
 
 

 

  

 

  

  

  
PROJECT: Promoting health on successful grounds: 

Enhancing hospitals' cooperation on emergencies 
ACRONYM: MediciNet II 

  
WORK PACKAGE: WP2 

DELIVERABLE: D.2.2.2 – Organization of one Info-Day 
  
  

BENEFICIARY: Multi-Profile Hospital for Active Treatment 
"Dr. Atanas Dafovski" AD 

  
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. 

 



ПОКАНА  
ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Ръководството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД има удоволствието да Ви 

покани на информационен ден: „Как да спасим живот?“, по проект MediciNetII: 

“Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: подобряване на 

сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска 

помощ”, одобрен за финансиране по втората покана за набиране на проектни

предложения INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, в който водещ 

бенефициенте е Болницата в Комотини "Sismanogleio“. 

Събитието ще започне от 12,00 часа на 22 януари 2019 г. 
в конфрентната зала на Хотел „Арпезос” в гр. Кърджали.
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Проект “Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничест-

вото 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 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Срок на договора: 01.09.2017 – 31.08.2019 г. 

 

Общ бюджет на проекта: 1 336 407,94 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.        

Чрез модернизиране на медицинското оборудване и услугите,  проектът MediciNet II има за цел да 

повиши нивото (от гледна точка на количество и качество) на  първичните и спешни медицински 

услуги, предоставяни на местното население. 

ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА  

Основните резултати от MediciNet II се очаква да бъдат: 

▪  Обновяване на четирите 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. 

▪ Разработване на уеб приложения с мобилно устройство, което ще предостави 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.  

▪ Организиране на поредица от обучителни дейности, включително трансгранични учебни 

посещения и съвместни симпозиуми.  

▪ Разработване на информационни проектни материали  

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. 
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- 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.  

 

Информационен ден „Как да спасим живот?”, в рамките на проект „MediciNet II” 

 

22 януари 2019 г., 12,00 часа, конферентна зала Хотел „Арпезос” 

 

На събитието ще присъстват граждани, представители на местната власт, партньори на МБАЛ „д-р 

Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали и други заинтересовани страни. Събитието ще протече при 

следната програма: 

• Откриване – проф. Д-р Тодор Черкезов, дм. – изпълнителен директор на МБАЛ „д-р Атанас 

Дафовски” АД – гр. Кърджали; 

• Представяне на извършените дейности по проекта – Димка Добринска  

• Ролята на съвременната медицинска техника в диагностиката и лечението на спешни състояния. 

• Роля на лабораторната диагностика, при вземане на адекватни и своевременни решения за 

лечение на спешни състояния; 

• Спешни реанимационни действия – мониториране и възстановяване на жизнени функции 

при спешни състояния; 

• Ехокардиография – основен метод за диагностика на сърдечно-съдови заболявания.  

• Ендоскопски методи за лечение в областта на урологията и травматологията. 
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