения, увеличаване на безхартиените 

процеси 

С3 Превърна ли се дигитализацията в по-важен приоритет за организацията, 

следствие ефектите от пандемията  

Да. 

 

За да се обогати представянето, добавяме към отговорите на специализираната 

болница за хематологични заболявания в София и една РЗОК в Добрич: 

 

РЗОК ДОБРИЧ  

Интервюирано лице: служител 

ВЪПРОСНИК ЗА ИНТЕРВЮ № 1 
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Раздел I –  Актуално състояние  

А1Как бихте определели към настоящия момент нивото на дигитализация 

дейността на лечебното заведение/организация : 

Средно. 

А2 Какви промени, свързани с дигитализацията, настъпиха във Вашето 

лечебно заведение 

Оптимизация на процедурите и административните процеси. 

А3 Каква е степента на развитие на дигитализацията в посока: медицинска; 

административна, логистична  

Административна 

А4  Какви дигитални технологии се използват в настоящия момент 

Софтуер за киберзащита; Специализирани софтуерни продукти и изкуствен 

интелект за: Документооборот, Финанси и счетоводство; Графици и екипи; Калкулации 

на сметки, платежни документи; Киберсигурност - софтуер за защита ; Софтуер за 

медицинска диагностика; Софтуер за медицински изследвания; Софтуер за  

медицинска документация; Софтуер за електронно предписване- медицинска рецепта; 

Софтуер за телемедицина; Софтуер за насрочване/резервиране на срещи; Софтуер за 

медицинско фактуриране; Софтуер за управление на болница. 

А5 Според Вас, кои от изброените технологии е необходимо да бъда въведени 

през следващите 5 години в организацията с оглед подобряване дейността  

  ЗА: Документооборот; Калкулация на сметки, платежни инструменти; 

Управление и планиране на ресурси; Роботизирана автоматизация на процесите / RPA/ ; 

Софтуер за телемедицина; Инвентар и складови наличности; Логистика; Анализ и 

прогнози- Business Intelligence Analysis . 

А6 Какъв е според Вас ефектът от дигитализацията  в сферата на дейност  

на вашето лечебно заведение: 

По-високата степен на дигитализация оптимизира и автоматизира основни 

процеси и дейности; Повишава се качеството на обслужване и терапия на  повече 

пациенти; Подобрява се качеството на предоставяните услуги ; Има подобрение 

условията на труд; Има необходимост от по-високо квалифицирани работници и 

служители; Допринася създаването на нови работни модели; Допринася за по-голяма 

прозрачност на работните и управленски модели.  
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А7  Има  ли в лечебното заведение служител/отдел , който носи 

централизирана отговорност за дигитализацията – чрез въвеждане на нови 

технологии – продукти, платформи и др. 

Да, Специален екип/ комисия. 

А8   Какво възпрепятства по-нататъшната дигитализация на лечебното 

заведение? 

Недостатъчната квалификация на служителите; Размерът на инвестициите; 

Сигурността на данните; Недостатъчната стандартизация на работните процеси; 

Регулаторната рамка в сектора; Липсата на ясни приоритети в сферата на 

дигитализацията 

А9 С активното навлизане на новите технологии в сектора през последните 

години появиха ли се във Вашата организация нови длъжности/ професии? 

Не. 

 

Раздел II –  Обучение и повишаване квалификацията на служителите в 

областта на дигиталните умения/компетентности 

К1   Лечебното заведение разполага ли със собствен център за обучения, в 

който се провеждат/биха могли да се провеждат курсове за усвояване / повишаване 

на дигиталните умения 

Компанията не разполага със собствен обучителен център. 

К2Доколко необходимата обучителна информация се предоставя от 

училищата / университетите в страната 

Няма такава. 

К3  При наемане на нови служители, как преценявате нивото на общите им 

дигитални умения/компетентност? 

Въз основа на информацията посочена в техните автобиографии. 

Въз основа на документ за завършена степен на съответстващо образование. 

Въз основа на специализиран сертификат за специфични за длъжността/ 

професията дигитални компетенции. 

Въз основа на тестване/ практическа проверка на специфичните дигитални 

умения. 
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К4  Ако след наемане на работа се установи че служител не разполага с 

необходимите общи / или специфични дигитални умения как процедирате? 

Обучаваме го в процеса на работа като му определяме ментор/наставник. 

К5  Как Вашето лечебно заведение се справя с интензивното развитие на 

новите технологии и навлизането им в  сектора? 

Регулярно, въз основа на предварително съставен график се изпращат служители 

на курсове/обучения. 

К6 Вашата организация/ лечебно заведение  има ли приети стандарти или 

процедури за проверка или валидиране дигиталните умения на служителите си 

Не мога да преценя. 

К 7 Къде е най-подходящо, от гледна точка на основната дейност на 

лечебното заведение, да се провеждат обучения за повишаване на ОБЩИТЕ 

дигитални умения на персонала? 

В лечебното заведение с външни обучители  

Извън лечебното заведение - в ЦПО 

Комбинирано.  

К 8 Къде според Вас е най-подходящо, от гледна точка основната дейност на 

лечебното заведение, да се провеждат СПЕЦИФИЧНИТЕ обучения за повишаване на 

общите дигитални умения на персонала? 

В лечебното заведение с външни обучители. 

  К 9  Как според Вас следва да се случват, съобразно основната дейност на 

лечебното заведение, обученията за повишаване дигиталните умения на персонала 

С откъсване от работа, с платен отпуск. 

К 10  Как следва да се финансират  обученията за повишаване дигиталните 

умения на персонала? 

От работодателя 

От целево финансиране, по проекти. 

К 11  Кой  във Вашето лечебно заведение е отговорен за разработване на 

ГРАФИЦИТЕ за обучение и квалификация, включително тези в дигиталната сфера  

Няма данни. 

К 12  Кой разработва учебните програми за обучение и квалификация, вкл. тези 

в сферата на дигиталните умения/компетентности 
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Няма данни. 

К 13 Имате ли във вашето заведение вътрешни обучителни/квалификационни 

програми 

Не знам. 

К 14 През последната календарна година провеждали ли сте обучения по 

общи/специфични дигитални умения 

Не знам. 

К 15 От какъв тип експерти в дигиталната сфера смятате че се нуждае 

вашето лечебно заведение през следващите 5 години 

Специалисти по автоматизация на медицинската апаратура; Специалисти  Big 

Data; Специалисти компютърни симулации; Специалисти развитие на дигитални бизнес 

модели и услуги; Специалисти киберсигурност; Специалисти облачни изчисления; 

Специалисти разработване и интеграция на мобилни приложения; Специалисти 

дигитален маркетинг. 

К 16  С оглед непрекъснатото навлизане на дигиталните технологии какви нови 

специфични дигитални умения ще са необходими през следващите 3/5 години за 

посочените позиции 

Няма данни. 

 

Раздел III  –  Влияние на пандемията COVID 19 върху сектора 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

С1 Как, според вас се отрази пандемията върху сектора здравеопазване  

Доведе до недостиг на кадрите 

Пренатоварване на персонала 

Увеличаване инвестициите за дигитализация- онлайн платформи 

Увеличи разходите за почистващи и дезинфекционни материали 

Увеличаване на базираните на облака вътрешни услуги и процеси 

С2 Кои от мерките, въведени по време на пандемията смятате да запазите и 

след отпадане на ограниченията 

Увеличаване на безхартиените процеси 

С3 Превърна ли се дигитализацията в по-важен приоритет за организацията, 

следствие ефектите от пандемията  
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Да. 

 

Представяме статистическите обобщения от попълните Въпросници49 

Раздел II –  Обучение и повишаване квалификацията на служителите в 

областта на дигиталните умения/компетентности 

К1  Разполага ли лечебното заведение със собствен център за обучения, в 

който се провеждат/биха могли да се провеждат курсове за усвояване / повишаване 

на дигиталните умения 

4 от 18-те здравни заведения разполагат със собствен обучителен център - Център 

за спешна медицинска помощ – София¸ МБАЛ Княгиня Клементина, МБАЛ 

ПИРОГОВ,  ЦСМП Русе. 

К3  При наемане на нови служители, как преценявате нивото на общите 

дигитални умения/компетентност? 

Въз основа на информацията посочена в техните автобиографии 

Въз основа на документ за завършена степен на съответстващо образование. 

Въз основа на специализиран сертификат за специфични за длъжността/ 

професията дигитални компетенции 

Въз основа на тестване /практическа проверка на специфичните дигитални 

умения, където положителен отговор са дали 4 от 18-те приети отговори. 

К4  Ако след наемане на работа се установи че служител не разполага с 

необходимите общи / или специфични дигитални умения как процедирате? 

Обучаваме го в процеса на работа като му определяме ментор/наставник, 

отговарят в 10 от 18-те интервюта. По един отговор има и за изпращане на 

квалификационен курс в ЦПО, задължават го в определен срок да усвои необходимите 

дигитални умения, организират курс за повишаване на дигиталните умения, или го 

уволняват (СБРДЦП „Света София“ ЕООД).   

К5  Как Вашето лечебно заведение се справя с интензивното развитие на 

новите технологии и навлизането им в  сектора? 

                                                           
49 Nota bene! Всички цитирани  бройки са реални числа, резултат от преброяване на цялата попълнена и 

обработена документация! 
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При възникване на необходимост 5 от 18 организират на място курсове/обучения 

по конкретни дигитални компетентности – работа със специализиран софтуер, 

управление на медицинска апаратура и др. 

При възникване на необходимост 1 от 18 изпраща свои служители на 

курсове/обучения за повишаване на квалификацията, вкл. в областта на общите/ 

специфични дигитални умения 

К6 Вашата организация/ лечебно заведение  има ли приети стандарти или 

процедури за проверка или валидиране дигиталните умения на служителите си 

Да, въвеждането на подобни стандарти е в процес на подготовка и обсъждане от 

Ръководството. 

К 7 Къде е най-подходящо, от гледна точка на основната дейност на 

лечебното заведение, да се провеждат обучения за повишаване ОБЩИТЕ дигитални 

умения на персонала? 

В лечебното заведение с вътрешни обучители отговарят 3 от 18, В лечебното 

заведение с външни обучители споделят 10 от 18; Комбинирано – 2 от 18.  

К 8 Къде според Вас е най-подходящо, от гледна точка основната дейност на 

лечебното заведение, да се провеждат СПЕЦИФИЧНИТЕ обучения за повишаване на 

общите дигитални умения на персонала? 

В лечебното заведение с вътрешни обучители отговарят 3 от 18, В лечебното 

заведение с външни обучители споделят 10 от 18; извън компанията – 1 от 18; 

Комбинирано – 3 от 18.  

  К 9  Как според Вас следва да се случват, съобразно основната дейност на 

лечебното заведение, обученията за повишаване дигиталните умения на персонала 

Без откъсване от работа, в извънработно време, осъществяват 8 от 18; С откъсване 

от работа, платен отпуск предпочитат 7 от 18. 

К 10  Как следва да се финансират  обученията за повишаване дигиталните 

умения на персонала? 

От работодателя – 4 от 18 

От работодателя и синдикалните организации 1 от 18 

От целево финансиране  по проекти – 4 от 18.  

К 11  Кой  във Вашето лечебно заведение е отговорен за разработване на 

ГРАФИЦИТЕ за обучение и квалификация, включително тези в дигиталната сфера  



 
 

102 
 

Ръководител/служител от отдел „Човешки ресурси“ – 3 от 18 

Зам. директор по учебната дейност 

Главната медицинска сестра 

Преките ръководители – 5 от 18. 

К 12  Кой разработва учебните програми за обучение и квалификация, вкл. тези 

в сферата на дигиталните умения/компетентности 

Вътрешни експерти – 2 от 18 

Външни експерти – 3 от 18. 

К 13 Имате ли във вашето заведение вътрешни обучителни/квалификационни 

програми 

Да, имаме – 2 от 18. 

К 14 През последната календарна година провеждали ли сте обучения по 

общи/специфични дигитални умения 

Да, вътрешни – 1 от 18. 

К 15 От какъв тип експерти в дигиталната сфера смятате че се нуждае 

вашето лечебно заведение през следващите 5 годни 

1 от 18. 

К 16  С оглед непрекъснатото навлизане на дигиталните технологии какви нови 

специфични дигитални умения ще са необходими през следващите 3/5 години за 

посочените позиции 

1 от 18. 

 

Анализът ни доведе до интерпретации и изводи, от които се нуждаем не 

само за моментни препоръки и действия, но ОСНОВНО КАТО МОТИВ ЗА: 

  ФИНАНСОВО  

  ОБУЧИТЕЛНО   

  и ТЕОРЕТИЧНО  
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РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИГИТАЛНА МЕДИЦИНА И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ у нас. 50 

 

Този анализ търси и започва с основанията и причините за забавеното внедряване 

и развитие у нас на Електронното здравеопазване.51 Цялата модерна здравна политика и 

инвестиции у нас очаквано трябва да се посветят на необходимата ЗДРАВНА 

ПАРАДИГМА, която е ДИГИТАЛНА ПАРАДИГМА, както ни показват анализираните 

отговори в изследваните здравни обекти :  

1/ Има ли и каква е академичната образованост при практикуване на дигитални 

методи в здравеопазването . 

Малко история по този въпрос: дигитално здравеопазване в различни версии: 

електронно здравеопазване, телемедицина, мобилна медицина и всички техни най-нови 

версии, не са преподавани в медицинските университети до края на 80те години. По 

тази причина най-голямата част от практикуващите днес медицински специалисти НЕ 

СА СЕ ОБУЧАВАЛИ МЕТОДИЧНО за ползване и партньорство с дигитални  

технологии по избран и възможен начин, като поставена и преследвана цел.  Такава е 

реалната ситуация, но в момента практиката задължава да се работи в КОМПЮТЪРНО 

ПАРТНЬОРСТВО И АСИСТЕНЦИИ- както при експертни, така и при материални, 

административни  и организационни избори и решения в ресора.  

В тази ситуация масово протича информатизация на 1) рутинните- 

административни  и на 2) експертните задачи - т.е. ежедневното асистиране с 

Медицински и Болнични Информационни системи - МИС и БИС е неизбежно. 

Голямата цел остава трайно да се търсят и масово прилагат технологични  и 

технологизирани методи за оптимизиране експертните задачи и дейности в ресора. 

Това означава също, че квалификацията и преквалификацията на всички работещи в 

ресора трябва да е неотменима грижа за планирано развитие. 

                                                           
50  ©Ж.Винарова „Информационната парадигма в здравеопазването “ 

https://www.ozone.bg/product/informatsionnata-paradigma-v-zdraveopazvaneto-meki-koritsi/ 

©Ж.Винарова „Технологичната революция в здравеопазването“ 

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/502262.pdf  
51   ©   Ж.Винарова - Теоретични и приложни аспекти на медицинската и здравна информация  - 

дисертация за научната степен „Доктор на науките“ 

http://eprints.nbu.bg/336/1/Theoritical_and_application_aspects_of_medical_and_health_aspects.pdf -  

https://www.ozone.bg/product/informatsionnata-paradigma-v-zdraveopazvaneto-meki-koritsi/
http://eprints.nbu.bg/336/1/Theoritical_and_application_aspects_of_medical_and_health_aspects.pdf
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Това е причината да срещаме различни нива на технологични партньорства, 

причинено от непълна дигитална академична образованост, при необходими нови 

специализации и професии, което се замества индивидуално чрез избирани 

практически решения и методи. 

 ОСНОВНО Е ТЕКУЩОТО ОБУЧЕНИЕ – инициирано персонално и / или 

организирано групово. Какво показва анкетата: 

А/ Как се планира и осъществява НЕОБХОДИМАТА МОДЕРНА 

КОМПЮТЪРНА КВАЛИФИКИЦИЯ и ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ, като част от знанието 

и практиката  на медицинските професии . 

- Отговори: Тя вече е грижа и част от течащи и планирани обучителни 

мероприятия по звена. Описани са различни наличности  и материална база, способи, 

организации и финансиране. 

Б/ Как се оценяват при прием на работа дигиталните сръчности  на кандидатите, 

които са важен показател за определяне квалификационното им ниво  и компетенции. 

- Отговори : Основано на автобиографични данни – практикувано в 11 звена;  С 

документ за завършено съответстващо образование - в 8; При практическа проверка – 

Чрез тестване на специфични дигитални умения на място – 1; Без изисквания за такива 

умения – в 2 обекта. 

Важно е да се отбележи че дигиталните компетенции вече са необходим 

компонент от изискваната квалификация за работа в медицинската мрежа и се отчитат 

масово при изборите. Нещо повече – някъде се посочва необходимост от предоставяне 

на дигитална квалификация дори от училище и после и от университетите. 

Важни са също очакваните нови видове  специалисти за  тази сфера през 

следващите 1 – 3- 5 г : По автоматизация на медицинската апаратура – от  1 в 

анкетираните обекти; За системни администратори на БИС – в 10 от анкетираните 18 

обекта ; Специалисти  Big Data  и разширени анализи – в 3; Специалисти 

киберсигурност и киберфизични системи – в 4; Кадри за облачни изчисления- в 4; 

Кадри концептуално планиране и внедряване – в 2; Специалисти поддържане 

Националната здравно-информационна система- в  8 ; Специалисти развитие на 

дигитални бизнес-модели - в 2; Специалисти разработване и интеграция на мобилни 

приложения - в 5. 
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В/ В каква посока е пожелано развитието на дигитализацията: Медицинска ; 

Административна;  Логистична; И трите ; Комбинации между тях. 

- Отговори : В нито един обект няма избрани дигитални приложения само за 

обработка на медицински данни и информация; И трите вида са практикувани само в 1 

обект ; Административна + Логистична – в 4 обекта; Само Административна – в 6 ; 

Медицинска + Административна– в 6.  

Практическите употреби са предварително много очаквани като неотложно 

необходими: никъде няма дигитализация само на медицински данни и информация. 

Всички са търсили и избирали помощ предимно първо за администрация и логистика. 

Тези области са рутинни, трудоемки и тяхното дигитализиране намалява 

немедицинския сервиз, административни отчети, стокообмен и складово стопанство  и 

така преразпределя времето към здравната грижа. 

2/ Как работещите професионалисти оценяват сумарно нивото на дигитални 

асистенции в практиката си в момента с три възможности : То е ниско–няма посочен 

такъв обект ; То е Средно -  в12 обекта ; То е Високо – само в 3 обекта. 

3/ Кои са посочени като най-разпространени и ползвани дигитални методи, с 

които в момента масово се асистира компютърно здравеопазната и лечебна дейност, 

според анкетираните : Документооборот – в 14 обекта ; Управление на отношенията с 

клиенти – в 13; Финанси и счетоводство - в 15; Калкулации на сметки и платежни 

документи- в 15; Софтуер за медицински изследвания – във всички, по видове ;  

Софтуер за управление на болница- в 12; Софтуер за телемедицина- в 5; Софтуер за 

управление на медицинско оборудване – в 3;Софтуер за киберзащита – в 6; Софтуер за 

медицинска база данни- в 8; Софтуер за електронните записи на пациента – в 8; За 

медицинско фактуриране – в 4 ; Логистика като задължение и резултат – в 15; 

Специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект – в 3.  Видимо доминиращо 

в момента е мястото на логистиката. 

4/ Кои са най-очаквано предвижданите дигитални процеси, необходими за 

финансиране и внедряване през следващите 5 години, според анкетираните - 

Управление и планиране на ресурси – в 14 обекта; Анализ и прогнози- в 5; Бизнес 

решения – в 3; Софтуер за киберзащита – в 8; Специализирани софтуерни продукти и 

изкуствен интелект от всички  видове- 15; Софтуер за електронна медицинска 

документация по видове  – 15; Дигитална свързаност, или интернет на нещата (IoT) - 7; 
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Преносими технологии - 6; Киберсигурност – 9; Мобилни приложения – 5; Платформи 

базирани на изкуствен интелект – 3; Виртуална реалност за обучения – 3; Сензори за 

регистриране на информация – 4; Онлайн платформи за сътрудничество и комуникации 

- 4; Роботи- 2; Софтуер за защита всички чувствителни данни на пациента – 12. 

5/ Какъв е ефектът от дигитализацията във вашето звено? 

Позитивни резултати посочени от всички анкетирани :  

а/Определено промените са силно позитивни: Автоматизират се и се оптимизират 

основните рутинни дейности и така гарантирано се подобрява качеството и се 

обслужват повече  пациенти;  Необходими са квалифицирани експерти; Поддържа се 

стандартно високо качество на услугите- гъвкавост, бързина, свобода при избор на 

експертното решение  ; Създават се по-добри са условията на труд; Въвеждат се нови 

работни модели; Има гаранция за устойчивост на действията; Достъпна прозрачност на 

управленските решения; Гарантира се устойчивост. Те са посочени от всички, в 

различни множествени комбинации 

б/ Негативни и рискови въздействия: Повишава се и дигиталният стрес– в 2 

обекта; Води до загуба на работни места – в 1. 

6/ Кои са дигиталните иновации, сигурно допринесли за различно качество на 

медицинското обслужване по време на течащата пандемия, според оценката на 

анкетираните :  Умни технологии и системи- всеобщовалидна и практикувана 

задължително е Националната здравно-информационна система -15; Софтуер за 

киберзащита – в 10 обекта ; Всички специализирани софтуерни продукти и изкуствен 

интелект, които са спец. за документооборот - 18; Софтуер за медицински бази данни- 

7; Софтуер за защита на всички чувствителни данни на пациенти – 8; Управление на 

отношенията с клиенти- 5; Калкулация на сметки, платежни документи-  15;  Сензори 

за регистриране на информация- чекиране и охранителни системи- 9; Мобилни 

приложения – 4; По-голям контрол на работния процес- 2. 

7/ Какво пречи и стопира дигитализацията, как да се върви по-бързо към 

ЗДРАВНА ПАРАДИГМА като модерна национална  цел. Къде и какви промени са 

нужни, защото има стопиращи пречки за преодоляване : В размерът на инвестициите- 

12; Регулаторната рамка на сектора е неподходяща - 6; В момента имаме други 

приоритети- 2; Липсват ясни приоритети в сферата на дигитализацията - 2; 

Недостатъчна е стандартизацията на процесите- 3; МНОГО Е НЕОБХОДИМО 
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ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ – 8; Създаване на нови 

работни модели - 4; Гаранция и сигурност на данните- 4; Липсват процедури за 

валидиране и повишаване на дигиталната квалификация на работещите- 8; 

Предизвикано е повишение на дигиталния стрес / В литературата вече се използва 

езиковият панел „ДИГИТАЛНА НЕВРОЗА“/; Стратегиите за обучение по месторабота 

в различни версии, които са свързани с разходи, при необходима организация и база - 5.  

 

 

VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ52 

Лекар – контрольор в НЗОК/РЗОК – професионален профил 

 

Професията на контрольор в системата на НЗОК е една от фундаменталните, 

които осигуряват контрола върху ефективността, ефикасността и качеството на 

предоставяната медицинска помощ от договорните партньори. 

Всички контрольори осъществяват няколко вида контрол: предварителен - след 

отчитане и преди заплащането на дейността, последващ – след отчитане/заплащане на 

дейността и непосредствен – в момента на предоставяне на дейността/медицинската 

услуга на територията на лечебните заведения, сключили договор с НЗОК/РЗОК. 

Основните функции на контрольора е да контролира изпълнението на 

договорите от лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ. 

В аспекта на тези основни функции контрольорът извършва следното: 

1.Извършва контрол на вида и обема на договорената и извършена дейност от 

изпълнителите на извънболничната и болнична медицинска помощ. 

2.Организира и участва в извършването на проверки по жалби на задължително 

здравноосигурени лица и договорни партньори в ЛЗБП. 

3.Организира и участва в съвместни проверки с експерти от други ведомства – 

МЗ, ИАМО, РЗИ, НАП и др. 

                                                           
52 Разработка на д-р С.Генев 
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4.Участва в разработване на Инструкция за провеждане на контрол на 

изпълнителите на болнична помощ по чл. 72, ал. 5 от ЗЗО. 

5.Проучва и анализира удовлетвореността на пациентите от оказаната болнична 

медицинска помощ. 

6.Изготвя анализи, необходими за планиране и осъществяване на контролната 

дейност. 

7.Събира, обработва и анализира информация от РЗОК относно резултатите от 

извършваната контролна дейност на договорите на изпълнителите на болнична 

медицинска помощ. 

8.Участва в изработването на набор от справки, таблици и инструменти за 

осъществяване на медицински контрол на договорните партньори. 

9.Осъществява събирането на медико-статистическа информация от лечебните 

заведения, на базата на които разработва анализи във връзка с осъществяваната 

контролна дейност и дейността по договаряне. 

10.Участва в подготовката по изготвяне на НРД за медицински дейности в 

частта за болнична медицинска помощ и приложенията към него. 

11.Участва в изготвяне на указания по прилагане и тълкуване на НРД за 

медицинските дейности в частта за болнична медицинска помощ и приложенията към 

него. 

12.Изготвя становища от името на НЗОК до РЗОК и договорни партньори и 

други институции. 

Какви дигитални технологии са въведени в България, свързани с посочената 

професия 

 Софтуер от типа на „Бизнес - анализатор“, който съдържа и обобщава 

данни за лечебните заведения – медико-статистическа информация; 

 Електронна система PIS -  за ежедневно отчитане на дейността на 

лечебните заведения; 

 Електронно досие на пациента; 
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 Електронна система HOSP, съдържаща медико-статистически и 

икономически данни за дейността на лечебните заведения; 

 Електронна система за предварителен контрол; 

 Електронни документи – частично; 

 WEB страница на НЗОК и РЗОК, съдържащи данни за договорните 

партньори, нормативни и вътренормативни документи и пациенти; 

 Съвсем скоро предстои приемането на система за електронно връчване на 

лечебните заведения на покани за възстановяване на неправомерно получени суми и 

наложени санкции след осъществяване на контрол; 

 Създаден е и документ – История на заболяването, чието приемане 

предстои в кратък бъдещ срок. 

Тенденциите в развитието и внедряването на различни дигитални инструменти в 

областта на здравното осигуряване се отразяват значително върху работата на 

контрольора, на която се предоставят нови възможности за ефективно изпълнение на 

задълженията. Тази професия придобива нови измерения.  

Изпълнението на много задължения, заложени в квалификационната 

характеристика на тази професия, ще изисква от служителите определено равнище на 

общи и специфични дигитални знания и компетенции. 

Анализът на общите и специфични дигитални умения, необходими в работата на 

контрольора,  показва, че за разлика от миналото, когато цял живот тази професия е 

била упражнявана по един и същи начин, сега се налага постоянна адаптация към 

сегашните и бъдещи промени. В условията на Четвъртата индустриална революция е 

необходима висока адаптативност едновременно с определено високо ниво на 

интелигентност и креативност. 

Служителите от по-високите възрастови групи по различни причини са по-

ригидни към усвояване на тези знания, но от друга страна, ако информацията се 

поднася по подходящ начин не следва да има сериозни бариери пред този процес. 

Провеждането на специализирани курсове, без откъсване от работа, 

използването на подходящи медийни средства - нагледни презентации, филми и др., 
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съобразени с възрастовия профил на обучаващите се ще допринесе за по-качественото 

и бързо усвояване на новите знания и компетенции. 

Основни констатации 

Дигиталните умения са част от изискванията за заемане на длъжността 

контрольор. Различните кандидати, обаче се явяват с различни нива на дигитални 

умения и компетентност. Ето защо следва да се разработи скала с нивото на 

компетентност, на които следва да отговаря кандидатът. 

От друга страна институцията трябва да развива тези знания и умения, чрез 

вътрешни специализирани курсове и във връзка с новите внедрявани дигитални 

инструменти. 

В аспекта на посоченото по-горе е очевидно, че следва да се изгради Център за 

дигитални знания (възможно е и на функционален принцип – с работещи в 

институцията IT-специалисти), в който ще се провежда обучение за работа с 

дигиталните устройства без откъсване от работа. 

Широкото въвеждане на дигитални инструменти, вкл. и „електронен 

дистанционен контрол“ няма да доведе до закриване на работни места, а напротив ще 

доведе до изключителни възможности за повишаване ефективността на 

осъществявания контрол и то най-вече на базата на непосредствения контрол, без да е 

необходимо контрольорите физически винаги да посещават лечебните заведения. 

 

VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ  

1. Развитие на дигиталните компетенции на работещите в здравния сектор53  

Подчиненост, връзки и взаимодействия. Те определят дигиталните контакти и диалози, 

информационна среда без физическо присъствие, регулация на документооборот чрез 

електронни версии  

Профилът на дигиталните промени  

1. Длъжностно лице по безопасност и здраве - НКПД 2422-5092 

                                                           
53 Разработка на проф. Ж.Винарова 
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Длъжностната му характеристика включва: 

1.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд 

2.Изготвяне оценка на риска; инструктаж на работното място 

3.Организиране на профилактични медицински прегледи 

4.Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на 

служителите; 

5.Цялата контролна дейност по темата, Здравни досиета на персонала, всички 

инструкции за безопасна работа 

6.Организиране на профилактични медицински прегледи; Издаване Заключения 

за здравословното състояние и пригодността на служителите; Изготвяне на здравни 

досиета; Абонаментно обслужване. 

Практикуването на това множество от здравеносни практики може да се 

организира дигитално чрез: ДИСТАНЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ИЗБРАНИ ИЛИ ВСИЧКИ 

КОНТАКТИ + текущо архивиране на диалози и документооборот- животът е в 

дигитална мрежа, което включва архивиране и отчетност. Оптимизацията на работата – 

също! Няма потребност от допълнителни дигитални умения, защото работният профил 

го позволява.  

 

        2.  Координатор по безопасност и здраве- НКПД 3123- 4004 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите съществуват 

три позиции, свързани с изпълнение дейности по здравословни и безопасни условия на 

труд. Следва се Законът за здравословни и безопасни условия на труд- общи условия 

Има следните възможности за изпълнение на функциите като : допълнително 

задължение на работещ на място; чрез избор на ново лице; при договор с външно лице 

или орган; сам работодателят . 

Здравословно наблюдение- то е възможно и чрез Службата по трудова медицина,  

която води политика по здравословни и безопасни условия на труд, ; за въздействията 

на работната среда и трудовия процес. Квалификацията включва: Обработка 

информация с ИКТ; Използване различни комуникационни канали; Създаване цифрово 

съдържание с ИКТ и Решаване информационно адекватни, стандартизирани проблеми 

чрез работа с ИКТ 
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Унификацията на този профил по работни места ще помогне много за 

изпълнение на посочените дейности, защото допринася за стандартизирани или дори 

стандартни форми на цифрово съдържание и безопасност при решаване на проблеми. 

Идентификация на дигиталните функции не изисква специфични умения и нагласи 

освен: дигитален трансфер на придобити данни и информация, безопасност при 

архивиране, адресиране към ползватели за отчет и анализ извън обекта.  

  3. Медицинска сестра-  Обществено здравеопазване- НКПД 2221-6008 

Компетенции на медицинските сестри54 

Постоянно актуален е фокусът върху сестринството като холистичната грижа за 

човека, включваща здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване, 

подкрепа и терминални грижи за отделни личности от различни възрастови групи. 

Медицинската сестра трябва добие следните компетенции: - да предпазва, поддържа, 

възстановява и подобрява здравето на лицата и независимостта на виталните им 

функции, като се съобразява с индивидуалните им особености. Да идентифицира 

здравните потребности, физическите, умствените, социалните и културни рискове за 

здравето.  

Да осъществява сестринска диагностика -  като определя и оценява наличните 

човешки и други ресурси за справяне с нуждите на пациента и борба с рисковете за 

здравето му, като осъществява здравно-медицински / общи и специални / грижи.  

Тя е отговорна за повечето от необходимите комплексни грижи, особено по 

отношение на превенцията. Следователно сестринските грижи трябва да се 

концентрират върху подкрепа, обучение, съветване и координиране на здравни услуги, 

насърчаващи самопомощ, като в същото време продължават да осигуряват директни 

грижи, където са необходими. Нейните компетенции включват: 

Да работи по медико-биологичните, социалните и социално-правните проблеми 

на личността и семейството - да осъществява добра комуникация с пациента и близките 

му, да изгражда етични взаимоотношения. В тяхната област на компетенции, те са 

самостоятелно практикуващи, отговорни за грижите, които осигуряват като ги 

планират, организират, изпълняват, оценяват и документират.  

                                                           
54 НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МЕДИЦИНСКИТЕ 

СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ, АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ АСИСТЕНТИ 

МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ПО НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО 
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 Очакват се и промотивни здравни грижи като партньор в мултидисциплинарен 

екип, който провежда предписани медицински изследвания и лечение. Цялата палитра 

от професионални умения и знания налага да се използват ефективно новите 

информационни и комуникационни технологии. 

    Цикълът на работа включва: 1/Предоставяне и събиране на здравна 

информация: водене цялата медицинска документация; изготвяне на необходими 

доклади и анализи; проследяване и регистриране на лабораторни изследвания, 

манипулации и здравни грижи. 2/ Медицински и здравни грижи и дейности: 

изписване на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали и приложения, 

всички изследвания – масивен документооборот. 3/ Ресоциализация, реадаптация и 

рехабилитация на пациенти и връзки със съответните служби  . 4/  Дигитална 

иновация за София: Осигуряване специализирани здравни грижи по домовете, 

което въвежда един нов партньор в дигитални диалози – абокати, катетър . 

Директни връзки с пациентите и фамилия. 

 Можем да определим тази експертна позиция като най-силно заинтересувана от 

придобиване пълен набор от модерна дигитална квалификация при постоянна 

актуализация на алгоритмичната обезпеченост, с разработен набор от платформи за 

здравни услуги, при проследяване дистанционно по домове и в здравни завадения и др. 

Постоянна работа с масиви и бази от данни, за описание на околна среда, хигиенни 

параметри, идентификация, отчет и документация на  опасности, оценяване и развитие 

на Status Prаesens.   Необходима е висока  дигитална компетенция на връзки, 

периодични отчети и архиви, която да се актуализира и алгоритмично и като бази от 

архивирана информация. Тези множествени компетенции са основание да посочим 

необходимост от унифициран профил на специфични дигитални умения.  

 

4. Лекар, специалист по трудова медицина НКПД 2263-7007 

КОМПЕТЕНЦИИТЕ В СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СА 

ПРЕДИМНО ПРЕВАНТИВНИ, СВЪРЗАНИ КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ,  КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД ,  ЗА ПЛАНИРАНЕ 

И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:  ОЦЕНКА НА РАБОТНАТА  СРЕДА,  ПРЕВАНТИВНИ 

УСЛОВИЯ ЗА ТРУД .  ОПРЕДЕЛЕНО Е  ВОДЕЩИЯТ ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И 
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БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА.  ИМА МЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛНОСТ „ТРУДОВА 

МЕДИЦИНА И РАБОТОСПОСОБНОСТ“. 

 Неговите документални и отчетни компетенции определят работата му по 

регистрация на параметри в работните условия и тяхното архивиране, 

разпространяване и анализиране. Дигитализацията на документооборота и 

дистанционното отчитане и контакти ще оптимизират много труда му, което е 

постижимо с постоянно поддържане и развитие на дигиталните му компетенции и 

умения. 

5.  5329-1005 Здравен асистент НКПД 5329-1009  

Придобилите трета степен професионална квалификация по професията "Здравен 

асистент" могат да постъпят на работа на длъжностите (професиите) от НКПД 2011: 

5329-1009 "Здравен асистент", 5329-3001 "Асистент на лекар по дентална медицина", 

5321-1001 "Болногледач", както и други длъжности, допълнени при актуализиране на 

НКПД. 

Придобилите квалификация по професията "Здравен асистент" могат да работят, 

като предоставят базови здравни грижи както в структурите на лечебните заведения, 

така и в общността.  

Здравните асистенти могат да извършват дейности само по назначение на лекар, 

медицинска сестра, акушерка и/или фелдшер – това определя дигиталните партньори , с 

които могат да провеждат всички видове интерактивни форми-  текстови и визуални. 

Животът в мрежа е търсена дигитална оптимизация, която обогатява личните им 

умения: аналитични, планиране съобразно с екипи и терапии, допълване и 

партньорство чрез обратна он-лайн връзка, обогатяване на екипа. 

6. Медицинска сестра- болнична хигиена НКПД2221-6006  

Темите на нейната квалификация обхващат: 

1/Надзор и контрол на ВБИ, Превенция на ВБИ 

2/Основи на болничната хигиена 

3/Инфекциозен и епидемичен процес 

С Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. професионалните дейности, които  тя може 

да извършва  включват и консултиране за хигиена. С това източниците на 
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профилирана информация, с които следва да взема експертни решения се 

обогатяват: 

1. предоставяне и събиране на здравна информация; 

2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; 

3. предоставяне на медицински и здравни грижи; 

4. рехабилитация; 

5. осъществяване на манипулации; 

6. оказване на спешна медицинска помощ; 

7. разработване на проекти, провеждане на обучение и изследвания в областта на 

здравните грижи. 

  Дигитализацията на труда й води да изключително разширяване на партньорите 

и това предполага повишаване дигиталните възможности да обмен на профилирана и 

друга управленска информация. Документооборотът има нов метод за прилагане, 

множествена употреба, отчети и анализ. 

 

7. Медицинска сестра – спешна медицинска помощ НКПД2221-6012 

Длъжностната характеристика е стандартната, с добавка на работа в условия на 

непредвидима спешност: 

1. предоставяне и събиране на здравна информация; 

2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; 

3. предоставяне на медицински и здравни грижи; 

4. рехабилитация; 

5. осъществяване на манипулации; 

6. оказване на спешна медицинска помощ; 

7. разработване на проекти, провеждане на обучение и изследвания в областта на 

здравните грижи. 

С тази наредба се определят професионалните дейности, които медицинските 

сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и здравни асистенти 

могат да извършват по назначение или самостоятелно. 

Дигиталните компетенции са свързани с генерация на сложни бази от данни и 

тяхната манипулация в сегашно продължително и минало време. Практикуването в 

мрежа обединява много динамични партньори и потребители. 
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7. Рентгенов лаборант НКПД3211-5001  

Експертните задачи и компетенции са много строго регламентирани: 

  изследвания в областта на конвенционалната и интервенционалната 

рентгенология 

 компютърна  томография 

 магнитно-резонансна томография 

 ултразвукова   диагностика 

 компетентно приложение както на традиционните, така и  на дигиталните 

рентгенографски системи / PAKS / за проявяване и архивиране на рентгенографии 

 процедури в областта на  лъчетерапията и нуклеарната медицина. 

Дигитализация на здравна информация  тук е много специализирана – работи се  

със спец. софтуер и дигитално изпращане на визуални резултати. Промяната в 

дигиталните умения предлага работа с медицински изображения, архиви и 

документация.  

 

9. Лаборант кръвни банки НКПД3212-3004  

Актуализацията на видовете лабораторни изследвания тече с много голяма 

скорост, което налага дигиталните контакти да се обогатяват списъчно – и по 

заявители, както и видът на извършваните изследвания.  

Дигитализирането на входящата  и изходяща информация и данни се оптимизира 

многократно чрез ползване на кодове, гарантирана безопасност за достъп до получени 

резултати, често свързано и с внедряване на нова апаратура и на изцяло апаратни 

изследвания.  

 

10. Медицинска сестра-  социални за дейности НКПД 2221-6007 

След придобиване образователно-квалификационната степен "бакалавър" от 

професионално направление "Здравни грижи” . Компетенциите са всеобщо валидни за 

всички профили на сестрите 

1.предоставяне и събиране на здравна информация; 

2. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; 
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3. предоставяне на медицински и здравни грижи; 

4. рехабилитация; 

5. осъществяване на манипулации; 

6. оказване на спешна медицинска помощ; 

7. разработване на проекти, провеждане на обучение и изследвания в областта на 

здравните грижи. 

Има нови компетенции и задачи за социално – педагогическа работа в група, за 

хора в неравностойно положение - „Медицинско сестринство“.Работата често е в екип 

– необходима е оптимизация при тези комуникации. Специализацията на този 

длъжност е практики в домове за лица с увреждания, защитени жилища, в дневни 

центрове. 

Водещо начало са социалните връзки и медико-социални проблеми на старите 

хора. Мониторинг на жизнените дейности – дистанционно, след обучение и 

колективно.  

Техният информационен модел е „Сестринско досие“ за социотерапевтична 

помощ, който следва да стане дигитален – Психотерапия на ежедневието за 

възпитаване на умения за самопомощ. Психосоциална подкрепа на семейството и 

близките е част от тяхната квалификация. 

Практики в домове за стари хора, дневни центрове и в екипи за домашни грижи и 

при палиативни грижи. Влияние на културните ценности и религията върху 

отношението на човека към смъртта. Танато култура. 

При дигитализация промените са много разнообразни и са сигурен аргумент за 

повишаване дигиталната култура чрез компютърно-асистирано : 

Документиране на сестринските грижи. 

Архив- документация, диалози, мониторинг на жизнени дейности. 

Препоръчително е приложение на дигитално партньорство със здрави и болни в 

специализиран контекст. Провеждане на виртуална групова терапия, целяща 

себеподпомагане. Темата self care и промени в комуникационните канали са много 

типични за тази здравна услуга. 

ТЕЛЕПСИХОЛОГИЯТА  е масовизираща се част от електронното здравеопазване 

, както и вариант на избор в режим телемедицина за много пациенти , които имат 

домашни варианти на терапия и самоконтрол на регистрирани дигитално параметри.  
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Днес масово се прилагат при партньорство с медицинската сестра- профил социални 

дейности. 

Всички посочени компетенции в дигитален или дигитализиран режим позволяват 

дистанционна, множествена и защитена комуникация, документооборот, отчет и 

анализи, контролирана взаимопомощ и баланс на спешността на грижите. 

Методическите и емоционални подкрепи в дигитални партньорство са световна 

практика и масовизиращ се  избор. Дистанционализацията на медицинските услуги е 

плод на дигиталните умения и тяхното развитие на партниращите си.  

11. Лекар, контрольор НКПД 2269-7006 

Провеждат разговори и диагностични тестове на пациенти с цел определяне на 

техния здравен статус и естеството на физическото и умствено увреждане или друг 

здравословен проблем;. оценяват и документират развитието на болестта на пациента 

по време на лечение и пренасочват пациенти и техните ; планират и осъществяват 

терапевтични програми на отделни лица или групи 

Ерготерапевт   

Терапевт, ориентиране на слепи 

Терапевт- лекарствена безопасност-Дигитално партньорство с фармацевтични 

звена. 

Дигиталната грамотност и развиваща се по-висока компетентност позволяват 

цялата информация да бъде автоматизирана и архивирана, достъпна и обработвана с 

планиран брой потребители.  

 

VIII. ПРЕПОРЪКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА 

СИНЕРГИЯ В ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ ОТРАСЪЛ/ПРОФЕСИЯ  

 

Представеното теренно изследване в 18 здравни заведения в страната, както и 

литературните проучвания, преподавателски опит, авторски продукти – ВСИЧКИ 

ПОСВЕТЕНИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ 

ИНОВАЦИИ И ПРАКТИКИ, СА ОСНОВАНИЕ ДА ОБОБЩИМ И 

ИНТЕРПРЕТИРАМЕ ТЕМАТА : 
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1. Доказани са навлезлите в практиката способи и методи на практикуване 

на дигитални и /или дигитализирани здравни дейности. 

2. Проект № BG05M90P001-1.128 е изцяло насочен към темата и 

представлява сигурен теоретичен и практически модел и ориентир за работа. 

3. На този етап представяме резултати и експертни изводи за трудностите и 

постиженията на здравните експерти, в усилията и стремежите им да практикуват 

дигитализирани медицински услуги.  

Какви са очакваните бъдещи резултати от направените литературни и теренни 

изследвания  и свързано с регистрираните  факти и тенденции ? Можем да ги 

дефинираме като:  

1/ Обучителни резултати - Безспорно доказана е потребността от НОВ ВИД 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КОМПЕТЕНЦИЯ –ДИГИТАЛНАТА, което касае методите на 

обучение. Поради динамиката на технологизацията, стратегически е необходимо 

трайно поддържане и развитие на дигиталните компетенции. 

2/ Потребителските резултати, оценки и очаквания от работещите с дигитални 

средства и методи, сега тече в крайно динамична  пандемична обстановка. 

Стратегически е необходимо дефиниране професионалните дигитални компетенции по 

профили и професии. Ангажиментът за постоянното им тестване и надграждане е 

задължителен. 

3/ Необходима е промяна на обучителните методи в здравеопазването , като 

освен АКАДЕМИЧНИ , следва да се прилагат и ПЕРСОНАЛНИ (по ЛИЧНИ 

ИНИЦИАТИВИ) И НЕФОРМАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ за надграждане на 

дигитални компетенции, с подходящи методически подкрепи и указания. Задължително 

е развитието на всички форми академично обучение и специализации при социални 

партньорства. Необходими са  унифицирани профили по дигитална образованост и 

квалификация – с особена грижа за управленския персонал, предвид 

административните отчети и анализи.  Необходими са професионални партньорства и 

колаборации, с посока ЖИВОТ В МРЕЖА. 

4/ Преподаването следва да има модерни , дори нетрадиционни форми, с 

персонализирани проекти, програми и статистика, дистанционно, при възможност 

фирмено, с препоръчано прекъсване на работа. 
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  Желателна е промяна на управлението  от линейно-функционален към 

функционално-технологичен тип. 

 Оптимизиране организационната структура на здравния обект, с цел ползване на 

обучителни терени подходящи за оборудване и поддръжка. 

 Преразпределение по най-ефективен начин наличните ресурси  от пациентски 

бази данни и всички произлизащи от това ползи вкл. съкращаване сроковете за 

предоставяне на здравните услуги.  

 Няма конкретно дефинирана лидерска стратегия – като набор от методи, 

инструменти и техники , която да бъде най-успешна за управление процесите в 

болниците. Общият принцип е да се търсят способи за повишаване нейната 

конкурентоспособност. Основна експертна грижа e конкурентоспособността на 

болницата. „  Универсална медицинска грижа и уникална медицинска техника”- е 

символ на действаща болница с реално доказана дигитална експертиза  

 подобряване качеството на обслужването  

 постоянно експертно управление и контрол чрез „upgrade“ на технологиите 

 актуална компютърна преквалификация и пациентско партньорство с 

експертите в областта. Мрежова общност с възможности за конкретни партньорства  

 модерно управление на капитала  

 ефективно използване на ресурсите  

5/ Дигитализацията е най-сигурният познат КОНСУЛТАНТСКИ СПОСОБ, 

ЗАЩОТО В ТОЗИ РЕЖИМ, ЕКСПЕРТНИТЕ ПРАКТИКИ ОТ ВСЯКАКЪВ 

ХАРАКТЕР:  ОТ ОБУЧИТЕЛЕН ДО ТЕРАПЕВТИЧЕН СА СПОДЕЛЕНИ. Те 

могат да се архивират и ползват в сегашно и бъдеще време като еталони, като 

модели за обучение и като СПОДЕЛЕНА ЕКСПЕРТИЗА!  

Този проектен материал е целево съобразен с :  

Изключително богатата информационна и изследователска активност в 

дигиталния свят, посветена на течащата дигитализация на медицинската наука и 

практика, вкл. с приложение на изкуствен интелект и възможности на персонализирана 

медицина.  

Целта е да се официолизира дигиталното обучение за експертите – за максимален 

брой медицински професии като се използват И НЕФОРМАЛНИ ФОРМИ НА 

ОБУЧЕНИЕ, в подходящи партньорства и колаборации .  
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Исторически академичен пример за нас са програмите за дигитални здравни 

услуги и дейности в медицината, които се преподават  за пръв път като пълни курсове 

за бакалаври и магистри в Нов Български Университет. Това са : Пълен учебен курс 

„Компютърни системи и технологии в медицината” за бакалаври и магистри,  работеща 

от 1998г  и Магистърска програма „Медицинска информатика“ от 2013 г55. 

Преподаването трябва да се масовизира теренно и в трайни сътрудничества с 

обучителни институции на различни нива.  

Много естествено е съвпадението между основни глобални трендове56 в 

медицината и здравеопазването и нуждата от обучения – персонални и разнообразни 

професионални в академични и други избрани версии, вкл за болните и здравно-

заинтересованите.  

Пациентът в дигиталния свят е партньор и съавтор след обучение и в хода на 

терапията си. 

Изгражда се нов модел на преминаване от “Hospital към Home-spital”. Видимо в 

бъдеще партньорството между лекар и пациент ще се развива. 

Стремежът е и болният да стане дигитално интегрирана личност! 

Очаквано и постижимо е лекарят и здравните специалисти да практикуват в 

пожелани мрежови партньорства 
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