В днешно време, когато
живеем във все по-свързан
свят и когато определяме
нашата планета като „глобално
село“, чиито жители могат да
общуват помежду си с един
„клик“, оставяме много местни
общности откъснати от
основни услуги, определящи
значително техния жизнен
с т а н д а р т. Та з и ка т е го р и я
в к л ю ч в а м ед и ц и н с к и т е у с л у г и . Ф а к т ът, ч е
общностите от нашата община, като селата Петрото,
Месайо, Филаделфия, Неохоруда, Пенталофос, имат
труден достъп до града, не бе трябвало да означава,
че те ще бъдат лишени от медицинска помощ, от
която така отчаяно се нуждаят. Трансграничният
проект „RemoteCARE“, в който участваме като водещ
бенефициент, цели преодоляване на географските
бариери, не само за предоставяне на необходимите
медицински и фармацевтични услуги на жителите на
тези райони, но и за премахване на чувството за
изолация, което преобладава от години. Тази цел ще
бъде постигната чрез разработването на напълно
оборудвани мобилни медицински звена, които ще
посещават пациентите на редовни интервали и ще
записват тяхната история и данни.
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Цялата отговорност за съдържанието на листовката се носи от
Община Ореокастро и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че то отразява официалното становище на Европейския
съюз, на участващите страни, на Управляващия орган и Съвместния
секретариат.

Проект RemoteCARE е съфинансиран от Европейския
фонд на регионално развитие (ЕФРР) и от националните
фондове на страните, участващи в Програма за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020"

Цели на проекта

Проектни дейности

Очаквани резултати от проекта

Основната цел на проекта е да предоставя здравни
услуги в изолирани райони. Един от стълбовете на
здравната система в Гърция е предоставянето на
медицински услуги от общините.
По този начин проектът, наред с други неща, дава
възможност да се разгледа тази форма на намеса. В
допълнение, трансграничният подход ще позволи да
се оцени и сравни предоставянето на основни
медицински услуги от местни власти и болници и след
това да се изведат полезни заключения за бъдещето.

Проект „RemoteCARE“ ще бъде реализиран
съвместно от тримата бенефициента чрез паралелни и
интегрирани дейности, които са разделени на 6 добре
структурирани тематични работни пакета, всеки от
които се отнася до интегрирана и цялостна група
дейности.

Предложените очаквани резултати са осезаеми и
измерими, свързани с дейностите и целите на
проекта. Съласно работните пакети и дейности, които
проектът съдържа, очакваните резултати са следните:

РП1: Управление и координация на проекта
РП2: Комуникация и разпространение
РП3: Създаване на обща стратегия и пътна карта
за създаване на мобилни здравни звена
РП4: Доставка на оборудване
РП5: Пилотни дейносит и обучение за услугите,
които се предоставят от мобилните
здравни звена
РП6: Оценка и бъдещо планиране за услугите на
мобилните здравни звена

1. Намаляване на броя на хоспитализациите и
съответно намаляване на вторичните и
третични разходи за здравеопазване
2. Защита на уязвимите социални групи от
болнични инфекции и предоставяне на
информация на тези групи за техниките за
здравна самопомощ
3. Подобряване на психологическото състояние
на уязвимите социални групи
4. Подобряване на качеството на живот на
населението в селските райони
5. Насърчаване на превенцията и ранната
диагностика
6. Намаляване на разходите за здравеопазване
7. Обучение на болногледачите и здравните
специалисти за професионално отговорно
отношение и работа с ИКТ интелигентни
устройства
8. Събиране и изготвяне на процедурата за
документиране на медицинската история на
пациентите и медицинските лечения, които те
са получили от мобилното звено
9. Разработване на проучване на мобилните
здравни звена
10. М е ж д у р е г и о н а л е н м е м о р а н д у м з а
разбирателство и формиране на отправни
точки за по-нататъшни съвместни действия.

