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22 юни 2009
град Свищов
“Да се публикува веднага”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
Днес, двадесет и втори юни 2009 година стартира услугата в „ХОСПИС БЕЛМЕДИКА”
ЕООД, град Свищов, чието изграждане се финансира от Европейския съюз чрез програма
ФАР “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за
рискови групи”, съгласно Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36 на
обща стойност 136 787 (сто тридесет и шест хиляди, седемстотин осемедесет и седем) евро
или близо 267 532 (двеста шейсет и седем хиляди, петстотин тридесет и два) лева.
След като миналата седмица (17-18 юни) персоналът на хоспис “Белмедика” успешно премина
въвеждащо обучение, организирано от партньора Регионален съюз на болниците ”Стара
планина”, а в края на седмицата хосписът официално получи регистрация за дейността си, днес
стартира предоставянето на медико- социални грижи като:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

предоставяне на почасови грижи;
предоставяне медикаменти;
хранене и подпомагане при хранене;
тоалет;
прием на лекарства;
предоставяне на медицински манипулации;
рехабилитация;
планирано посещение на лекар и медицинска сестра;
предоставяне на подкрепа за приемане на заболяването и състоянието на пациента;
подпомагане на общуването с другите хора, приятели или близки.
насочване към услуги в общността и подпомагане за достъп до услуги – подготовка на
документи;
12. подпомагане в ежедневните дейности и др.

Водеща организация по проекта е Самостоятелна медико- диагностична лаборатория “Гентри”
ООД- гр. Свищов, а партньори са Регионален съюз на болниците ”Стара планина”- гр. Габрово,
Община Белене и Интегра груп ООД. Министерство на труда и социалната политика (МТСП), е
Изпълнителната агенция (ИА) по тази програма и отговаря за административното и финансово
управление, а Агенцията за социално подпомагане (АСП) е Звено за изпълнение и отговоря за
техническото изпълнение на схемата.
Целевите групи на хосписа са хората с прогресивни, животозастрашаващи или
заболявания в терминален стадий, преминали фазата на активното лечение, вкл.
предпенсионна възраст, а също и възрастни хора, лежащо болни, чакащи за настаняване
в домове за стари хора. Хосписът обхваща населението на общините Свищов и Белене и се
намира в сграда на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович”- гр. Свищов, първи етаж.
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