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MediciNet II

Two-day Master Class
of MediciNet II project

Promoting health on successful grounds:
Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies

Lead Beneficiary
General Hospital of Komotini “Sismanogleio”

Partner
Multi-profile Ηospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD

13-14 
April 2019 09.00 a.m.G.H. of 

Komotini

The General Hospital of Komotini “Sismanogleio” invites you to participate in 
the Two-Day Master Class of the project «MediciNet II: Promoting health 
onsuccessful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies» 
on 13-14 April 2019 at the premises of the G.H. of Komotini.

Course Agenda

*Certificates of Participation will be given to all participants

The   project   is   implemented   in   the   framework   of   the   Cooperation
Programme “Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”, co-financed by the

European Union (ERDF) and by National Funds of Greece and Bulgaria.

Sunday 14th April 2019Saturday 13th April 2019

Introduction in Disaster Management 
Command and Control in Disaster Incidents
Safety and Security 

Triage (interactive approach via video case studies - trainees are invited 
to vote the correct answer and categorize the injured)

Coffee Break

Medical Treatment
Non-fatal Mass Casualties Management
Mental Health Issues Management

Light-Lunch Break

Medical Evacuation (MedEvac)
Fatal casualties Management

Coffee Break

Hospital Preparedness and Response for Emergencies

08:45-09:00

09:00-10:45

10:45-11:00

11:00-12:45

12:45-13:15

13:15-15:00

15:00-15:15

15:15-17:00

Practice "Managing Disasters" an interactive role-playing training based 
on a massive event scenario

Coffee-Break

Practice "Managing Disasters" an interactive role-playing training based 
on a massive event scenario

Light-Lunch Break

Practice "Managing Disasters" an interactive role-playing training based 
on a massive event scenario

Coffee Break

Practice "Managing Disasters" an interactive role-playing training based 
on a massive event scenario

Evaluation

09:00-10:45

10:45-11:00

11:00-12:45

12:45-13:15

13:15-15:00

15:00-15:15

15:15-16:15

16:15-17:00

















 

Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις ιατρών και νοσηλευτών στο Γ.Ν. 
Κομοτηνής  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δύο εκπαιδεύσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που 
πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» την περασμένη εβδομάδα. 
Ιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου παρακολούθησαν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 
με θέμα την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις. 

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε κοινό ιατρικό σεμινάριο μεταξύ των δύο νοσοκομείων στις 13-
14 Απριλίου, αποτελώντας ένα διήμερο Master Class για τη διαχείριση κρίσεων υγείας όπως μεγάλες 
πυρκαγιές, σεισμοί και άλλες καταστροφές. Το σεμινάριο συντονίστηκε από το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση κρίσεων υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ 
συμμετείχαν ιατροί των Γενικών Νοσοκομείων Κομοτηνής και Κίρτζαλι, βελτιώνοντας σημαντικά τη 
διασυνοριακή συνεργασία και τους μηχανισμούς ανταπόκρισης σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά. 

Η δεύτερη αφορούσε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε επείγουσες ιατρικές καταστάσεις (ILS) 
σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), με τη συμμετοχή 50 
νοσηλευτών και νοσηλευτριών των τμημάτων του Γ.Ν. Κομοτηνής. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς σταθμούς, με σχεδόν το σύνολο των 
συμμετεχόντων να αποκτούν διεθνή πιστοποίηση από τον Οργανισμό ERC για τους επιτυχόντες.  

Τα δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γ.Ν. 
Κομοτηνής στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, συμβάλλοντας περαιτέρω στις δράσεις του 
διασυνοριακού έργου MediciNet II με τίτλο «Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: 
Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά», το οποίο υλοποιείται από 
το Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» σε συνεργασία με το Νοσοκομείο του Κίρτζαλι στη Βουλγαρία, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος  Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».  

Πληροφορίες για το έργο MediciNet II 

Βασική δράση του έργου MediciNet II αποτέλεσε η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των 
χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», αναβαθμίζοντας έτσι σημαντικά 
την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και την ασφάλεια των χειρουργικών επεμβάσεων στο Νομό 
Ροδόπης. 

Με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 ευρώ, 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  Συνεργασίας Interreg V-
A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020». 
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