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Светът се променя иновативно и пример за това са последните две десетилетия.
Макар да звучи като поредното празно клише, това твърдение всъщност носи в себе си
цялата картина на високотехнологичната революция, за която много малко от нас си
дават сметка до каква степен прекрои начина, по който живеем, работим и общуваме.
Интернет, нарастване на обемите на информационните потоци, безжичните връзки,
цифровизацията, масовото разпространение на лесните за употреба и общодостъпни
компютърни интерфейси – всичко това, което днес възприемаме като ежедневие, даде
старта на една нова епоха в човешката история.
В здравеопазването борбата за всяка минута удължен човешки живот е минута, която
понякога бива отнемана на лекарите, поради административна работа с купища
документи, предимно на хартиен носител. Почти всеки човек в даден момент от живота
си се е сблъсквал с проблем с документация или информация от и за болница. За всеки
преглед или прием в болница има не малко документи, които получаваме на хартиен
носител и трябва да бъдат попълнени собственоръчно от нас самите. В голяма част от
тях трябва да се попълнят само лични данни ( имена, адрес, телефон).
Това от своя страна води до две направления на иновации в здравеопазването :
1. Осигуряване на софтуерна система на всеки лекар- бърз и удобен достъп до всякакъв
вид информация касаеща пациента. За намаляване на документите на хартиен носител
като картони, досиета, изследвания и предишна информация. Да се предоставят на
пациентите попълнени документи с лични данни, заредени от софтуер чрез ЕГН. Като
очакван резултат е повишена ефективност и качество на услугите, по-ниски разходи.
2. Студенти завършили магистратура със специалност „ Обществено здраве и здравен
мениджмънт“ могат да изпълняват организационно-управленски, комуникативни,
икономически, контролни и изследователски функции, чрез придобитите знания и
умения в сферата на здравния мениджмънт. Като очакван резултат ще е възможността
на практикуващите лекари да се фокусират изцяло върху пациентите си.

