
Отказ от права / Disclaimer 

The views expressed herein represent those of the start-
up company. 

I am invited as a speaker today to present their views, as I 
have a strong interest and knowledge on the topic. 

I am not employee of the mentioned start-up company.

Мненията, изразени тук, представляват тези на стартиращата компания. 
Поканен съм като лектор, да изложа своите виждания, в следствие на мойте 
познания по темата. Не съм служител на споменатата стартираща компания.



СВЕТЪТ 
се

ПРОМЕНЯ



Претоварване с 
информация

Онлайн 
решения

Множество 
канали

Ускорено 
от Covid

Пациентите Здравните 
специалисти Обществото

• Времето ...
• Достъп до 

оптимална грижа
• Благополучие

▪ Бързо развиващи
терапевтични възможности
▪ Прецизна консултация
▪ Качествени резултати

▪ Достъп до здравни грижи
▪ Нарастваща комплексност

▪ Взискателност 



Само за Обединеното кралство и в 
рамките на една година в COVID: 

12 -седмично забавяне на хирургичните
интервенции при рак на гърдата

може да доведе до > 1400 смъртни случая

без да се броят последиците при забавена
лъче- или системна терапия

... и рефлектиращо върху по –нататъшни
рецидиви или увеличена смъртност ...

Положителното въздействие на 
Телемедицината в кардиологията
показва:

76% подобряват качеството на пациентския
отговор, отчетен от лекарите;

9 мин. намаляване на времето за изчакване
или с 50% спестяване; 

6 мин. по-малко за обработка на документация; 

24% увеличаване броя на прегледани
пациентите.

Глобални потребителски тенденции: 

Повече онлайн → От транзакция към взаимоотношения → Дистанционните
модели са тук, за да останат



Дори и да останем в средата на най -тежката
пандемия на съвремието, ... можем да гледаме към

бъдещето с по -голяма увереност.

... и отговаряйки на нуждите на съвременния свят



Каква е основната причина за предоставяне на 
здравно технологични решения

Digital health ecosystems: Voices of key healthcare leaders; October 12, 2021 | Article; McKinsey & Company



Интегрирането на дигиталните продукти в здравната екосистема
насочени към пациентите се разглеждат като критични

Digital health ecosystems: Voices of key healthcare leaders; October 12, 2021 | Article; McKinsey & Company



Удобството се разглежда като основен фактор за успех на 
пациента, последвано от доверие и въздействие върху неговият
здравен резултат

Digital health ecosystems: Voices of key healthcare leaders; October 12, 2021 | Article; McKinsey & Company



И …
Новият свят предлага

невероятни нови възможности
за граждани, пациенти, здравни специалисти, 

екосистемата



Инфраструктура, 
развойна 

дейност и бизнес 
развитие

1
Киберсигурност

и защита на 
лични данни

2
Защита на 

клинични данни
чрез блокчейн

технология

3 
Гъвкави модели на 

електронно плащане
(еднократен и / или 

абонаментен режим)

4 
Удобно прикачване

на данни

5 
Защитено споделяне на 

данни и пренос на данни с 
различни електронни
формати на текстове и 

изображения)

6 
Изчерпателен е-протокол 
за пациента (включително
анализиране на текстове и 

изображения)
8 

Виртуална
консултация в 
реално време

9 
Селективна

резервация за 
контакт и електронен

календар10
Възможност за 

свързаност и интеграция 
с други технологични

решения

7
Консултантска

обратна връзка, 
запис и принтиране

11 
Защитено
облачно 

пространство за 
данни



1
Отворена възможност за 

свързаност и интеграция с 
други завършени, синергични

технически решения

2
Mашинно обучение
(M.L.) и Анализ на 
данни и насочена

предикция (A.I.)

3
Анализ на данни за 

изображения и 
насочена предикция

5 
Динамични решения 

като източник за 
клинични изпитвания

6
Използване на агрегирани

биомедицински данни с 
информирано съгласие за 

изследвания

7
Генно профилирани 

технологични решения и 
анализи за предикция (A.I. 

Analytic)
4

Споделяне и 
анализиране на 

патологични данни

Високо 
технологична 
интеграция и 

свързаност



1
Професионална 

колаборация, доверие и 
репутация

2
Електронно досие и точна 
обобщена информация от 

данни на ниво отделен 
пациент

5
Експертно сътрудничество и 

мултидисциплинарна
консултация във виртуална

среда и реално време

6
Международно експертно
сътрудничество и работа 

в мрежа

7
Дигитален инструмент за 
скрининг и профилактика 

на онкологични
заболявания

4
Обобщени и структурирани
масиви от агрегирани данни

за прецизни и високо
стойностни научни анализи, и 

практически насоки

3
Динамичен 
електронен 

календар

Здравни специалисти 
(с мисия за прецизна 
онкологична грижа)



Patients

1
Лесен и удобен за достъп
за потребителя / пациента 

чрез виртуален 
консултативен център

2
Бърза връзка с експерти в 

областта си на тясно-
специализирано професионално 

развитие или цялостен, 
прецизен път на онкологични

грижи

3
Цялостна консултация и 

грижи за Вашето
онкологично заболяване и 

ментално здраве

4
Удовлетвореност на 

пациентите, и свързана
динамична обратна 

връзка

5 
Личен е-Диспансер и 
прецизно ръководено 

наблюдение

6 
Скрининг и 

профилактика на 
онкологични
заболявания

Пациента



ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
Or

COMING SOON


