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Използването на дигитална медия в приемните и рецепциите 
на болниците, медицинските клиники и пред лекарските кабинети 
може да служи освен като иновативно средство за разпространя-
ване на полезна и необходима за пациентите информация и реклама, 
така и като средство за генериране на допълнителни приходи.

Представете си, че отивайки на преглед при вашия стоматолог 
откривате неочаквана промяна в приемната пред неговия кабинет. 
Вместо със стандартните купчинки от стари списания и брошу-
ри, вашият лекар е оборудвал приемната си с дигитална медийна 
система. На дисплея, в интервали от около десетина минути, се ре-
дуват серии от видеоклипове с полезна за вас информация, свързана 
със стоматологията. Клиповете демонстрират различни стомато-
логични заболявания и начините за тяхното лекуване, полезни техни-
ки за правилно миене на зъбите и съвети за поддържане на устната 
хигиена. Това едва ли е въпрос на далечно бъдеще да се случи и у нас.

В страните, където имат вече широко разпространение, диги-
талните медийни системи са считани за един от най-ефективните 
инструменти за комуникация. В сравнение със статичния характер 
на печатните реклами, брошури, табели и други подобни средства, 
дисплеите имат предимството да визуализират динамично про-
менящо се мултимедийно съдържание – редуващи се видеоклипове, 
снимки, текстови съобщения. 

Подходящото и професионално изготвено мултимедийно съдър-
жание има ключово значение за ефективното използване на дигитал-
ната медия. То трябва да е адресирано конкретно към пациентите 
на съответната клиника, отделение или специализиран кабинет, 
които се намират там в точно определени часове на деня.

Въведение

Въведение в технологията

 Дигиталната медия може да служи като  
 иновативно средство за разпространява- 
 не на полезна за пациентите информация, 
 реклама, като и за генериране на допъл- 
 нителни приходи.

видеоклипове

дата

температура

текстови 
съобщения

час

прогноза 
за времето
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Всеки от нас, който е седял в очакване 
пред кабинета на лекаря или в приемната 
на спешното отделение знае колко бавно 
и мъчително тече времето. Инсталира-
нето на цифрова медия на подходящите 
места – на рецепцията, в приемните 
или пред кабинетите, би подобрило като 
цяло качеството на обслужване на пациен-
тите, тяхната информираност и би до- 
принесло за добрия имидж на здравното 
заведение, в условията на ежедневна 
конкуренция. 

Дигиталната медия е и възможност 
за всеки лекар-специалист нагледно 
да представи своя опит, специализации 
и успехи, да предложи допълнителни здрав-
ни услуги или процедури. По същия начин 
всяка клиника или болница би могла да ин- 
формира пациентите за професионализма 
и постиженията на своите специалисти, 
да привлече пациенти и генерира прихoди.

В каквито и благоприятни насоки 
да се подобри здравното обслужване 
в бъдеще, престоят на пациенти в прием-
ните едва ли ще бъде избегнат.

Подходящо подбраното мултимедийно 
съдържание ще създаде една значително 
по-приятна атмосфера и ще облекчи време-
то, което се налага да прекара в притесне-
но очакване пред лекарския кабинет.

Приложения и ползи

Стратегията е нужна от самото начало

 Инсталирането на цифрова медия на подхо 
 дящите места би подобрило качеството 
 на обслужване на пациентите, и би допри- 
 несло за добрия имидж на болницата.

Час и дата Температура за деня 

Слотове с различна тематика на съдържанието:

1. Вътрешно-информационен – предстоящи инициативи, 

прегледи, информация за диагностично-лечебната дейност.

2. Външно-информационен – различни области на медицината.

3. Излъчване на актуални новини под формата на RSS поток.

4. Рекламен слот.
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Въпреки, че изглежда много по-лесно 
в приемната да бъде инсталиран просто 
един телевизор, който да излъчва новини 
или музикални клипове, това би било за- 
губа на големи възможности за поднасяне 
на полезна информация.

Изследванията в тази област доказват, 
че в очакване пред лекарския кабинет паци-
ентите проявяват по-голяма възприемчи-
вост към допълнителна информация. 

Дигиталните медии в лечебните заве- 
дения биха могли да се използват и по дого- 
варяне за излъчване на реклами на фармаце-
фтични компании и доставчици на различ- 
ни продукти, свързани със здравното 
обслужване.

Приносът на дигиталната медия

1

3

2

4

Подобряване имиджа 
на здравното заведение 
и отличаване от конкурен-
цията.

Навременно информиране 
на пациентите за предлага-
ните основни и допълнител-
ни здравни услуги.

Възможност за пациентите 
да получат необходимата 
за тяхното лечение и здра-
ве превантивна и полезна 
информация, и съвети.

Ефективно рекламиране 
на подходящи продукти и ле-
карствени средства в под-
ходящо време, на подходящи-
те целеви групи пациенти.
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Днес много от градовете често разполагат с малки или по-голе-
ми болнични комплекси, построени на площи от десетки декари. Те 
включват различни специализирани клиники и лаборатории, помеща-
ващи се в отделни отдалечени една от друга сгради. Ориентиране-
то на територията на подобни комплекси със сигурност предста-
влява предизвикателство както за хората, които работят там, 
така и за многобройните пациенти и посетители, заети с мисли 
за сполетялите ги здравословни проблеми. Това предизвикателство 
отваря вратата за едно от най-логичните и практични приложения 
на цифровата медия – навигационните табели и упътващи схеми. 
От момента, в който пациентите и посетителите влязат на те- 
риторията на такъв болничен комплекс, те очакват да получат 
бързо и ясно необходимата им упътваща информация. Системата 
за упътване би могла да служи едновременно за посрещане 
и за по-лесна навигация в медицинската сграда или болничния 
комплекс. Притеснените и често дори стресирани пациенти биха 
оценили всяко улеснение и грижа в тази ситуация. Разполагането 
на сензорни екрани и киоски на подходящите за това места би 
облекчило работата на болничния персонал и би повишило нивото 
на удовлетвореност на пациентите.

Дигиталната медия за навигация би могла да е изключително 
функционална и при възникването на извънредни ситуации, когато 
е необходима спешна евакуация и бързото ориентиране към изхо-
дите е от критично значение. В подобни моменти, излъчваните 
на дисплеите съобщения биха могли да ориентират и информират 
болничния персонал и пациентите, намиращи се на територията 
на комплекса, какви действия да предприемат и накъде да се насо-
чат, за да бъде избегната паника.

Болнични комплекси 
и клиники

Навигационна система

Излъчваните съобщения 
биха могли да ориентират 
болничния персонал и па- 

циентите, за да бъде 
избегната паника.

Дигиталната медия 
за навигация е изключи- 

телно функционална 
при възникването на извън- 

редни ситуации.
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Първата и най-важна стъпка след взима- 
нето на решение за интегриране на ди- 
гитална медия в здравното заведение 
е да се прецени правилно какво да бъде 
мултимедийното съдържание, така че то 
да може да изпълнява поставените от по- 
требителя цели, да бъде атрактивно, 
информативно и съобразено с аудитори- 
ята, за която е предназначено, както 
и с мащаба на лечебното заведение.

Втората стъпка - изборът на хардуер, 
е в пряка зависимост от вида на съдър-
жанието, информацията която ще бъде 
визуализирана, местата където ще бъдат 
разположени различните видове устрой-
ства, условията на околната среда, като 
осветеност, изисквания за стерилност или 
допълнителна защита. 

Инсталираната техника трябва да 
бъде надеждна и параметрите й съобра-
зени с нейното приложение. Съвета на 
експертите е да не се купуват потреби-
телски клас евтини дисплеи, с цел да се 
спестят разходи, тогава, когато е необ-
ходимо използването на професионална 
техника. 

Третият етап касае другия основен 
компонент на системата - софтуера за 
управление на съдържанието. Софтуер-
ната платформа трябва да е надеждно и 
актуално решение, което да предоставя 
възможност за лесно и безпроблемно дис-
танционно управление на мултимедийното 
съдържание и да гарантира възможност-
ите евентуално на бъдещо развитие и 
разширяване на медията. 

Днес изключително бързите темпове 
на развитие на технологиите, както 
и свързаните с тях иновации и тяхното 
навлизане в нашия бит и ежедневие 
са неоспорим факт. Със сигурност, пред-
стои в най-близко бъдеще и все по-широ-
кото разпространение на дигиталните 
медии в медицинските заведения. 

Използването на дигитални медии 
ще подобри и осъвремени значително сре-
дата в болниците и медицинските кли- 
ники. Дигиталната медия би спомогнала 
за осигуряване на по-доброто обслужване, 
би облекчила работата на лекарите и ме- 
дицинския персонал. От друга страна, 
добре подбраното, професионално подгот-
вено и правилно насочено медийно съдържа-
ние би могло да допринесе значително 
и за осведомеността на пациентите  
тносно предлагани медицински услуги 
и процедури, възможности за профилак-
тика, избор на лекар-специалист и много 
други. 

Интегриране в клиниката Заключение

1. Определяне 
на мултимедийно 

съдържание

2. Избор 
на хардуер

3. Софтуер 
за управление 

на съдържанието

 Използването на дигитални медии ще  
 подобри и осъвремени значително среда- 
 та в болниците и медицинските клиники. 

 Стъпки за интегриране на дигитална  
 медия в здравното заведение. 
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