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1.Въведение
Дизайнът на информация представлява под-

готовка в областта на изкуството и науката с цел 
предаване на информация, така че да може да се 
използва от хората с  максимална ефективност.

Много малко системни доказателства са съ-
брани за използваемостта на електронно здравно 
досие /ЕЗД/ в практиката и последствията от 
тяхното проектиране върху когнитивния поток, 
както и върху ефективността на работата. Подо-
бряване на използваемостта на ЕЗД може даподо-
бри качеството, безопасността и ефективността 
от здравни грижи, предоставяни в първичната 
медицинска помощ.

Широкото приемане на здравните инфор-
мационни технологии обещава трансформа-
ционна промяна в начина на предоставяне на 
здравеопазване, чрез подобряване на качеството, 
повишаване на безопасността и намаляване на 
разходите. Увеличеното използване и търсенето 
на информация за пациента, подпомагането 
вземането на решения от гледна точка на пре-
доставяне на грижи има огромен потенциал за 
намаляване на грешките и увеличаване качест-
вото на медицинските грижи. В преследването 
на тези основни цели, различни инициативи се 
стремят да насърчават приемането на информа-
ционните технологии, включително Института по 
медицина (IOM), който още през 1991 г. призова 
за електронни записи. Въпреки тези инициативи 
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и многото успехи, постигнати чрез реализации 
на ЕЗД много голямо внимание се обръща на 
финансовите и техническите причини за ограни-
чената употреба на ЕЗД.  Информацията относно 
дизайна, изкуството и науката за получаване на 
информация трябва да може да се използва от 
хората ефикасно и ефективно.По-нататъшното 
изследване на информацията за дизайна на ЕЗД 
е било идентифицирано от Агенцията за здрав-
ни изследвания и качество (AHRQ -Agency for 
healthcare Research and quality) като възможност 
за иновации в областта на здравеопазването чрез 
информационни технологии, с цел да  се подобри 
безопасното, ефикасното, ефективното, справед-
ливо и своевременно предоставяне на грижи към 
пациентите.

2.Стандарт ISO 9241
Ползваемостта е дефинирана в част 11 на 

стандарта ISO 9241 (BSI, 1998) като "степента, 
към която даден продукт може да се използва от 
определени потребители за постигане на опреде-
лени цели с ефективност, ефикасност и удовлет-
вореност в определен контекст на използване." 
Ефективност е точността и пълнотата, с която  
определени потребители могат да постигнат оп-
ределен цели в конкретни среди. Ефикасността 
се определя като средствата влагани относно 
точността и пълнотата на постигнатите цели. 
Удовлетворението е комфорта и приемливостта 
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на работната система от своите потребители и 
други лица, засегнати от неговото използване.

Важни са два основни аспекта на това опре-
деление на използваемост. 

Първо, за да може да се използва интерфей-
сът трябва да се възприема като използваем от 
посочените потребители – т.е потребители, за 
които системата е проектирана и разработена. 
След това,  обхватът на фокуса за проектиране на 
интерфейс  прекрачва границите отвъд и хвърля 
поглед върху един по-широк контекст или ситу-
ация, в която се очаква системата да работи (т.е., 
на домейните, задачи и околната среда, които 
съставляват една организация). По този начин, 
използваемостта се отнася, до каква степен по-
требителите са в състояние да работят ефективно, 
ефикасно и с удовлетворение в техните специфич-
ни контексти с този потребителски интерфейс.

Фиг.1. ISO 9241 – принцип за постигане на 
поставенит цели

Компютърна система може да бъде използва-
ема в една връзка и може да бъде неизползваема в 
друга. Като потребителски интерфейс дизайнер, е 
важно да се помисли за контекста, в който систе-
мата ще се използва. Потребителски интерфейс, 
който потребителите намират за приятен е  много 
по-вероятно да бъде приет, от такъв, който ги 
дразни. Потребителите са по-склонни да използ-
ват компютърна система, която ги забавлява, а не 
да ги дразни. Доволните потребители са склонни 
да бъдат по-продуктивни, и така използваемостта 
е ясно свързана с удовлетвореността на потреби-
телите (Константин и Локууд, 1999).

Представянето на информация е описана в 
Част 12 на стандарта ISO 9241 за организиране 
на информация (договореност, подравняване, 
групиране, етикети, населено място), за показва-
нето на графични обекти, както и за кодиране на 
информацията (съкращение, цвят, размер, форма, 
визуални знаци) от седем атрибути."Атрибутите 

на представена информация" представляват 
статичните аспекти на интерфейса и като цяло 
могат да се разглеждат като "вид" на интерфейса. 
Атрибутите са подробно описани в препоръки-
те, дадени в стандарта. Всяка от препоръките 
поддържа един или повече от седем атрибути. 
Атрибутите на седем и изикванията къ тях са:

• Яснота: съдържанието на информацията да 
е предадена бързо и точно.

• Разграничаване: показаната информация 
може да се разграничи точно.

• Стегнатост: Потребителите не са претова-
рени с странична информация.

• Съвместимост: уникален дизайн, съответ-
ствие с очакванията на потребителя.

• Откриваемост: вниманието на потребителя 
е насочено към необходимата  информация.

• Четливост: информацията е лесна за четене.
• Разбираемост: смисълът е ясно разбираем, 

недвусмислен и разпознаваем.

3.Резултати
От резултатите на проведената анкета можем 

да обобщим следното: 
Обхванали сме всички възрастови групи от 

служители в здравеопазването/ лекари, медицин-
ски сестри, администратори на клинични проуч-
вания, служители на регистратура, фармацевти/, 
като най-голямата част от тях са в диапазона от 
40-50 години /27бр. - 46%/. Повечето от тях са 
жени /46бр. -  78%/. В изследването ни участват 
служители на 15 лечебни заведения, работещи 
по седем различни програмни продукта. Голяма 
част от тях имат отлични и много добри познания 
по чужд език / 44 - 74 %/ и ежедневно използват 
компютър в работата си / 55 - 93%/. 

73% посочват, че софтуерът на предложения 
програмен продукт е лесен за използване, а 68% 
го определят като дружелюбен интерфейс. Вре-
мето, прекарано в обучение за придобиване на 
умения за работа със софтуера е  било подходящо 
и достатъчно спрямо последващите резултатите 
от работа с него за  53%  от потребителите. Според 
68% от анкетираните  софтуерът предлага всички 
необходими функции за нуждите на внедрителя.

За качествено използване на програмния 
продукт 80% от използващите го са прочели 
инструкциите за ползване и т.н."Ръководство за 
потребителя", като намират същите са ясни лесни 
за употреба  44% от анкетираните. За последова-
телност при условията и символите, използвани 
в софтуера съобщават 64% от потребителите. 

66% считат, че менютата и възможностите 
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към тях са подредени по най-логичния начин 
срещу само 3%, които изразяват несъгласие. 
Голямата част от потребителите  64% намират, 
че свързаните елементи и задачи за изпълнение 
се появяват на един работен екран и няма такива, 
които да не са съгласни с така изразеното мнение.  

Избраните цветове съответстват на общите 
очаквания за цветни кодове за 45-ма от медицин-
ския персонал  / 76% / и точно толкова твърдят, 
че когато се изискват конкретни действия има 
налични термини и съобщения в съответствие с 
това действие, както и че при избор на клавиш 
той съответства с  действителните ключови имена 
в софтуера. 80% от медицинските специалисти 
заявяват категорично, че терминологията на 
софтуера е позната и достъпна за потребителя.

4.Изводи и заключения
Добрият дизайн на потребителския интерфейс 

е от фундаментална степен на важност, защото 
използването на компютър или всякаква версия 
на мобилни интерактивни приложения е изцяло 
в нашето ежедневие. Ето защо, необходимостта 
от разработването и развитие на дружелюбни 
потребителски интерфейси, които поддържат 
ежедневната практика на медицинските специа-
листи, така че да могат да се използват лесно от 
различни потребители с различни способности 
и умения, е вече от такава степен на значение. 
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Summary: Medical information systems become more and more popular in Bulgarian medical practice today. 

Nevertheless, one of the underappreciated but critical factors for slow and difficult adoption in medical sphere has 
been the proliferation of inferior user interfaces which are confusing to navigate and disruptive to the physician’s 
standard workflow. The interface must permit a physician to record the minutiae of a patient’s condition while at 
the same time preserving the physician’s overview of a patient’s record so that any aspect of the patient’s health 
can be effortlessly queried and inspected

This paper aims to present deep analysis of HER in Bulgaria, based on е-finding inquiry, developed with Google 
tools from 15 medical centers and hospitals in Bulgaria, namely: Eye Clinic RESBIOMED, PLEVEN Military 
Medical Academy Neurology, PLOVDIV MHAT St.Geogri Clinic of Neurology end etc..
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРИМЕНИМОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В БОЛГАРСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
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1) НБУ, 1618, София, бул.Монтевидео 21, pmihova@nbu.bg
2) Resbiomed София, ул.Позитано 136A, anichirina@abv.bg

Резюме: Медицинские информационные системы становятся сегодня все более популярными в 
болгарской медицинской практике и для безопасности здоровья. Кроме того, один из самых недооцененных, 
но критических факторов для медленного и трудного восприятия в медицинской сфере является 
распространенность нехороших пользовательских интерфейсов, которые приводят к заблуждению или 
тревожности врача. Интерфейс должен разрешать эксперту регистрировать любые стандартизированные 
или нестандартизированные данные о состоянии пациента. При этом должна быть сохранена утвержденная 
версия записи на бумаге, так   беспроблемно возможно инспектировать каждый аспект здоровья пациента. 

Авторская анкета, основанная на трех всемирно признанных источниках, была проведена в течение 90 
дней по электронной почте. Она разработана Google Docs инструментами. Анкета была  проведена в 15-ти 
клиниках: в Глазной клинике RESBIOMED; в Клинике нефрологии в ВМА - Плевен; в Клинике нефрологии 
в МБАЛ Св. Георги - Пловдив и др.

Ключевые слова: дизайн пользовательского интерфейса, визуализация данных, удобство и простота 
использования.


