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Дидактически материал 

 



Дейност 5. „Организиране и  провеждане на изнесено 
специализирано обучение „Медицинска документална система”   

 
Дейност 5.1 
Време на провеждане: 11 – 13 юни 2015 
Място: к.к. Костенец 
Брой участници: 25,  
Разпределение по пол: 22 жени : 3 мъже 
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Обучаеми по Отдели за 11 – 13 юни 2015 

Медицински дейности 

Надзор на заразните болести 

Обществено здраве / ЛИ 

Обществено здраве / ДЗК 
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Обучаеми по длъжности за 11-13 юни 2015 

Главен експерт Главен специалист Главен инспектор Началник на отдел 

Директор дирекция Инспектор Младши експерт Старши експерт 

Старши спецалист Старши инспектор 
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Обучаеми, разпределени по възрастови диапазони 
за 11-13 юни 2015 

20-30 години 31-40 години 41-50 години 51-60 години 61-68 години 



Дейност 5. „Организиране и  провеждане на изнесено 
специализирано обучение „Медицинска документална система”   

 
Дейност 5.2 

Време на провеждане: 18 – 20 юни 2015 

Място: к.к. Боровец 

Брой участници: 25 

Разпределение по пол: 17 жени : 8 мъже  
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Обучаеми по Отдели за 18-20 юни 2015 

Медицински дейности 

Надзор на заразните болести 

Обществено здраве / ДЗК 

Профилактика на болестите и промоция на здравето 

АФПСО 
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Обучаеми по длъжности за 18-20 юни 2015 

Главен експерт Главен инспектор Главен специалист 

Главен юристконсултант Инспектор Директор дирекция 

Младши експерт Старши специалист Старши експерт 

Началник на отдел Старши счетоводител 
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Обучаеми, разпределени по възрастови 
диапазони за 18-20 юни 2015 

20-30 години 31-40 години 41-50 години 51-60 години 61-68 години 



Мнението на обучаваните експерти от РЗИ 
София Област 

• на академично ниво 

• Обширно и задълбочено, с възможности за въпроси 

• добро 

• отлично 

• положително 

• интересно 

• интересно и полезно 

• Смятам, че е полезно за мен 

• полезно за обща култура 

• страхотно, интересно, съвременно 

• на много високо академично ниво, много интересно 
поднесено 

• много добро 

• обширно и задълбочено по темата на курса 

• ползотворно 

• много полезно, с бъдеща практическа насоченост 

• занимателно 

• изцяло удовлетворително 

• много полезно 

• Удовлетворително 

• аакдмично, високо ниво на интелектуалност, 

 



Коментари и препоръки от анкетираните 
участници 

• Участие за следващи обучение по изнесения материал 

• Стилът на преподаване е разчупен 

• Чести срещи и обмен на информация 

• В темата са посочени линкове на еклектронни страници и 
материали, което е изключитено полезно за последващо 
индивидуално занимаване с лекциите. 

• много добро представяне на материала 

• Непрестанно да има обучение за обогатяване на придобитите 
знания 

• По-чести срещи за обучение и запълване на знания 

• много обаяетелен и ерудиран лектор 

• Бих желала да науча нещо повече по темата, което предполага 
по-чести семинари за обучение. 

• Избраните теми да са приложни за работата ни, научни 
трудове не ни вършат работа 

• Добре поднесено мултимедийно представяне на обучението 
свързано с много теоретични коментари, поднесени добре и 
леснодостъпни за аудиторията 

• По-чести срещи за обогатяване на знанията и модел за 
приложение в практиката 

• Когато има новости, да бъдем информирани отново 

• много добра атмосфера и добър лектор 

• Полезно и иновативно представяне на информацията, 
запознаване с ИС, поглед върху действието и 
предназначението на ЕЗД 



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


