
 
 

 

  

 

  

  

  
PROJECT: Promoting health on successful grounds: 

Enhancing hospitals' cooperation on emergencies 
ACRONYM: MediciNet II 

  
WORK PACKAGE: WP2 

DELIVERABLE: D.2.1.2 – Information Kit (GR)  
  

BENEFICIARY: General Hospital of Komotini “Sismanogleio” 
  

WEBSITE: http://www.medicinet.eu 
 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of 
the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

 
  

This deliverable has been produced with the financial assistance of the 
European Union. The contents of the deliverable are the sole responsibility 
of the project partners and can in no way be taken to reflect the views of 
the European Union, the participating countries, the Managing Authority 
and the Joint Secretariat. 

 



45 Sismanoglou str.
Komotini PC 69133
Tel.  +30 25313 51100
Fax. +30 25310 22515
Website: www.komotini-hospital.gr
E-mail: info@komotini-hospital.gr

Επικεφαλής Εταίρος - Lead Beneficiary

Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
General Hospital of Komotini “Sismanogleio”

53 Belomorski Blvd
Kardzhali

Tel. +359 0361 61346
Fax. +359 0361 68383

Website: www.hospital-kj.com
E-mail: hospital_kj@abv.bg

Multi-profile Hospital for Active Treatment 
"Dr. Atanas Dafovski" AD Promoting health on successful grounds:

Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies

Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση:
Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων

σε επείγοντα περιστατικά

Social
Inclusion

European Union
European Regional Development Fund

                       
Το έργο MediciNet ξεκίνησε το 2012 και αναδείχθηκε 
αμέσως ως η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια μεγάλης 
κλίμακας για τη διασυνοριακή συνεργασία σε επίπεδο 
νοσοκομείων στον τομέα της αντιμετώπισης επειγόντων 
περιστατικών και έκτακτων ιατρικών συμβάντων. Μέσω 
του έργου, εξοπλίστηκαν τα δύο νοσοκομεία με σύγχρονο
ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό, αναβαθμίστηκαν οι παρε- 
χόμενες υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών και χρημα- 
τοδοτήθηκαν δράσεις ιατρικής εκπάιδευσης. Η άρτια 
υλοποίηση του έργου από τους δύο εταίρους συνέβαλε 
στη βράβευσή του MediciNet ως ‘Έργο Βέλτιστης Πρα- 
κτικής στην Ευρωπαϊκή Θεματική της Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Ένταξης. 

Η παρούσα έκδοση έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το περιεχόμενο της έκδοσης βρίσκεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του Γενικού Νοσοκομείου 
Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει 
τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και 
της Κοινής Γραμματείας.

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The 
contents of this publication are sole responsibility of the General Hospital of Komotini “Sismano-
gleio” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating 
countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.

Project MediciNet kicked-off in 2012 and was immediately 
recognised as the first deliberate large-scale effort 
between hospitals, to cooperate in the field of medical 
emergencies. Through the project, both hospitals were 
equipped with cutting-edge medical equipment, medical 
services on emergencies have been upgraded and medical 
training activities were financed. The exceptional project 
implementation by the two partners contributed to its 
selection and award as a Best Practice Project in the 
European Thematic of Public Health & Social Inclusion. 

 “The new vertical 
axis which 

connected Komoti-
ni and Kardzhali by 
road, necessitated 
the connection of 
the two hospitals 
and initiated the 

project as a 
concept.”

MediciNet : Θέτοντας τις βάσεις της επιτυχούς συνεργασίας

MediciNet : Laying the foundation for the successful cooperation MediciNet II

“Ο νέος κάθετος 
οδικός άξονας 

που συνέδεσε τις 
πόλεις Κομοτηνή 

και Kardzhali, 
έθεσε επιτακτική 

την ανάγκη 
σύνδεσης των 

δύο νοσοκομείων 
και αποτέλεσε 

την κεντρική ιδέα 
του έργου.”

MediciNet II

www.medicinet.eu
medicinet



Το πλαίσιο του έργου

Το έργο MediciNet II με τίτλο «Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: Ενισχύοντας 
τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά» εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 
2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
«INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», αποσπώντας την υψηλότερη βαθμο- 
λογία μεταξύ του συνόλου των έργων της επενδυτικής προτεραιότητας «Επένδυση στην 
Υγεία και στις κοινωνικές υποδομές».

Project background

Project MediciNet II titled as “Promoting health on successful grounds: Enhancing hospi-
tals’ cooperation on emergencies” was approved in the framework of the 2nd Call for 
Project Proposals of the European Territorial Cooperation Programme “INTERREG V-A 
Greece-Bulgaria 2014-2020”, after receiving the highest evaluation score among all the 
participant projects of the investment priority “Investing in Health and Social Infrastruc-
ture”.

The project is planned and implemented by the General Hospital of Komotini “Sismano-
gleio” in Greece, as Lead Partner, in collaboration with the Multi-profile Hospital for 
Active Treatment “Dr. Atanas Dafovski” AD situated in Kardzhali, Bulgaria.

MediciNet II has a life span of 24 months and a budget of 1.336.407,94€, being 85% 
financed by the European Union (European Regional Development Fund) and 15% by the 
National Contributions of Greece and Bulgaria under the European Territorial Coopera-
tion Programme “INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Το έργο MediciNet II στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας υγείας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή της 
Ροδόπης και του Kardzhali, μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων και τη δημιουργία 
νέων υπηρεσιών και υποδομών υγείας. Στους ειδικούς στόχους του έργου περι- 
λαμβάνονται:

Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υγειονομικών και ιατρικών πόρων 
των δύο νοσοκομείων

Ελαχιστοποίηση της ανάγκης μεταφοράς ασθενών σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης

Ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της συνεργασίας μεταξύ του 
ιατρικού προσωπικού στη διασυνοριακή περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
κοινή διαχείριση επειγουσών καταστάσεων και περιστατικών.

Optimisation of the medical resource-efficiency of the two hospitals

Minimisation of the patients transfer need in emergencies 

Encouragement of know-how exchange and cooperation between the medical 
staff of the cross-border area, emphasising on joint emergency management.

Project MediciNet II is aiming to improve the effectiveness of the primary and emergency 
health care services in the cross-border area of Rhodopi and Kardzhali, by means of 
upgrading the existing and establishing new medical services and infrastructure. The 
project addresses additional objectives, such as:

Στόχοι

Objectives

Τα δύο νοσοκομεία έχουν σχεδιάσει το έργο MediciNet ΙΙ στοχευμένα υιοθετώντας μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειο- 
νομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, το έργο περιλαμβάνει δράσεις προμήθειας 
σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκατα- 
στάσεων και υπηρεσιών, εκπαιδεύσεις προσωπικού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, οι 
κυριότερες δράσεις του έργου είναι:

Αναβάθμιση των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής 

Προμήθεια ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για την εντατική και επείγουσα 
φροντίδα στο νοσοκομείο του Kardzhali

Ανάπτυξη Ιατρικής Εφαρμογής για κινητές συσκευές με χρήση GPS σε 
απομακρυσμένες περιοχές της διασυνοριακής περιοχής

Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για δεκάδες ιατρούς και 
ιατρικό προσωπικό

Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, ενημερωτικές εκδηλώσεις και 
ηλεκτρονικές καμπάνιες

Upgrade of the Operating Rooms of General Hospital of Komotini

Procurement of specialised medical equipment related to the intensive 
and emergency care in the hospital of Kardzhali

Development of a Mobile Device Medical Application enabling GPS 
features in remote areas of the cross-border area

Organisation of training activities for dozens of doctors and medical staff

Communication and promotional activities, info-days  and web-campaigns

Both partner hospitals have deliberately designed MediciNet II to adopt an integrated 
approach in the provision of better medical and healthcare services. Thereby, the 
project includes actions for the procurement of cutting-edge medical equipment, 
actions for the upgrade of current medical facilities and services, staff training, knowl-
edge exchange and awareness raising activities for the local population. In particular, 
the most important actions of the project are:

Δράσεις

Actions

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 
«Σισμανόγλειο», ως επικεφαλής εταίρος, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Multi-profile 
Ηospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD που βρίσκεται στο Kardzhali της 
Βουλγαρίας.

Με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94€ και διάρκεια υλοποίησης 24 μηνών, το έργο 
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από την Εθνική Συμμετοχή της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A 
Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020». 

 264.847 citizens

24 months 31

25 health actions

1.336.408 budget
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