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Кратко описание на проекта

Подкрепа за
развитие на
системата за
спешна
медицинска
помощ

Настоящият проект се осъществява на територията на цялата
страна, като обхваща 237 обекта от системата на спешната
медицинска помощ. Целта на проекта е да осигури качествен,
равнопоставен и навременен достъп до услугите на СМП на
гражданите на РБ и пребиваващи на нейната територия в
изпълнение на стратегическите насоки и цели на Националната
здравна стратегия 2020, Концепцията за развитие на системата за
спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г. и
Националната здравна карта. Това ще се постигне чрез
изпълнението на три основни компонента: КОМПОНЕНТ №1 интервенции в инфраструктурата на системата за СМП от първи
тип (извънболнична помощ) - 27 центъра за спешна медицинска
помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени
екипа в общините, както и от втори тип (спешни отделения в
лечебни заведения с над 50% държавно участие в капитала) чрез
строителство (включително на нови сгради), реконструкция, ремонт,
преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до
сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно
пространство. КОМПОНЕНТ №2 - Модернизиране на помещенията
чрез доставка на оборудване и обзавеждане за обектите от СМП от
първи и втори тип. КОМПОНЕНТ №3 -Закупуване на съвременни
медицински превозни средства, осигурени с оборудване и
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средства;
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приобщаване,
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и всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

медицинска апаратура за СМП. Те са съобразени с изискванията на
Медицински стандарт "Спешна медицина" и с най-добрите
европейски практики и изисквания за своевременност,
достатъчност, качество и безопасност. Целевите групи са: всички
потенциални потребители на услугите за СМП-населението на
страната, постоянно пребиваващите и туристите; персонала в
системата на СМП и системата на здравеопазването; хората с
установени различни хронични заболявания с повишен риск от
възникване на кризисни състояния и техните семейства. Проектът
ще осигури равнопоставен 30-минутен достъп до СМП за 24-часова
диагностика, наблюдение и лечение и ще допринесе за намаляване
на броя хоспитализации в системата.
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Operation summary

Support for
Development of
Emergency Medical
Care System

The present project will be implemented on the territory of the whole
country,covering 237 sites of the emergency medical care system.The aim
of the project is to provide qualitative, equal and timely access to EMC
services to the citizens of the RB and to those residing on its territory in
implementation of the strategic guidelines and objectives of the National
Health Strategy 2020,the Concept for the Development of the of EMC
System in the Republic of Bulgaria 2014-2020 and the National Health
Map. This will be achieved by implementation of 3 main project
components: COMPONENT №1–Interventions in the infrastructure of the
EMC system of the first type(outpatient care)-27 emergency medical care
centers in district towns with their 170 branches and 6 remote teams and
of the second type (Emergency Departments in medical establishments
with more than 50% State participation in the capital)through construction
works (incl. new buildings),reconstruction, improvement of the access of
persons with disabilities to the buildings,subject to intervention, and to their
adjacent space. COMPONENT №2-Modernization of the premises by
supply of equipment and furniture for the EMC system of the first and of
the second type. COMPONENT №3-Purchase of modern medical vehicles
provided with medical equipment for EMC. They are developed in
accordance with the requirements of Medical standard Emergent Medicine
and best European practices and requirements for
timeliness,sufficiency,quality and safety.Target groups are: all potential
users of the EMC services-the country's population, the permanent
residents and the tourists; personnel of EMC system and healthcare
system; the people with a variety of chronic diseases who are in an
increased risk of experiencing crises and their families. The project
implementation will provide 30-min. access to emergency medical care for
24-hour diagnosis,monitoring and treatment and reduction of the number
of hospitalizations in the healthcare system.
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