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Моята теза – медицинският
информатик е експерт, който:

познава детайлно националните и световни Health IT/IM 
стратегии
може да дефинира и организира подхода при
изграждане на Health IT/IM 
може да предлага различни възможни решения –
софтуерни, хардуерни, концептуални(здравни)
може да осигури необходимия екип за внедряване на
съответното избрано решение
може да предложи обучение, изграждане на Help под
различни форми
може да осигури колаборация и подхрани
взаимовръзките и взаимоотношенията между екипите
може да определи и изгради органиграмата на
съответната болнична/здравна организация



Да познава цялата верига за генезис на
медицинска и здравна информация - и в
компютърно-асистираните й варианти, 
както и предмета,целите и средствата на
науката медицинска информатика и по-
конкретно основния метод за работа –
процесът “моделиране”. 



Да бъде терминологично връзката в екипа, 
най-добрият комуникатор!
Да може да организира и реализира, в
интерактивен режим с всички участници, 
цялата информационна обезпеченост в
здравния ресор, както и да обучава
потребителите – вкл. и неспециалисти



4-те вида необходимо
познание

Синтактично познание – знание за
произведението и продукта медицинска и
здравна информация, тъй като тя може
да е получена от експерт – сам или при
асистенция на информационни
технологии или да е продукт на
автоматична обработка от компютърни
технологии. 



Медицинският информатик трябва да
бъде в най-тясно сътрудничество с
лекаря, като му доставя цялата
необходима информация, съобразно
нуждата и компетенциите му, така че да
го превърне постепенно от „краен
потребител” в „професионален
потребител” на чужди експертни и
епидемиологични данни и информация



Семантично познание – как се събира, 
оценява, обработва, предава, архивира и
употребява произведената медицинска и
здравна информация - като тук се отнася
и всякаква информация свързана с
бизнес и производствени връзки в
здравния ресор



Схематично познание – за системно
структуриране на медицинските
участници, при обединяване изворите на
медицински данни и информация и
медицинските експерти с технологиите в
една уникална системна конфигурация.



Стратегическо познание – приложение на
нови информационни методики, технологии и
експертно знание – Интегрирани
информационни системи на регионално и
национално здравно ниво, при налагане единни
медицински информационни стандарти. 
Това е посоката на телемедицината и
кибермедицината, телездравето и
киберздравето, посоката на „и” и „е” здравето, 
територията на висшите технологии и
европейски стандарти.



Това е областта на Информационните
системи и технологии в медицината и
здравеопазването, с обогатяването им „стъпка
по стъпка” с нови алгоритмични функции –
автоматизиране на диагностиката, 
прогнозирането, остойностяването, лечението, 
бизнес-функциите и др. експертни задачи и
дейности, до предлагане на системи с
елементи на изкуствен интелект (интелектни
системи)



Предоставяне на възможност за ефективно използване
на ИКТ за всички лица свързани със
здравеопазването, в това число и на пациентите.

Включване на ИКТ в учебните програми и в програмите
за обучение на медиците, стоматолозите, 
фармацевтите, здравните мениджъри.

Участие в създаването и адаптира медицински
софтуери, базирани на общоприетите стандарти за
обмен на медицински данни

Здравно – информационни стандарти, включващи:
Национален речник на здравни данни
Информационен стандарт за Медицинско досие
Защита на личните данни, сигурност и безопасност на информацията
в здравеопазването

Компетенции
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