
 

 

БЪЛГАРСКИ КЛЪСТЕР ЗА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ И ИНОВАЦИИ В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

DIGITAL HEALTH AND INNOVATION CLUSTER BULGARIA  

 

ОПИСАНИЕ НА КУРСА: 
 
Български Клъстер за дигитални решения иновации в здравеопазването реализира първия 
по рода си курс, който обхваща обучение по дигитализация, предприемачество и иновации 
в медицински специалности. 
 
Курсът стартира в края на 2019 г. съвместно с Джуниър Ачийвмънт България като свободно-
избираем и има за цел да повиши знанията на студентите по теми свързани с #лидерство, 
#предприемчивост и инициативност, като в същото време представи възможности за 
създаване на дигитални #иновации в медицината. В рамките на лекциите са включени 
иновативни световни практики за развитие на иновации в медицината, както и добри 
практики от България. 
 
Курсът разглежда теми, касаещи тенденциите и подходите в новите технологии и 
иновациите в здравеопазването и медицината, възможностите за дигитализация, 
оптимизация и автоматизация на процесии в сектора, създаването на условия за развиване 
на предприемаческо и критично мислене, както и решения, които улесняват лекарите в 
работния им процес на ежедневна база. 
 
ТЕМИТЕ, които ще разгледаме в рамките 2022/2023 учебна година са свързани с 
навлизането на дигитализацията в медицината, дигитално здравеопазване, създаване на 
иновации в медицината, развитие на предприемчивост и инициативност като начин на 
мислене при работа в големи болници, екипи и институции, развитие на ефективна 
комуникация с клиенти, иновативни болнични системи и други. Ще разгледаме всички 
аспекти на дигитализационния процес – пациентска, лекарски и бизнес аспект. Всички 
лекции, ще бъдат отворени за въпроси и поставяне на теми от интерес на студентите, като 
по различните теми имаме готовност да поканим лектори от бизнеса и от практиката, които 
да споделят своя опит и знания.  
 
Успешно завършилите курса студенти развиват следните КОМПЕТЕНТНОСТИ1: 
 
ЗНАЯТ (ЗНАНИЯ): 
- основни термини и елементи на дигитално здравеопазване; 
- общи принципи на работа на дигиталното здравеопазване; 
- предприемачески понятия и термини;  
- видове отворена иновация и бизнес модели в здравеопазването; 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


- елементи на дигиталната трансформация; 
- елементи на медицината, базирана на данни и технологии. 
 
МОГАТ (УМЕНИЯ): 
- да прилагат предприемачески начин на мислене; 
- да развиват технологии и иновации; 
- да четат клинични проучвания; 
- да анализират критично медицинска информация; 
- да разработват и работят с иновативни здравни технологии и решения; 
 
ИМАТ (НАГЛАСИ): 
- да анализират и синтезират медицинска информация; 
- да разбират значението на дигиталното здравеопазване за развитието на медицината; 

- да прилагат наученото в своята медицинска практика. 



 

 

 

 

ПРОГРАМА 2022/2023: 
 

ОКТОМВРИ 2022 
Тема: Въведение в курса. Защо лекарите имат 
нужда от познания по предприемачество, 
иновации и дигитално здравеопазване? 
 
Подтеми: 

- Основни параметри на курса 
- Предприемачество в медицината 
- Значение на дигитално здравеопазване 

за развитието на медицината 
- Значение на иновациите за развитието 

на медицината 

Лектор: Д-р Росен 
Димитров 

Тема: Дигиталното здравеопазване в полза 
на медицинските специалисти и в помощ на 
пациентите 
 
 

Лектор: Д-р Мира 
Ганова 
 
 

Тема: Клиницистът-иноватор: може ли да има 
нов кариерен път в академичната медицина 

Лектор: Проф. 
Арман Постаджан 
 

Тема: Кариерно развитие в и извън 
болничната помощ 

Лектор: Бранимир 
Радуилов 

НОЕМВРИ 2022 
Тема: Въведение в критичното мислете в 
медицината 
 
Подтеми: 

- Основи на критичното мислене 
- Значение на критичното мислене за 

медицината 
 

Лектор:   Д-р 
Александър 
Симидчиев;  
Д-р Росен 
Димитров 
 

Тема: Критично четене на медицинска 
литература и клинични проучвания.  
Практическа работа върху конкретно 
клинично проучване. 
 

 

Лектор:   Д-р 
Александър 
Симидчиев;  
 



Тема: Управление на клинични проучвания 
 
 

Лектор:   Д-р 
Александър 
Симидчиев;  
Мая Златанова 
(FindMeCure) 
 

Тема: Лидерство в медицината. От IQ към 
WEQ 
 
Подтеми: 

- Работа в екип 
- Ефективна комуникация 
- Емоционална интелигентност  
- Типове лидерството 

Примери и модели 

Лектор: Д-р Росен 
Димитров 

ДЕКЕМВРИ 2022 

Тема: Какво означава предприемачество в 
медицината? 
 
Подтеми: 

- Предприемачеството начин на мислене 
(знания, умения и нагласи) 

- Личностно развитие и себепознаване  
 

Лектор: Д-р Петко 
Русков 

Тема: Иновации в медицината и добавената 
стойност за медицинските специалисти и 
гражданите 
 
Подтеми: Разработване на иновативни 
здравни технологии  

 
 

Лектор: Милена 
Стойчева  

ЯНУАРИ 2023 
Тема:  Бизнес модели в здравеопазването 
 
 

Лектор: Милена 
Стойчева  

Тема: Отворена иновация във 
фармацевтичния сектор  
 
Подтеми:  

- Разработване на иновации със 
различни заинтересовани страни 

- Дизайн мислене за иновации 

Лектор: Barbara 
Ulen, Астра 
Зенека  

Тема: Дигитална трансформация на 
здравеопазването. Въведение 
 
Подтеми:  

Лектор: Радой 
Павлов 

Тема: Дигитална трансформация на 
здравеопазването. Технологична основа 

Лектор: Радой 
Павлов 



- Дигитално здравеопазване. Същност 
- Холистичен подход за израждане на 

дигитално здравеопазване 
- Дигитална здравна екосистема 

Дигитална здравна архитектура 

ФЕВРУАРИ 2023 
Тема: Дигиталната болница  
 
 
 

Лектор: Радой 
Павлов 

Тема: Дигитална трансформация на 
здравеопазването. Процеси и тенденции 

Лектор: Радой 
Павлов 

Тема:  Дигитална трансформация на 
здравеопазването. Технологична основа 

Лектор: Радой 
Павлов 

Тема:  Роли и стратегии при управлението 
на дигиталната трансформация на 
здравеопазването. 

Лектор: Радой 
Павлов 

МАРТ 2023 
Тема:  Оценката на здравните технологии като 
наука за взимане на решения.  

Лектор: Д-р 
Славейко 
Джамбазов 

Тема:  Значението на ОЗТ в медицината и 
здравеопазването  

Лектор: Д-р 
Славейко 
Джамбазов 

Тема:  Клинични изпитвания – „критично 
четене“ 
 

Лектор:  
Д-р Александър 
Симидчиев 

Тема: Големи бази данни и ролята на 
изкуствения интелект 
 

Лектор:  
Йордан Илиев  
& 
Десислава 
Михайлова 

АПРИЛ 2023 

Тема: Инструменти за управление на 
медицински данни - електронно здравно досие 
 

Лектор: Радой 
Павлов 

Тема: Телемедицина. Въведение 
 
 

Лектор: 
Росен Русинов  

Тема: Телемониторинг и важността на 
образната диагностика 
 
 

Лектор: 
Георги Къдрев 
  

Тема: Бази данни. Управление и 
приложение в медицината.   

Лектор: Йордан 
Илиев 



 

МАЙ 2023 

Тема: Иновации в денталната медицина. 
Практически казус  

Лектор: Д-р 
Парушева 

Тема: Телемониторинг център и 
наблюдение 24/7  

Лектор: Д-р Бойчо 
Бойчев 

Тема: Киберсигурност или как да градим 
дигитално доверие 

Лектор: Вихрен 
Славчев 

Тема: Роботизация и автоматизация на 
процесите (RPA) 
 

Лектор: 
Владимир Кънчев 

ЮНИ 2023 

Тема: Превръщане на данните в знание - 
Семантични технологии в здравеопазването 
 
 

Лектор: Тодор 
Примов 

Тема: Оптимизиране на процесите в 
здравеопазването. Роля на иновациите 

Лектор: Д-р Росен 
Димитров & Д-р 
Мира Ганова & 

Тема: Дигитална трансформация на 
здравеопазването. Обобщение  

Лектор: Д-р Росен 
Димитров & Д-р 
Мира Ганова & 
Иван Лекушев  

Обобщение и закриване на курса  



Приложение 2: ЛЕКТОРИ 

 


