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The management of MPHAT "Atanas Dafovski" AD is pleased to 

invite you on 27.06.2019 at a closing press conference under the 

MediciNetII project: “Promoting health on successful grounds: 
Enhancing hospitals' cooperation on emergencies”, approved 

for funding under the second Call for Proposals for INTERREG 

VA "Greece-Bulgaria 2014-2020", in which the leading 

beneficiary is the Komotini Hospital "Sismanogleio" 

 

 27 Junе 2019,  Hotel „Arpezos” 
 17.30 conference room 
 19.00ч. Cocktail, Restaurant „Arpezos“ 
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Закриваща пресконференция по проект “Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: 
Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска 
помощ" (MediciNet II), финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция-
България 2014-2020”, съгласно договор №B2.9a.01 
 
Срок на договора: 01.09.2017 – 31.09.2019 г. 
 
Общ бюджет на проекта: 135946,75 евро 

Бюджет МБАЛ „д-р Ат. Дафовски” АД – гр. Кърджали – 560 110,04 евро 

От които съфинансиране от ЕС – 476 093,53 евро 

Съфинансиране от националния бюджет – 84 016,51 евро 

 

ЦЕЛИ на проекта  

Общата цел на проекта MediciNet II е подобряване на ефективността на първичната и спешна 
медицинска помощ в трансграничния регион на областите Родопи и Кърджали, чрез обновяване на 
съществуващите и създаване на нови медицински услуги и оборудване в двете партньорски болници.         
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА  

  Обновени операционни зали на болницата в Комотини. 
 Доставка на специализирано медицинско оборудване, свързано с интензивни грижи и оказване 

спешна медицинска помощ в МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД – Кърджали. (интегрирана система 
за биохимични и имунологични анализи, ехокардиограф, артроскоп, уретрореноцистоскоп, 
респиратори, ЕКГ, монитор, дефибрилатор, безконтактен тонометър); 

 Разработени WEB-приложения с мобилно устройство, предоставящо достъп на 
общопрактикуващите лекари в отдалечените райони до пациентските електронни медицински 
досиета, съхранявани в болницата  - административна, демографска и клинична информация, 
фамилна анамнеза, проблеми (диагнози), алергии, медикаменти, жизнени показатели, 
физиологични измервания, лабораторни резултати.  

 Организирани са поредица от обучителни дейности, през месец септември предстои провеждането 
на съвместен мастърклас на лекари от двете болници.  

Най-важните резултати са следните: 
- Минимизиране на осъществявания медицински транспорт и създаване на нова здравна 
мрежа, въз основа на териториалното сътрудничество. 
- Намаляване на човешките жертви чрез въвеждане и прилагане нови модерни здравни услуги. 
- Създаване на база за  бъдещо сътрудничество между всички здравни звена от двете страни на 
границата. 

 -Повишаване на капацитета  на човешкия капитал (лекари, медицински сестри, санитари) чрез 
програми за обучение. 
- Повишаване на кооперирането между двете болници. 
- Създаване на динамичен канал за обмен на ноу-хау. С цел да се гарантира адекватното 
предоставяне на здравни услуги при възникване на аварийни ситуации.  
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