Оперативен план
Настоящият документ се явява принос на МБАЛ "ЮГОЗАПАДНА
БОЛНИЦА"" ООД в процеса по изготвяне от Община Ореокастро,
Гърция на цялостен оперативен план по проект „Remote Healthcare
Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор за БФП № B2.9a.06
(съгласно резултат D.3.3.2 от проекта)

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”

1

OPERATIONAL PLAN
Summary

The current document is a contribution of MPHAT Southwest hospital to the overall operation
plan developed by the Municipality of Oreocastro, Greece, within project „Remote Healthcare
Service Provision”, Acronym „RemoteCARE”, Cooperation Programme Interreg V-A GreeceBulgaria 2014-2020.
This document is the result of deliverable 3.3.2. It consists of eight main points as follow:
Point 1 – Introduction
Point 2 – Structure of the mobile health service
Point 3 – Mobile health unit services
Point 4 – Patient data collection
Point 5 - Confidentiality and protection of the collected personal information and its subsequent
processing
Point 6 – Target villages
Point 7 - Schedule for operation of the mobile unit
Point 8 - Control, quality, and interconnections in the work of the mobile unit
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I.

Въведение

Настоящият документ се явява принос към разработвания от Община Ореокастро
обобщен оперативен план за функционирането на мобилните услуги по проект „Remote
Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор за БФП № B2.9a.06.,
Програма ИНЕТРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Оперативният план има за цел очертаване на общата рамка за функциониране на
мобилното звено, както в рамките на проект RemoteCARE, така и след приключването
му (при наличие на възможност за запазване на услугата).
II.

Структура на мобилната здравна услуга

Мобилната здравна услуга по проект RemoteCARE се реализира посредством сформиран
мобилен екип, със съответните работни профили (представени по-долу), обезпечен с
медицински бус, медицинско, информационно и комуникационно оборудване. В
следващите точки са проследени съответните компоненти на цялостната система, като
по-детайлна информация за тях може да бъде открита в изготвения по проекта бизнес
план за реализиране на здравната услуга.

1. Оборудване и консумативи
За де е възможно мобилният екип да достигне до жителите на целевите села по проекта
и да извърши планувания спектър от медицински прегледи по проект RemoteCARE, бе
придобит медицински бус, медицинско, информационно и комуникационно оборудване.
С една част от оборудването бе асемблирана мобилната система за здравна грижа, а
останалата бе разположена в сградата на МБАЛ Югозападна болница - гр. Петрич.
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❖ Асемблирана мобилна
система за здравна
грижа
Мобилната система за здравна
грижа е представена на
снимката в дясно. Тя е
съставена от специализирано
превозно
средство
(медицински
бус),
със
санитарен отсек с две зони –
приемна и обща стая за
прегледи обзаведени с:
Приемна:
−
−
−
−
−
−
−

Бюро с форма L с чекмедже за документи, с обособено място за лаптоп и принтер.
Шкаф за съхранение с две плъзгащи се врати.
Две стойки за хартия.
Стол с колелца за секретаря.
Стол за пациенти.
Очна графика и огледало за четене.
Работен плот с комплект мебели, съставен от шкаф за съхранение с две врати, две
големи чекмеджета за окачени папки.
− Шкаф- колона с гардероб, с една врата, чекмедже за окачени папки и чекмедже за
съхранение на устройство за проверка на очите. Всички мебели са снабдени със
заключващ механизъм.
− Закачалка за дрехи.
− Осветление
Обща стая за прегледи:
−
−
−
−

Шкаф за съхранение с две плъзгащи се врати. Поставка за хартия.
Визьор.
Седалка с колелца за лекаря.
Стол за пациенти.
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− Лабораторна пейка, оборудвана с мивка и кран, в студена / гореща вода и шкаф за
съхранение под мивката с люлееща се врата.
− Дозатор за течен сапун, 2 пакета х 100 бр. хартиени кърпи и огледало.
− Кушетка за прегледи с преграда (от страната на мивката), за да се предотврати
всякакво проникване на вода, Диспенсър за хартиена ролка, комплект мебели под
кушетката, състоящ се от два шкафа за съхранение; Единият е предназначен за
хартиените ролки, четири чекмеджета за окачени папки и рафт. Работен плот с
шкаф за съхранение.
− Съблекалня, която е отделена от помещението за прегледи с помощта на завеса,
− Огледало.
− Две закачалки.
− Три директни осветителни тела.
В медицинския бус са поставено и следното медицинско и ИКТ оборудване:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Транспортен пациентен монитор – 1 бр.
Глюкометър – 1 бр.
Електронен кантар – 1 бр.
Спирометър – 1 бр.
Стетоскоп – 1 бр.
Отоскоп – 1 бр.
Офталмоскоп – 1 бр.
Сървър - 1 бр.
UPS – 1 бр.
Рутер – 1 бр.
Лаптоп – 2 бр.
Принтер – 1 бр.
Таблети – 3 бр.
Флаш памет – 10 бр.
Интернет модем – 1 бр.
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❖ Оборудване в сградата на МБАЛ Югозападна болница - гр. Петрич
−
−
−
−
−
−
−
−

Сървър - 1 бр.
Шкаф за 2 бр. сървъри, 1 бр. UPS, 1 бр. рутер – 1 бр.
Монитор – 1 бр.
Клавиатура – 1 бр.
Мишка – 1 бр.
UPS – 1 бр.
Рутер – 1 бр.
Принтер – 1 бр.

За целите на прегледите и воденето на отчетност по тях е изчислено, че мобилният екип
като минимум следва да разполага със следните по вид консумативи:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Хартия А4
ЕКГ хартия
Тонер касета
Кухненска хартия
Памук
Спирт
Ленти за кръвна захар Freestyle
Игла за кръвна захар (Ланцети)
Медицински маски
Дезинфектант за ръце
Антибактериален течен сапун
Деинфекциращ спрей за повърхности
Пликове за отпадъци
Руло хартия за постилане върху кушетка за прегледи

Същите за залегнали и при изчисляването на финансовите потоци в изготвения бизнес
план по проекта.
Във връзка с функционирането на здравното звено, на част от компонентите от
оборудването е инсталиран специализиран софтуер за съхранение на данните на
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пациентите, специално разработен за МБАЛ Югозападна болница от Института по
информатика и далекосъобщения—Национален център за научни изследвания
„Демокрито”, Гърция (Проектен бенефициент № 2 по проекта). Направено е и обучение
за работа с него.

2. Мобилен екип
За провеждане на прегледите в рамките на проект RemoteCARE е сформиран мобилен
екип в следния състав:
❖ Лекари – 2 бр., всеки с по 860 часа работа в рамките на проекта
Задължения и отговорности:
− Организира и провежда диагностична дейност в Мобилна система (звено) за
здравна грижа, свързана с извършване на прегледи на място на лица на
територията на селектирани села от община Петрич и община Сандански по
Проект 1819 "Remotecare", финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A "ГърцияБългария 2014-2020", състоящи се от:
• ЕКГ, артериално налягане, сърдечна честота, телесна температура
• Пулмонален преглед, Ръст, телесно тегло
• УНГ преглед, Очен преглед
• Кръвна захар
− Дейността се извършва след получаване на информирано съгласие от пациентите
или от неговия законен представител в предвидените от закона случай.
− След извършване на предвидения преглед и провеждане на здравна консултация
при необходимост насочва пациента към специалист или предписва лечение.
− Точно и своевременно попълване и ползвуване на медицинската документация;
− Участва и контролира изготвянето на отчетността за работата в мобилната
система;
− Следи за опазването на инструментариума, апарати и имущество на поверената
мобилна система
❖ Медицински сестри – 2 бр. , всяка с по 860 часа работа в рамките на проекта
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Задължения и отговорности:
− Организира и подпомага дейността на лекаря при осъществяване на диагностични
изследвания на пациенти в Мобилна система (звено) за здравна грижа, свързана с
извършване на прегледи на място на лица на територията на селектирани села от
община Петрич и община Сандански. Проект 1819 "Remotecare", финансиран по
програма ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020".
по проект
“RemoteCARE, състоящи се от:
• Подготвя пациентите за провеждане на прегледите, и попълване
първичната медицинската документация;
• Точно и своевременно попълва предвидената медицинската документация.
❖ Административен секретар – 1 бр., с по 101 часа работа в рамките по проекта
Задължения и отговорности:
− Ежедневно въвежда правилно и точно данни от медицинската документация и
регистрира журнали/ в специализиран медицински софтуер за електронно
съхранение на медицински данни за преминалите пациенти в Мобилна система
(звено) за здравна грижа, свързана с извършване на прегледи на място на лица на
територията на селектирани села от община Петрич и община Сандански по
Проект 1819 "Remotecare", финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A "ГърцияБългария 2014-2020".
− Периодично/седмично, месечно, систематизира въведените данни и изготвя
отчети за извършената дейност
− Следи за правилната обработка на въведените данни от компютърната програма;
− При неизправност на ползваната техника или при констатиране на неправилна
обработка на данните незабавно уведомява лекарите по проекта
− Разпечатва и архивира в дела данни за прегледаните пациенти.
− Прави справки извлечения от базата данни в компютърната система при
поискване на Управителя или контрольори по проекта.
− Следи за нерегламентиран достъп на други лица до базата данни;
− Изготвя и попълва необходимата документация за отчитане на даден период.
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❖ Шофьори – 5 бр., всеки с по 172 часа работа в рамките на проекта
Задължения и отговорности:
− Управляване на Мобилна система за здравна грижа, свързана с извършване на
прегледи на място на лица на територията на селектирани села от община Петрич
и община Сандански по Проект 1819 "Remotecare", финансиран по програма
ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020", състоящо се в транспорт на
медицинския екип от едно до друго населено място
− Да бъде внимателен и предпазлив при управление на моторното превозно
средство (МПС), като спазва правилата на Закона за движение по пътищата;
− Да попълва съответните данни в пътните листове съгласно изискванията
− Да се грижи за техническата изправност на Мобилната система, като зарежда
същото с гориво, масло, антифриз, вода и следи тяхното количество по време на
движение
− Да уведомява работодателя за всяка повреда, чието отстраняване води до
нарушаване на трудовите задължения
− Да поддържа чисто превозното средство
− Да се съобразява с атмосферните условия, с релефа на местността, със
състоянието на пътя и на превозното средство
− Да пази поверения му МПС, а по време на престой да вземе необходимите мерки
за неговото съхраняване.
За заемане на посочените позиции МБАЛ Югозападна болница е избрала свои
служители, с които в рамките на проекта е сключила втори трудов договор, с гъвкаво
работно време и плаващ брой часове на месец.
В бизнес плана на мобилната услуга е разгледана хипотезата за продължаване на
профилактичните прегледи и след края на проекта, като мобилният екип е предложен с
намален състав, а именно: 1 лекар, 1 медицинска сестра, 1 шофьор, всеки с по 414 часа
годишно. Тъй като административният секретар отпада като позиция, то задълженията
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му (съгласно описанието по-горе) биха могли да бъдат разпределени между лекаря и
медицинската сестра.
III.

Предоставяни услуги от мобилното звено

Медицинският екип, оперираш с мобилното звено, ще извършва профилактичен преглед
на жителите на селата в двете общини, като същият ще включва широк спектър от
параметри, като:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ЕКГ
Артериално налягане
Сърдечна честота
Телесна температура
Пулмонален преглед
Ръст
Телесно тегло
УНГ преглед
Очен преглед
Кръвна захар

Ще бъде взета информация от пациентите и за техните диагностицирани към датата на
прегледа заболявания. При необходимост ще бъде предписано лечение, както и ще бъдат
предоставени съвети за здравна грижа. На база извършените прегледи ще бъде направена
преценка за насочване към допълнителни специфични прегледи в болнична среда.
Предвижда се и провеждането на повторни прегледи на селектирани пациенти, съгласно
резултатите от първичните прегледи.
IV.

Събиране на информация от пациентите

Провеждането на прегледите се съпътства с воденето на досие на пациентите. За тази цел
е предвидено попълването на здравен картон и регистриране на данни в специализирания
софтуер, разработен от Института по информатика и далекосъобщения—Национален
център за научни изследвания „Демокрито”, Гърция. Събираните данни, както от
измерените текущи показатели на пациентите, така и историята на съпътстващите ги
заболявания, ще позволи последващото правилно проследяване на здравето на пациента,
предписване на адекватно лечение и последваща профилактика.
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V.

Конфиденциалност и защита на събираната лична информация и
последващата й обработка

Функционирането на мобилната система за здравна грижа предполага спазването на
нормативните изисквания, залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Дейността на мобилното медицинско звено се организира по начин, изпълняващ шестте
принципа за обработка на лични данни, залегнали в чл. 5 от Регламента, а именно:
− Личните данни да се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен
начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност
и прозрачност“);
− Личните данни да се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и
да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; понататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за
научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита,
съгласно член 89, параграф 1, за несъвместимо с първоначалните цели
(„ограничение на целите“);
− Личните данни да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във
връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
− Личните данни да са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален
вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира
своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат
предвид целите, за които те се обработват („точност“);
− Личните данни да се съхраняват във форма, която да позволява
идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото
за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се
съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за
целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, при условие
че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки,
предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и
свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);
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− Личните данни да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на
сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или
незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или
повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки
(„цялостност и поверителност“).
Администратор на данните, по смисъла на чл. 4, т.7 от Регламента е МБАЛ Югозападна
болница. В изпълнение на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, е изготвен образец на
Декларация за съгласие за обработване на лични данни, която се попълва от всяко
преглеждано лице.
Данните, които се събират на хартиен носител се съхраняват на защитени места, в
сградата на болницата. Що се отнася до данните, съхранявани в специализирания
софтуер, достъп до тях може да се осъществи само чрез вписване на потребителското
име и парола на медицинското лице, в чиито профил са въведени. Данните са защитени
и от загуба чрез придобитите по проекта сървъри, UPS, съхранявани в охлаждащ шкаф.
VI.

Целеви села

В съответствие с изискванията по проект RemoteCARE мобилната система за здравна
грижа ще функционира на територията на села от Община Петрич и Община Сандански,
които са отдалечени от здравни заведения и/или са труднодостъпни и/или в тях се
предлагат здравни услуги, но същите са оценени като незадоволителни.
В тази връзка, по-долу са представени селата, които следва да бъдат посещавани, като
същите са разпределени в три групи, според кумулативно оценения приоритет за
посещение.
1. Села на територията на община Петрич с първа степен приоритет за
посещение
Тук се включват тези села, на територията на които няма общопрактикуващи лекари,
няма лечебни заведения и са на разстояние над 15 км от град Петрич.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”

13

а) Баскалци
− Местоположение:
на
приблизително
34
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.483333° с. ш.
23° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 51 жителя
б) Богородица
− Местоположение:
на
приблизително
20,3
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.510833° с. ш.
23.19° и. д
− Брой население по настоящ
адрес: 11 жителя
в) Боровичене
− Местоположение:
на
приблизително
20,5
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.416667° с. ш.
23.016667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 47 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”

14

г) Вишлене
− Местоположение:
на
приблизително
20,7
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.433333° с. ш.
23.066667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 45 жителя
д) Волно
− Местоположение:
на
приблизително
32
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.483333° с. ш.
23.05° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 9 жителя
е) Горчево
− Местоположение:
на
приблизително
23,5
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.45° с. ш.
23.033333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 3 жителя
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ж) Долене
− Местоположение:
на
приблизително
22,2
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.446389° с. ш.
23.030278° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 14 жителя
з) Долна Крушица
− Местоположение:
на
приблизително
26
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.420833° с. ш.
22.985833° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 162 жителя

и) Долно Спанчево
− Местоположение:
на
приблизително
17,6
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.421389° с. ш.
23.379444° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 90 жителя
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й) Драгуш
− Местоположение:
на
приблизително
30
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.516667° с. ш.
23.1° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 41 жителя
к) Дреновица
− Местоположение:
на
приблизително
23,4
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.433333° с. ш.
23.1° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 11 жителя
л) Дреново
− Местоположение:
на
приблизително
21,2
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.516667° с. ш.
23.166667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 79 жителя
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м) Зойчене
− Местоположение:
на
приблизително
25
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.466667° с. ш.
23.033333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 40 жителя
н) Иваново
− Местоположение:
на
приблизително
37
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.533333° с. ш.
23.116667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 6 жителя
о) Камен
− Местоположение:
на
приблизително
15,3
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.366667° с. ш.
23.066667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 259 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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п) Капатово
− Местоположение:
на
приблизително
18,9
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.463611° с. ш.
23.360556° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 172 жителя

р) Кладенци
− Местоположение:
на
приблизително
17
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.416667° с. ш.
23.05° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 31 жителя
с) Кромидово
− Местоположение:
на
приблизително
19,9
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.456667° с. ш.
23.363611° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 119 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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т) Крънджилица
− Местоположение:
на
приблизително
39
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.54° с. ш.
23.057222° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 5 жителя
у) Кукурахцево
− Местоположение:
на
приблизително
29
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.466667° с. ш.
23° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 43 жителя

ф) Ново Кономлади
− Местоположение:
на
приблизително
16,3
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.45° с. ш.
23.333333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 123 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”

20

х) Право Бърдо
− Местоположение:
на
приблизително
17
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.433333° с. ш.
23.1° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 47 жителя

ц) Тонско Дабе
− Местоположение:
на
приблизително
28
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.5° с. ш.
23.133333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 3 жителя
ч) Чурилово
− Местоположение:
на
приблизително
28
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.466667° с. ш.
23° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 34 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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ш) Чуричени
− Местоположение:
на
приблизително
16,5
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.45° с. ш.
23.133333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 124 жителя

щ) Яково
− Местоположение:
на
приблизително
23
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.516667° с. ш.
23.133333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 74 жителя

2. Села на територията на община Петрич с втора степен приоритет за
посещение
Тук се включват тези села, на територията на които няма общопрактикуващи лекари,
няма лечебни заведения и са на разстояние под 15 км от град Петрич.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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а) Дрангово
− Местоположение:
на
приблизително
7,9
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.416667° с. ш.
23.283333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 479 жителя
б) Мендово
− Местоположение:
на
приблизително
9,3
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.416667° с. ш.
23.116667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 81 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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в) Марино поле
− Местоположение:
на
приблизително
13,2
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.413056° с. ш.
23.349444° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 253 жителя
г) Митино
− Местоположение:
на
приблизително
6,1
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.43° с. ш.
23.253611° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 316 жителя
д) Рибник
− Местоположение:
на
приблизително
12,3
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.49° с. ш.
23.2525° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 135 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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е) Рупите
− Местоположение:
на
приблизително
8,6
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.441944° с. ш.
23.241667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1002 жителя

ж) Ръждак
− Местоположение:
на
приблизително
3,5
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.4° с. ш. 23.25° и.
д.
− Брой население по настоящ
адрес: 265 жителя

з) Старчево
− Местоположение:
на
приблизително
9,3
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.483333° с. ш.
23.233333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 532 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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и) Струмешница
− Местоположение:
на
приблизително
14,5
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.396111° с. ш.
23.043056° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 311 жителя
й) Тополница
− Местоположение:
на
приблизително
11,1
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати:
41.4°
с.
ш.
23.316667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 664 жителя
к) Чучулигово
− Местоположение:
на
приблизително
14,8
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.4° с. ш. 23.35° и.
д.
− Брой население по настоящ
адрес: 181 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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3. Села на територията на община Петрич с трета степен приоритет за
посещение
Тук се включват тези села, на територията на които има общопрактикуващи лекари, но
спектъра на предоставяните от тях медицински услуги е стеснен спрямо предлаганите от
мобилното звено.
а) Беласица
− Местоположение:
на
приблизително
8,4
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.366667° с. ш.
23.133333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1014 жителя
− Общопрактикуващ лекар: ЕТ ДР ВЕЛИЧКА КОЦИНОВА
ИППИМП
б) Габрене
− Местоположение:
на
приблизително
24,1
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.365556° с. ш.
22.970833° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 730 жителя
− Общопрактикуващ лекар: ЕТ ДР
ВЕНЕТА
ПЕТКОВАИППМП

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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в) Гега
− Местоположение:
на
приблизително
25
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.451389° с. ш.
23.006667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 228 жителя
− Общопрактикуващ лекар: ЕТ ДР ВАСИЛ ВАСИЛЕВ-АИПМПИП
г) Генерал Тодоров
− Местоположение:
на
приблизително
18,5
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.467° с. ш.
23.267° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 605 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
ИЛИЯ ХРИСТОВ - ИППИМП
ЕООД

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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д) Долна Рибница
− Местоположение:
на
приблизително
12,8
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.448056° с. ш.
23.096389° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 314 жителя
− Общопрактикуващ лекар: ЕТ
ДОКТОР БОРИС СРАДКОВ –
ИППМП
е) Кавракирово
− Местоположение:
на
приблизително
10,8
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.433333° с. ш.
23.166667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1607 жителя
− Общопрактикуващ лекар: ЕТ ДР ВЕЛИЧКА КОЦИНОВА
ИППИМП

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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ж) Ключ
− Местоположение:
на
приблизително
19,2
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.366667° с. ш.
23.016667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 810 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
АНТОН
СТ.
ХРИСТОВИППМП ЕООД
з) Коларово
− Местоположение:
на
приблизително
10,8
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.363889° с. ш.
23.110556° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1855 жителя
− Общопрактикуващ лекар: ЕТ ДР В. РИБНИШКИ ИППМП

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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и) Кулата
− Местоположение:
на
приблизително
16,5
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.383333° с. ш.
23.366667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 738 жителя
− Общопрактикуващ
лекар:
ХИГИЯ - МСГ-ИППМП ЕООД
й) Кърналово
− Местоположение:
на
приблизително
7,5
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.465833° с. ш.
23.218056° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1613 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
ДИМИТЪР КОРЧЕВ АПИМП
ИП ЕООД
к) Марикостиново
− Местоположение:
на
приблизително
13
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.430833° с. ш.
23.342778° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1198 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
ИЛИЯ ХРИСТОВ - ИППИМП
ЕООД, ЕТ Д-Р ГЕОРГИ
СОКОЛОВ ИППМП
л) Михнево
− Местоположение:
на
приблизително
9,8
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.45° с. ш. 23.2°
и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 973 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
АНТОН
СТ.
ХРИСТОВИППМП ЕООД, ЕТ Д-Р М.
ДЛЪГАЦЕВА ИППМП
м) Първомай
− Местоположение:
на
приблизително
6,2
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.416667° с. ш.
23.133333° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 3331 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
АНТОАНЕТА КОЖУХАРОВА
ИППМП, ЕТ ДОКТОР БОРИС
СРАДКОВ – ИППМП

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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н) Самуилово
− Местоположение:
на
приблизително
12,7
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.371389° с. ш.
23.089444° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 852 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
АНТОН
СТ.
ХРИСТОВИППМП ЕООД, ЕТ Д-Р
ВЕНЕТА ПЕТКОВА-ИППМП
о) Скрът
− Местоположение:
на
приблизително
20,6
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.361667° с. ш.
22.997222° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 955 жителя
− Общопрактикуващ лекар: ЕТ ДР
КИРИЛ
АПОСТОЛОВ
ИППИМП

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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п) Яворница
− Местоположение:
на
приблизително
23
км
разстояние от гр. Петрич,
Координати: 41.366667° с. ш.
23.05° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 74 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
НИКОЛАЙ
М.УЗУНОВ
АПМПИП ЕООД

4. Села на територията на община Сандански с първа степен приоритет за
посещение
34
Тук се включват тези села, на територията на които няма общопрактикуващи лекари,
няма лечебни заведения и са на разстояние над 15 км от град Сандански.

а) Виногради
− Местоположение:
на
приблизително 19,9 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
− Брой население по настоящ адрес:
46 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”

б) Бельово
− Местоположение:
на
приблизително 40 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.483333° с. ш. 23.55° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
0 жителя
Важно: Селото е обект на посещения само
при наличие на живущи лица на
територията.

в) Вихрен
− Местоположение:
на
приблизително 15,3 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.616667° с. ш. 23.333333° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
0 жителя
Важно: Селото е обект на посещения само
при наличие на живущи лица на
територията.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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г) Враня
− Местоположение:
на
приблизително 23,9 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.448889° с. ш. 23.403611° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
114 жителя

д) Голешово
− Местоположение:
на
приблизително 47 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.4325° с. ш. 23.590278° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
28 жителя

е) Горна Сушица
− Местоположение:
на
приблизително 16,1 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.555° с. ш. 23.387222° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
21 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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ж) Горно Спанчево
− Местоположение:
на
приблизително 36 км разстояние от
гр. Сандански, Координати: 41.5°
с. ш. 23.5° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
69 жителя

з) Долени
− Местоположение:
на
приблизително 31 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.571667° с. ш. 23.413056° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
7 жителя

и) Златолист
− Местоположение:
на
приблизително 34 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.495556° с. ш. 23.421667° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
9 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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й) Зорница
− Местоположение:
на
приблизително 16,6 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.483333° с. ш. 23.366667° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
87 жителя

к) Калиманци
− Местоположение:
на
приблизително 32 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.460278° с. ш. 23.475° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
159 жителя

л) Кашина
− Местоположение:
на
приблизително 34 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.547222° с. ш. 23.468611° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
10 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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м) Ковачево
− Местоположение:
на
приблизително 34 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.498889° с. ш. 23.482222° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
30 жителя

н) Кърланово
− Местоположение:
на
приблизително 23,5 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.543611° с. ш. 23.418056° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
32 жителя

о) Лехово
− Местоположение:
на
приблизително 42 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.410833° с. ш. 23.485833° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
3 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”

39

п) Лозеница
− Местоположение:
на
приблизително 17 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.505278° с. ш. 23.370556° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
65 жителя

р) Любовище
− Местоположение:
на
приблизително 28 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.533333° с. ш. 23.45° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
17 жителя

с) Ново Ходжово
− Местоположение:
на
приблизително 31 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.416667° с. ш. 23.4° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
45 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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т) Петрово
− Местоположение:
на
приблизително 34 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.438889° с. ш. 23.504167° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
441 жителя
у) Пиперица
− Местоположение:
на
приблизително 33 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.410556° с. ш. 23.4375° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
9 жителя

ф) Пирин
− Местоположение:
на
приблизително 48 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.544167° с. ш. 23.560278° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
138 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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х) Плоски
− Местоположение:
на
приблизително 15,8 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.65° с. ш. 23.266667° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
673 жителя

ц) Рожен
− Местоположение:
на
приблизително 26 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.533333° с. ш. 23.433333° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
12 жителя

ч) Сугарево
− Местоположение:
на
приблизително 28 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.560833° с. ш. 23.429444° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
13 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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ш) Храсна
− Местоположение:
на
приблизително 42 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.483333° с. ш. 23.533333° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
8 жителя

щ) Хърсово
− Местоположение:
на
приблизително 21,4 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.461111° с. ш. 23.384167° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
186 жителя

ъ) Черешница
− Местоположение:
на
приблизително 34 км разстояние от
гр. Сандански, Координати: 41.5°
с. ш. 23.466667° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
35 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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ю) Яново
− Местоположение:
на
приблизително 33 км разстояние от
гр.
Сандански,
Координати:
41.436639° с. ш. 23.486792° и. д.
− Брой население по настоящ адрес:
115 жителя

5. Села на територията на община Сандански с втора степен приоритет за
посещение
Тук се включват тези села, на територията на които няма общопрактикуващи лекари,
няма лечебни заведения и са на разстояние под 15 км от град Сандански.

а) Белевехчево
− Местоположение:
на
приблизително 4,2 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.566667° с. ш. 23.316667° и. д.
− Брой население
адрес: 6 жителя

по

настоящ

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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б) Бождово
− Местоположение:
на
приблизително
12,4
км
разстояние от гр. Сандански,
Координати: 41.601111° с. ш.
23.359722° и. д.
− Брой население
адрес: 6 жителя

по

настоящ

в) Вълково
− Местоположение:
на
приблизително 7 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.583333° с. ш. 23.216667° и. д.
− Брой население по
адрес: 399 жителя

настоящ

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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г) Голем Цалим
− Местоположение:
на
приблизително
10,8
км
разстояние от гр. Сандански,
Координати: 41.607222° с. ш.
23.337778° и. д.
− Брой население
адрес: 16 жителя

по

настоящ

д) Дебрене
− Местоположение:
на
приблизително 5,3 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.576389° с. ш. 23.314444° и. д.
46
− Брой население
адрес: 40 жителя

по

настоящ

е) Джигурово
− Местоположение:
на
приблизително 5,5 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.55° с. ш. 23.316667° и. д
− Брой население по
адрес: 718 жителя

настоящ

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”

ж) Кръстилци
− Местоположение:
на
приблизително 10 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.55° с. ш. 23.2° и. д.
− Брой население
адрес: 11 жителя

по

настоящ

з) Ладарево
− Местоположение:
на
приблизително 10 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.551111° с. ш. 23.342222° и. д.
− Брой население
адрес: 30 жителя

по

настоящ

и) Ласкарево
− Местоположение:
на
приблизително 8,8 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.5425° с. ш. 23.334444° и. д.
− Брой население по
адрес: 146 жителя

настоящ

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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й) Лебница
− Местоположение:
на
приблизително 9,8 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.533333° с. ш. 23.233333° и. д.
− Брой население по
адрес: 377 жителя

настоящ

к) Лешница
− Местоположение:
на
приблизително 4,6 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.533333° с. ш. 23.283333° и. д.
− Брой население по
адрес: 673 жителя

настоящ

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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л) Лиляново
− Местоположение:
на
приблизително 7,8 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.616667° с. ш. 23.316667° и. д.
− Брой население по
адрес: 220 жителя

настоящ

м) Любовка
− Местоположение:
на
приблизително
14,9
км
разстояние от гр. Сандански,
Координати: 41.579167° с. ш.
23.360556° и. д.
− Брой население
адрес: 30 жителя

по

настоящ

н) Ново Делчево
− Местоположение:
на
приблизително 7,2 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.5° с. ш. 23.283333° и. д.
− Брой население по
адрес: 1013 жителя

настоящ

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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о) Малки Цалим
− Местоположение:
на
приблизително 9,8 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.602778° с. ш. 23.344722° и. д.
− Брой население
адрес: 5 жителя

по

настоящ

п) Спатово
− Местоположение:
на
приблизително
11,3
км
разстояние от гр. Сандански,
Координати: 41.508056° с. ш.
23.323889° и. д.
− Брой население по
адрес: 103 жителя

настоящ

р) Стожа
− Местоположение:
на
приблизително 8,3 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.616667° с. ш. 23.316667° и. д.
− Брой население
адрес: 67 жителя

по

настоящ

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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с) Струма
− Местоположение:
на
приблизително 8,2 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.535° с. ш. 23.236667° и. д.
− Брой население по
адрес: 547 жителя

настоящ

т) Хотово
− Местоположение:
на
приблизително
12,8
км
разстояние от гр. Сандански,
Координати:
41.5°
с.
ш.
23.333333° и. д.
− Брой население по
адрес: 106 жителя

настоящ

6. Села на територията на община Сандански с трета степен приоритет за
посещение
Тук се включват тези села, на територията на които има общопрактикуващи лекари, но
спектъра на предоставяните от тях медицински услуги е стеснен спрямо предлаганите от
мобилното звено.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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а) Дамяница
− Местоположение:
на
приблизително 7,3 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.516667° с. ш. 23.266667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1271 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
ЯНКА ТЕМЕЛКОВА-ДИНЕВААПИП-ИПИМП ЕООД

б) Катунци
− Местоположение:
на
приблизително 27 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.444° с. ш. 23.432° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1166 жителя
− Общопрактикуващ лекар: ЕТ Д-Р
ЛЮСИЕН МИХОВ ИППМП

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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в) Левуново
− Местоположение:
на
приблизително 9,9 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.486111° с. ш. 23.303056° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 635 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
ЯНКА ТЕМЕЛКОВА-ДИНЕВААПИП-ИПИМП ЕООД
г) Поленица
− Местоположение:
на
приблизително 2,5 км разстояние
от гр. Сандански, Координати:
41.566667° с. ш. 23.3° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1241 жителя
− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
ЯВОР К. ПАВЛОВ АПМП
ИППМП ЕООД

д) Склаве
− Местоположение:
на
приблизително
10,6
км
разстояние от гр. Сандански,
Координати: 41.516667° с. ш.
23.316667° и. д.
− Брой население по настоящ
адрес: 1399 жителя

“Този документ е създаден в рамките на проект „Remote Healthcare Service Provision” с акроним „RemoteCARE”, Договор No B2.9a.06, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от МБАЛ Югозападна болница ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз, Управляващия орган, Съвместния секретариат и участващите страни”
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− Общопрактикуващ лекар: Д-Р
ВЕНЕРА
ХАРИЗАНОВАИППМП ЕООД

VII.

График за функциониране на мобилното звено

По проекта е заложен индикатор от мин. 2 500 лица с подобрен здравен статус на
територията на Р България. Ръководството на МБАЛ Югозападна болница си е поставила
за цел посочената бройка да бъде достигната само от функционирането на мобилната
здравна система. Таргет групата е населението на подбраните села, като няма да се
поставят допълнителни критерии, които да приоритеризират определени групи в него.
Тъй като целевата територия по проекта обхваща община Петрич и община Сандански,
то индикаторът би следвало да бъде поделен по равно – т.е. ~ по 1 250 за община.
Както бе уточнено, членовете на мобилния екип са служители на МБАЛ Югозападна
болница, поради което с тях са сключени втори трудови договори. Тъй като
възможността за полагане на дейност по проекта, особено при лекарите и медицинските
сестри, е пряко зависима от работния им график и натовареност по основен трудов
договор, то ангажираността им по проекта е договорена на база гъвкаво работно време и
плаващ брой часове на месец. Поради тази причина, полагането на предварителен
дългосрочен план-график не е целесъобразно и е необходимо да се замени с текущо
планиране на дейността на мобилното звено. Независимо от това, при залагането на
оперативния график следва да се вземе предвид следното:
− датите за посещения на селата трябва да са договорени с кметовете им минимум
5 дни предварително, за да е възможно уведомяването и организирането на
жителите им за предстоящите прегледи.
− в случай че до някое от селата мобилното звено не е възможно да стигане, поради
неблагоприятна пътна инфраструктура, то е необходимо да се уведоми кметът на
съответното село и/или на общината, с цел намиране на най-подходящия начин за
разрешаване на ситуацията.
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− да се спазват изискванията на Наредбата за работното време, почивките и
отпуските, във връзка с участието на всеки един член на мобилния екип в два
трудови договора
Що се отнася до запазване на услугата след края на проекта, се предлага оперативните
графици за функциониране на мобилната система да се съставят при кумулативно
спазване на следните условия:
− минимум 50 прегледани лица на месечна база, респ. минимум 600 лица на
годишна база
− по минимум 300 прегледани лица за община Сандански и за община Петрич на
годишна база
− приоритет за извършване на прегледи в онези села, които след първичните
профилактични прегледи са оценени като включващи жители с по-влошени
здравни параметри, отдалечени са от най-близкото лечебно заведение,
разположени са в планински район с неблагоприятна пътна инфраструктура
и/или до тях няма организиран обществен превоз.
Посочените минимални условия са залегнали в изготвения бизнес план при изготвянето
на финансовата прогноза за пет годишния период след края на проекта.
VIII.

Контрол, качество и взаимовръзки при работата на мобилното звено

Съгласно условията по трудовите договори с членовете на мобилния екип и
изискванията по Програма ИНЕТРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, работата следва
да се отчита на месечна база, по утвърдени образци, като същата се одобрява от
управителя на болницата.
При запазване на услугата, след края на проекта е препоръчително запазване на
отчетността на работата на екипа, тъй като по този начин ще се гарантира по-добрия
контрол върху процесите.
Както бе разгледано в бизнес плана, функционирането на мобилната система в рамките
на проект RemoteCARE е подчинено на определени принципи на взаимодействие и
контрол., като същите са разгледани по-обстойно в следващата таблица:
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Ангажирана страна:
Община Петрич и община Сандански

Описание на взаимодействието:
Индиректна връзка
В качеството им на общини, на
територията на които оперират мобилните
здравни услуги, както и на съдружници в
МБАЛ Югозападна болница, двете
общини
имат
правомощията
да
контролират работата на мобилния екип.
Също така, имат правото да участват в
избора на селата, чиито жители ще бъдат
преглеждани и да съдействат за
безпроблемното и плавно функциониране
на здравната услуга, както и за нейното
популяризиране.
Управител на МБАЛ Югозападна болница Директна връзка
Управителят на болницата се явява страна
по трудовите договори с мобилния екип,
както и бенефициент по проект
RemoreCARE, поради което той има
правото да участва в организацията на
здравната
услуга,
съдействие
за
ефективното й функциониране, както и
контрол върху нейното изпълнение.
Кметове на села
Директна връзка
Кметовете на селата, на чиято територия
ще се извършват профилактичните
прегледи, следва да оказват съдействие на
мобилния екип в организирането на
жителите за предстоящите процедури, за
осигуряване на място, където да бъде
паркиран специализирания бус, за
популяризиране на мобилната услуга след
местното население.
Лекари от различни отделения на МБАЛ Директна връзка
Югозападна болница
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Взаимодействието би се проявило при
нужда от експертна консултация по
въпрос, породил се в процеса на
извършване на медицинските прегледи.
Фирма за поддръжка на ИКТ
Директна връзка
оборудването на МБАЛ Югозападна
Взаимодействието би се проявило при
болница
поява на технически проблем и/или
въпрос по използваното от мобилния екип
ИКТ оборудване.
Отдел Човешки ресурси от МБАЛ Директна връзка
Югозападна болница
Взаимодействието се проявява във връзка
с администрирането на трудовите
договори и изпълнението им – отпуски,
отчитане на работата, въпроси по
трудовото право.
Служители на МБАЛ Югозападна
Директна връзка
болница, отговорни за снабдяване с
Мобилният екип следва да подава заявки
необходимите за функционирането на
за снабдяване на мобилното звено с
мобилната система консумативи
необходимите
консумативи
за
провеждане на прегледите.
Фиделити груп ООД
Директна връзка
Фиделити груп ООД е отговорна за
управлението на проектните дейности на
МБАЛ Югозападна болница, поради
което мобилният екип може да отправя
оперативни въпроси към нея.
Институт
по
информатика
и Индиректна връзка
далекосъобщения—Национален център за Взаимодействието се реализира във
научни изследвания „Демокрито“
връзка
с
функционирането
на
специализирания софтуер, в който се
съхраняват данни от прегледите на
жителите на селата.
Община Ореокастро
Индиректна връзка
Взаимодействието се реализира във
връзка с дейностите по проекта, които се
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влияят от общината, в качеството й на
Водещ бенефициент по проекта.

Важен момент при предоставянето на мобилните услуги е гарантирането на високото им
качество. Както бе описано в бизнес плана, дейността на болницата, в частност
качеството на предоставяните услуги, се подчинява на Закона за лечебните заведения,
опериращи на територията на Република България. В съответствие с чл. 6, ал.1 от закона,
дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които
работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на
оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.
Медицинските стандарти се утвърждават с наредба на министъра на здравеопазването.
Същите са налични онлайн в сайта на Министерство на здравеопазването http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/meditsinski-standarti/ .
Медицинските стандарти определят минималните задължителни изисквания към
структурите за осъществяване на дейностите по определени медицински специалности
или изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена
профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за пациента.
Медицинските стандарти съдържат:
− основна характеристика на медицинската специалност/медицинската дейност;
− изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по медицинската
специалност/медицинската дейност;
− изисквания
за
осъществяване
на
дейностите
по
медицинската
специалност/медицинската дейност в структури на извънболничната и
болничната помощ и в лечебните заведения по чл. 10 от Закона;
− критерии за качество на изпълняваните дейности по медицинската
специалност/медицинската дейност.
Контролът върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на
качеството на медицинската помощ се осъществява от Изпълнителна агенция
"Медицински надзор" към министъра на здравеопазването.
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Правилното и ефективно функциониране на дейността на мобилния екип ще бъде
съблюдавано основно от болницата, в качеството й на работодател на членовете на екипа.
Съпътстващо съгласуване на оперативната дейност ще бъде извършвано и с фирмата,
ангажирана с външното управление на проектните дейности от българска страна.
Също така, за целите на оптимизиране на дейността на мобилния екип, ще бъде
стимулирано прилагането на метода „учене чрез правене” (learning by doing) – т.е.
мобилният екип, сблъсквайки се с редица проблеми за първи път, ще придобие опит как
да се справя с тях в бъдеще време. Този метод, макар и даващ най-високо ниво на
увереност за придобилите умения, обаче сам по себе си е твърде ресурсоемък, ако не
бъде направляван. Поради тази причина, осъществяваният контрол от страна на
управителя на МБАЛ Югозападна болница и следенето на потребностите на мобилния
екип чрез тясно взаимодействие с него са ключов фактор за оптимизиране на мобилната
услуга.
Особено важно е, в случай на продължаване на мобилната услуга и след края на проект
RemoteCARE, новите членове на медицинския екип да наследят добрите практики от
лицата, които в момента предоставят тази услуга.
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