
Интеграция на дигитална медия 
„Emocion“ в Първа АГ болница 
„Света София” 

Иновативна технология за визуализация 
и разпространение на полезна 
за пациентите информация.
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Първа АГ болница „Света София“ 
е открита в началото на 50-те години 
на миналия век, с името Първи родилен 
дом „Тина Киркова“ и е първото специа-
лизирано здравно акушеро-гинекологично 
заведение, построено след 9.IX.1944 
година в Република България. През годи-
ните претърпява огромно развитие 
и се превръща в модерно здравно заве-
дение, отговарящо на всички европей-
ски стандарти и изисквания за предла-
гане на качествена медицинска помощ. 
Днес е най-голямата специализирана 
общинска болница в страната.

В последните години се е утвърдила 
като единственото в страната лечеб-
но заведение, способно да отговори 
на всички медицински нужди – акушер-
ство, гинекология и онкология, стерили-
тет, мамология, спешна неонатология, 
модерни клинична и микробиологична ла-
боратории и други. Съобразно диагнос-
тично-лечебната дейност, са обособени 
различни отделения и сектори. 

За създаването на по-добри условия, 
отделенията непрекъснато се ремонти-
рат, обновява се мебелировката, закупу-
ва се ново медицинско оборудване. 

Болницата  организира и провежда 
множество обществено значими иници-
ативи: „Училище за бъдещи родители“, 
„Дни на отворени врати“, „Месец на 
кърменето“, „Месец на близнаците“. 
Провеждат се безплатни прегледи, кои-
то допринасят за повишаване 
здравната култура на пациентите и по-
добрата им информираност по отноше-
ние на предлаганите здравни услуги.

Организират се и лекции за бъдещи 
и настоящи майки, представени 
от изтъкнати български специалисти, 
събития и кампании, посветени на ран-
ната диагностика и лечение.

Всички тези инициативи се отразя-
ват активно и в обществените печат-
ни и електронни медии, което е от го- 
лямо значение за популяризирането 
на болницата.

В нея има изградена информационна 
система, която улеснява обработката 
на пациентските досиета и статисти-
ческите данни. Поддържа също официа-
лен web сайт и Facebook профил. 

Идеята за дигиталната медия 
на територията на болничното заведе-
ние е да разшири и добави нова функцио-
налност към вече използвания комплекс 
от стандартни средства за реклама 
и разпространение на информация. 

Решение

Интегрираното решение, предложено 
на Първа АГ болница „Света София“, 
включва хардуер и софтуерна платфор-
ма за създаване, организиране, управ- 
ление и мониторинг на медийното 
съдържание. 

Проектът е стартиран първоначал-
но с инсталацията на два 50" широко- 
форматни професионални дисплея, упра-
влявани от медия плеър. Единият 
е разположен в коридора срещу спешния 
кабинет на първия етаж, а другият – 
във вътрешното фоайе.

Проектът се базира на кон-
цепцията за създаване на медия, 
която да предоставя необходима 
и полезна информация за пациен- 
тите и посетителите, както 
и да допринася за цялостното 
положително преживяване по вре-
ме на престоя им в болницата. 

Кратко представяне на болницата 
и възможностите за приложение 
на дигиталната медия
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Резултати

Дигиталната медия представлява 
комплексна система за визуално пред-
ставяне и възприемане на информация. 
Мрежата от рекламно-информационни 
дисплеи е ефективно средство за раз-
пространение на разнообразно медийно 
съдържание – слайдове, видео клипове, 
текстови съобщения и др. Основното є 
преимущество е в контекстно зависи-
мото и целево предстаяне на рекламна, 
справочна, разяснителна и други видове 
информация, което е в основата на ви-
соката  є ефективност – необходимото 
за пациентите съдържание се излъчва 
на точното място и в точното време, 
посредством лесен за възприемане 
визуален формат.

Сътрудничество

Специалистите на РИСК Електроник 
проведоха проучване и оглед на място 
в болницата, въз основа на които пред-
ложиха за съгласуване своите препоръки 
по отношение на местата, подходящи 
за инсталацията на дисплеите, техния 
размер, технология и оптимална 
яркост, съобразена с осветеността 
на помещението. Въз основа на визията 
на клиента относно медийното съдър-
жание се изготвиха препоръки и пред-
ложения за форматите на излъчваните 
материали, както и подходящия график 
и времетраене за тяхната визуализация. 
Бяха направени и предложения и идеи 
за бъдещо разширяване и добавяне 
функционалност на дигиталната медия.

Системата комуникира с 

аудиторията посредством 

няколко слота с различна 

тематика на съдържанието:

1. Вътрешно информационен 

слот – най-динамичната 

част от съдържанието.

• Информация за събития, 

и предстоящи инициативи 

на болницата като 

възможности за безплатни 

прегледи, мероприятия 

и други.

Дисплеите са свързани 

към локалната мрежа на бол- 

ницата, зареждането, управ-

лението и мониторинга 

на медийното съдържание 

се осъществяват центра- 

лизирано и дистанционно 

през web интерфейс.

Инсталираната техника 

трябва да бъде надеждна 

и параметрите є, съобразени 

с нейното приложение.  

Определянето на правилно-

то разположение на дигитал- 

ната медия е от особено 

голямо значение за ефектив-

ността на въздействието. 

Дисплеите са монтирани 

на подходяща височина, така 

че посетителите да могат 

да възприемат лесно инфор-

мацията.

Техническите възможности 

на системата позволяват 

бързо и лесно да бъде 

създавано и автоматично 

обновявано съдържанието, 

като предварително 

се задава график и интер-

вали на излъчването му.

Излъчваното съдържание 

се разполага ергономично 

в рамките на екрана, а типа 

и размера на шрифта 

са съобразени за удобно 

четене дори от известно 

разстояние. Пред кабинети-

те, където се предполага, 

че пациенти се задържат 

по-продължително време, 

се излъчват блокове с кратки 

видеоклипове, анимация, 

съобщения, новини и др.

• Информация, свързана с диагностично-лечебната 

дейност на болницата и обособените отделения.

2. Професионален външно-информационен слот за 

новини от различни области на медицината 

и в частност тези, свъразани с дейността 

на различните отделения в болницата под формата 

на кратки видео материали или в друг формат. 

3. Интеграция със семеен портал „Мама, татко и аз” 

за автоматична визуализация на статии, свързани 

със здравеопазването.

4. Рекламен слот – предоставяне на медийно време 

и пространство за излъчване на реклами 

на фармацевтични продукти срещу заплащане.

Час и дата

Излъчване на актуални новини под формата 

на RSS поток (Really Simple Syndication)

Температура за деня
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Следващи стъпки

Една от следващите стъпки за разширя-
ване на приложенията на дигиталната 
медия може да бъде в посока добавяне 
на функционалност за навигация на па-
циентите и посетителите на терито-
рията на болницата чрез инсталиране 
чувствителни на допир киоски, прите-
жаващи схема на разположението 
на отделенията, кабинентите и имена-
та на лекарските екипи.


За пациентите и посетителите бол-

ничните коридори могат да изглеждат 
като истински лабиринт и едно 

от наистина полезните приложения 
на медията в болничните заведения 

е използването є за навигационна систе-
ма. Това със сигурност би намалило част 

от стреса, който неминуемо изпитва 
всеки пациент.


Едно функционално ефективно прило-

жение на дигиталната медия може 
да е използването є за вътрешно инфор-
мационна система за лекарския и адми- 
нистративен персонал на болницата. 

Това може да е бърз и удобен начин 
за разпространяване на необходима 

и полезна информация, касаеща различни 
вътрешни събития, правила, съобщения 

или инструкции.


Друго полезно приложение на медия-

та би могло да бъде предоставянето 
на рекламно време за представяне 

и  промоции на фармацевтични проду-
кти като средство за генериране 

на допълнителни приходи за болницата.

РИСК Електроник е една от 
първите ИТ компании в България. 
Зад нейното име стои стратеги-
чески подход в консултирането  
и инновационен в създаването  
на ИТ решения, инфраструктури  
и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен ин-
тегратор ние сме установили 
процеси и структури, необходими 
за поддържане на специфичните 
нужди на нашите клиенти в цялата 
страна. Изградили сме и поддържа-
ме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения 
се характеризират с индивидуален 
подход към всеки един от нашите 
кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“

РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти


