
Код Наименование

А1 Икономически сектор 86 Хуманно здравеопазване

А2 Длъжност 22127047 Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт

А3

Алтернативни 

наименования на 

длъжността

Кратко описание

А. Длъжност/Професия

– Лекар, анестезиология и интнензивно лечение

– Лекар, кардиология

– Лекар, акушерство и гинекология

– Лекар, очни болести

– Лекар, обща и клинична патология

– Лекар, превантивна военна медицина

– Лекар, психиатрия

– Лекар, образна диагностика

– Лекар, хирургия

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

22127047 ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ,

СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ DIGCOMP 2.1

Унифицираният профил е разработен по проект: BG05M9OP001-1.128-0001 "Партньорство в дигитална среда", финансиран от Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие с Приложение 2.1 Образец на документ за описание на унифициран 

профил на дигиталните умения/компетентности по ключови длъжности/професии от ИЗИСКВАНИЯ към изготвянето на унифицирани профили на дигиталните 

умения по ключови длъжности и/или професии по НКПД 2011 и по нива и области на компетентност, съгласно Европейската рамка за дигитални умения DigComp 2.1
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А4 Описание на длъжността

B11 Област на компетентност

B1

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B12 Описание

B13.1 Ниво на владеене (от) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

B13.2 Ниво на владеене (до) 6 - Напреднало Способност за адаптиране към останалите в сложен контекст

B14.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B. Основни дигитални умения/компетентности

Общо описание на длъжността, вкл. основни трудови задачи и отговорности в свободен текст  Лекарите 

специалисти диагностицират, лекуват и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени 

увреждания на хора като използват специални изследвания, диагностични, медицински, операционни, физически и 

психиатрични техники и методи за прилагане на принципите и процедурите на модерната медицина. Те се 

специализират в определена категория заболявания, видове пациенти или методи за лечение и могат да предоставят 

медицински знания, провеждат медицинско обучение и провеждат научни изследвания в избрана област за 

специализация. Основни задачи: 

• работят в система, съвместно с техни колеги, фармацевти, пациенти и полагащите грижи за тях • гарантират 

спешност, сигурност на услугите и тяхното качество от гледна точка на труда и на източниците на средства и 

тяхното оценяване • извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства, за да 

определят здравния им статус; 

• вземат предвид медицинска информация, предоставена от друг лекар или други здравни и медицински 

специалисти; 

• назначават специални диагностични изследвания с цел определяне естеството на заболяването; 

• предписват, администрират и контролират как пациента реагира на дадено лечение, медикаменти, 

болкоуспокояващи, психотерапии, физическа рехабилитация и други превантивни и лечебни мерки; • записват 

медицинската история на всеки пациент и обменят медицинска информация с други здравни специалисти за 

осигуряване на продължителни и комплексни медицински грижи; 

• отчитат данните за раждаемостта, смъртността, заразните болести и други здравни индикатори пред държавни 

органи с цел спазване на правни и професионални изисквания; 

• предоставят информация на пациенти, семейства или общности относно превантивни мерки, лечение и грижи за 

различни специфични заболявания; 

• провеждат изследвания на специфични заболявания, както и за превантивни или лечебни методи и 

разпространяват резултати чрез научни статиии и доклади; 

• планират и участват в програми, целящи превенция от поява и разпространение на често срещани заболявания.

Освен да напътства останалите, може да:

• направи оценка на достоверността и надеждността на различни източници на данни, информация и дигитално 

съдържание;

• направи оценка на различни данни, информация и дигитално съдържание.

1 Грамотност, свързана с информация и данни

DC12 Оценяване на данни, информация и дигитално съдържание

Анализира, сравнява и критично оценява достоверността и надеждността на източниците на данни, информация и 

дигитално съдържание. Анализира, интерпретира и оценява критично данни, информация и дигитално съдържание.
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B14.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B15.1 Знания

B15.2 Умения

B15.3 Поведения

B16 Примери за използване

B21 Област на компетентност

B2

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B22 Описание

B23.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B23.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B24.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B24.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• организира информация, данни и съдържание за лесно съхранение и извличане;

• организира информация, данни и съдържание в структурирана среда.

Организира, съхранява и извлича данни, информация и съдържание в дигитална среда. Организира ги и ги 

обработва в структурирана среда.

1 Грамотност, свързана с информация и данни

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• организира информация, данни и съдържание за лесно съхранение и извличане;

• организира информация, данни и съдържание в структурирана среда.

Ефективно обработва данни на ползвателите на здравни услуги, като спазва определената за това процедура

На напреднало ниво на владеене, в съответствие със собствените си нужди и тези на останалите и в сложен контекст, 

може да:

• оцени критично достоверността и надеждността на източници на данни, информация и дигитално съдържание;

• оцени критично данни, информация и дигитално съдържание.

Познава начини за разчитане и оценяване приложимостта на медицинска информация, предоставена от друг лекар 

или други здравни и медицински специалисти; 

Познава начини за интерпретиране на еднозначно медицинска информация за други здравни специалисти с цел 

назначаване и осигуряване на продължителни и комплексни медицински грижи

 Диагностицира определено заболяване въз основа на собствена и предоставена медицинска информация. 

Анализира данни от история на заболяването, протичането на лечебния процес и комплексното обслужване в 

здравни заведения и домашна среда. Прецизира информационния поток към колегите си, към аптечната мрежа и 

към полагащите грижа за пациента.

Използване на технологии за електронно здраве и мобилни здравни технологии

DC13 Управление на данни, информация и дигитално съдържание
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B25.1 Знания

B25.2 Умения

B25.3 Поведения

B26 Примери за използване

B31 Област на компетентност

B3

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B32 Описание

B33.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B33.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B34.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B34.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B35.1 Знания

Управлява организирането, поддържането и съхранението на данните в структурирана дигитална среда. 

Преглежда и оценява проявени рентгенови снимки, видеоленти или компютърни данни за определяне съответствие 

между изображения и изисквания на диагностиката, 

Отразява резултати от извършените процедури 

Ефективно и самостоятелно организира, съхранява и извлича данни, информация и съдържание в дигитална среда, 

при спазване на определените за това процедури. 

Познава структурата на данните и съдържанието на информацията 

Назовава начини за организиране и съхраняване на информация в информационната ситема на болницата 

Извличане на информация  - при пациенти, чието лечение продължава в друго лечебно заведение

2 Комуникация и сътрудничество

DC22 Споделяне чрез дигитални технологии

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• борави с подходящи дигитални технологии за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание;

• обясни как да се посредничи за споделяне на информация и съдържание чрез дигитални технологии;

• илюстрира практики за цитиране и позоваване.

Споделя данни, информация и дигитално съдържание чрез подходящи дигитални технологии. Действа като 

посредник, запознат е с практиките за цитиране и позоваване.

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• борави с подходящи дигитални технологии за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание;

• обясни как да се посредничи за споделяне на информация и съдържание чрез дигитални технологии;

• илюстрира практики за цитиране и позоваване.

Познава процеса и правилата за трансфер на данни по електронен път

Назовава начини за управление на данни

Посочва информационни канали, разрешени от болничното заведение за дигитално взаимодействие 

Познава методи за насърчаване на колеги за споделяне на информация
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B35.2 Умения

B35.3 Поведения

B36 Примери за използване

B41 Област на компетентност

B4

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B42 Описание

B43.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B43.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B44.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B44.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B45.1 Знания

B45.2 Умения

B45.3 Поведения

DC31 Разработване на дигитално съдържание 

Създава и редактира дигитално съдържание в различни формати, изразява се чрез дигитални средства.

3 Създаване на дигитално съдържание

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• посочи начини за създаване и редактиране на дигитално съдържание в различни формати;

• изразява себе си, чрез създаване на дигитално съдържание.

Познава начини за управление на съдържание /информация от дигиталните технологии 

Назовава техники за редактиране на електронен документ

Изготвя справки, отчени за дейността си

Спазва диагностично-лечебните и технически алгоритми и протоколи 

Отговорно и самастоятелно създава електронни документи, използвайки функционалностите на офисния софтуер

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• посочи начини за създаване и редактиране на дигитално съдържание в различни формати;

• изразява себе си, чрез създаване на дигитално съдържание.

Приемане и изпращане в структурите на болницата и други лечебни заведения данни в електронен формат 

Онлайн консултиране на ползвателите на здравни услуги по въпросите за информационно съгласие

Трансферира данни по електронен път

Споделя информация с мултидисциплинарни медицински екипи в електронна среда

Общува с ползвателите на здравни услуги чрез дигитални технологии

Споделя електронно  данни

Бързо и качествено предоставя изискана информация за пациент, при спазване на определена процедура, чрез 

дигитални технологии 

5 от 7



B46 Примери за използване

C11 Област на компетентност

C1

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C12 Описание

C13
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C14.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C14.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C15.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C15.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C16.1 Знания

C16.2 Умения

C16.3 Поведения

Познава специфичен софтуер за обработване на данните на ползвателите на здравни услуги

Познава инструменти за обработка на данни с медицинския софтуер

Поцзнава начини за структуриране на данни 

Познава начини за осигуряване на безопасността на данните на ползвателите на здравни услуги

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• избере дигитални инструменти и технологии за съвместни процеси.

Обработване на данните на ползвателите на здравни услуги със специфичен софтуер

C. Специфични дигитални умения/компетентности

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• избере дигитални инструменти и технологии за съвместни процеси.

Създаване на дигитално съдържание - отчети, доклади, анализи

отчитане на данните за раждаемостта, смъртността, заразните болести и други здравни индикатори пред държавни 

органи с цел спазване на правни и професионални изисквания; 

предоставяне на информация на пациенти, семейства или общности относно превантивни мерки, лечение и грижи 

за различни специфични заболявания; 

провеждане на изследвания на специфични заболявания, както и за превантивни или лечебни методи и 

разпространяват резултати чрез научни статиии и доклади; 

планиране  и участие в онлайн програми, целящи превенция от поява и разпространение на често срещани 

заболявания.

2 Комуникация и сътрудничество

Обработване на данните на ползвателите на здравни услуги със специфичен софтуер

DC24 Сътрудничество чрез дигитални технологии 

Използва специфичен софтуер за обработване на данните на ползвателите на здравни услуги 

Прилага инструменти за обработка на данни с медицинския софтуер

Структурира данни 

Осигурява безопасността на данните на ползвателите на здравни услуги

Спазва процедури и изисквания за обработка на данни с медицински софтуер

Самостоятелно и отговорно обработва данни от медицински софтуер, при строго спазване на националните и 

европейски регламенти
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C17 Примери за използване Ръководене на лечебните, логистичните и организационните процеси извършвани в дигитална среда.
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