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 РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

„Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ЕВРОПРОЕКТИ И 

ИНФОМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ЕФЕКТИВНА ЗДРАВНА 

ЗАЩИТА“ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

9:00 – 9:50  Официално откриване 
Д-р Стефан Константинов, министър на здравеопазването, Р България 

Н. Пр. Джон Дали, Европейски комисар по здравеопазването и защита на потребителите 

Десислава Атанасова, председател на Парламентарната комисия по здравеопазване, 41 НС 

Н. Пр. Юдит Ланг, посланик на Република Унгария в България 

Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията 

Д-р Иван Костов, съветник на министъра на здравеопазването и председател, Фондация 

„Електронно здравеопазване България” 

Недялка Йоловска, управител, ICT Media  

Тематичен панел I. Е-здравеопазване – трансформиращият ефект 
Председател: Д-р Иван Костов, съветник на министъра на здравеопазването и председател, 
Фондация „Електронно здравеопазване България” 
Водещи теми: 
• Европа 2020 и къде е мястото на концепцията за е-здравеопазване? Регионални и национални 
предизвикателства, постижения и проекти в е-здравеопазването 
• Е-здравеопазването – в основата на ефективния диалог между институции, здравни учреждения и здравни 
организации. Е-здравеопазване и е-правителство – синергия между свързаните 
• Инструментите на е-здравеопазването за ефективно акредитиране на здравни заведения. Ролята на е-
регистрите в здравната система 
• Споделените услуги в е-здравната помощ – възможна ли е рецептата на изнесени ИТ процеси в здравната 
система. Европейската практика 

9:50 – 10:05 Насоки за развитие на здравно- информационна мрежа в България. Благой Миров, директор на 

дирекция, Министерство на здравеопазването, Р България 

10:05 – 10:25 Проект "Електронна здравна карта" в Австрия. Валтер Бугнар, ръководител на проекта "Електронна 

здравна карта", Австрия 

10:25 –10:45 Европейски перспективи пред електронното здравеопазване в България. Яко Пилософ, директор 

„Развойна дейност”, Контракс  

10:45  – 11:05 Информационните технологии за подобряване на здравето на хората. Д-р Татяна Знаменская, 

мениджър „Здравни и социални услуги”, Microsoft Central Europe 

11:05  – 11:20 Ролята на здравната информатика за здравното реимбурсиране в Унгария – диагностично-

свързаните групи в действие. Д-р Юлия Наги, директор на отдел „Параметри на реимбурсиране и 

оценка на нови здравни технологии”, НЗОК, Унгария 

11:20 – 11:50 Кафе пауза 



Тематичен панел II. Болницата на е-здравното бъдеще 
Председател: Недялка Йоловска, управител, ICT Media 
Водещи теми: 
• Интегрирани е-здравни информационни системи – информационните технологии в услуга на бързия, 
ефективен и сигурен обмен на данни между институциите. Осъществима ли е връзката в реално време между 
системите на здравните институции? Комуникационни аспекти на е-здравеопазването 
• Оперативна съвместимост и сертификация на болничните информационни системи. Непрекъсваемост във 
функционирането на здравните информационни системи.  
• Болничните информационни системи – поглед в дълбочина към инфраструктурата на бъдещето. 
Въвеждане на PACS системи в болничната помощ – статистика, телемедицина, свързаност с болничната 
информационна система и със системите на болнични заведения 
• Е-здравният мениджмънт – системи за продължаващо обучение на медицинския персонал. Дойде ли време 
да говорим за Е-здравеопазване 2.0? 

11:50 – 12:10 Информационни потоци в условията на диагностично-свързани групи. Д-р Ивайло Ваклинов, 

съветник на министъра на здравеопазването, Р България 

12:10 – 12:30 Решения на ЕМС за PACS архивиране и интеграция с единен запис на пациента. Себастиен Дале, 

директор „Здравни информационни системи”, Европа, Близък Изток и Африка, EMC  

12:30 – 12:50 Въвеждане на PACS в здравни заведения и интеграция с болнична информационна система. 

Валентин Тафраджийски, търговски директор, Софтуерна компания, Деян Прокопов, управител, 

Гама Консулт 

12:50 – 13:10 Информационната система – вторият главен мениджър в болничната структура. Семир Абумелих, 
собственик, МБАЛ „Дева Мария”, Бургас 

13:10 – 13:25 Концепцията на Oracle за развитие на система за електронно здравеопазване в Република 
България. Ги Сталс, директор, сектор „Здравеопазване”, Европа, Близък изток и Африка, Оракъл 

13:25 – 13:40 Централизираната онко-хематологична лаборатория – мост между високите технологии и 
непосредствената полза за пациента. Доц. Д-р Маргарита Генова, завеждащ „Лаборатория по 
хематопатология и имунология”, Национална специализирана болница за активно лечение на 
хематологични заболявания 

13:40 –14:30 Обяд 

Тематичен панел III. Ключовите е-инструменти на здравеопазването 
Председател: Д-р Любомир Праматаров, Фондация „Електронно здравеопазване България”  
Водещи теми: 

• Електронна здравна карта, електронно пациентско досие - софтуерни и комуникационни решения в 
установяването на е-здравна идентичност 
• Сигурност, идентификация (RFID), защита на данните и управление на достъпите в е-здравната система 
• Въвеждане на лични здравни системи и ориентирани към пациента е-здравни услуги. Е-обмен на 
пациентски данни. Сигурност при многократното използване на здравна пациентска информация 
• Електронно пациентско досие – необходимото цифровизиране и новите технологии в помощ на анализа и 
прогнозирането на бъдещите здравни нужди 

14:30 – 14:45 Реализирани и бъдещи инициативи на НЗОК в областта на е-здравеопазване. Гергана Ненчовска, 
и.д. директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, Национална 
здравноосигурителна каса 

14:45 – 15:05 Системата ТЕМЕО в кардиологията – нов шанс за хиляди от нас. Григор Николов, дирекция 

„Телекомуникационни решения и продукти”, отдел „Партньорства и Иновации”, Мобилтел 

15:05 – 15:20 Информационната система на частна ЗОК. Ваня Ризова, ИТ мениджър, ЗОК „България Здраве” 

15:20 – 15:35 Съхранение на стволови клетки. Д-р Страхил Ефремов, изпълнителен директор, Биохеленика 

България 



15:35 – 16:35 Дискусия  
„Е-здравеопазване – европейските възможности за финансиране на изследователска 
дейност и ИКТ внедрявания” 
Ключови въпроси: 

 Възможностите за проектно финансиране на е-здравни инициативи – опитът 
през ИКТ проектите в 7РП  

 Оперативните програми и перспективите за използване на европейски 
грантови схеми за развитие на е-здравеопазването 

 Алтернативни източници на финансиране за ИТ в здравната сфера 
С участието на: 
Благой Миров, директор на дирекция, Министерство на здравеопазването, Р България 

Д-р Ивайло Ваклинов, съветник на министъра на здравеопазването, Р България 

Гергана Ненчовска, и.д. директор на дирекция „Информационни и комуникационни 

технологии“, Национална здравноосигурителна каса 

Д-р Димитър Петров, Български лекарски съюз 

Валери Борисов, директор на дирекция „Електронно управление”, Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията 

Драгомир Драганов, началник на отдел, дирекция „Европейски фондове международни 

проекти и програми”, МТСП 

Доц. Д-р Галя Ангелова, НКЛ по ИКТ/7РП  

16:40 Официално закриване 

 


