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Проекти и дигитализация 2018-2020

Радой Павлов – корпоративен архитект в Университетска Болница Цюрих



Области (3) Направления (7) Проекти (15)

Предотвратяване

Превенция 1.1 Превантивни мерки специфични за раковите заболявания

Ранно откриване

1.2 Планиране и изпълнение на скринингови програми за колоректален рак

1.3 Въвеждане на национални програми за скрининг за рак на гърдата

1.4 Национална експертна комисия по въпросите за ранното откриване

Лечение и 
възстановяване

Клинични пътеки,
критерии и сертификати

1.5 Стандартизация на клиничните пътеки

1.6 Указания и насоки за лечение

1.7 Колаборативни гремиуми за диагностика

Стационарни грижи
1.8 Лечение и интегрирани стационарни грижи

1.9 Възстановяване, Cancer Survivors

Компетенции
1.10 Насърчаване на самоефикасността на пациентите

1.11 Развитие на умения за професионалисти, пациенти и роднини

Данни и медицински 
изследвания

Изследователска дейност
1.12 Изследвания в областта на стационарните грижи

1.13 Клинични и транслационални изследвания

Данни и регистри
1.14 Федерален закон за регистрация на раковите заболявания

1.15 Регистри за качеството на лечението и интеграцията на данните
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Изводи

Дигитализацията
като инструмент за колаборация и
информационна интелигентност

Законодателни промени отварящи 
пътя на дигитализацията и 

свързаността на данни и процеси

Колаборация и повишаване 
качеството на медицинските услуги 

чрез добавената стойност

Централизирани данни за 
развитието на персонализираните 

изследвания и медицина

Нови методи за превенция, 
скрийнинг, достъп до медицинска 
помощ и като цяло информация



Благодаря Ви за вниманието!

https://www.linkedin.com/in/radoy-pavlov/
http://dhicluster.bg/

https://www.linkedin.com/in/radoy-pavlov/
http://dhicluster.bg/

	PowerPoint Presentation
	PowerPoint Presentation
	PowerPoint Presentation

