
        

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020 

Проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/ 

„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/ 

acronym „The Healthy Municipality” 

 

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в 

отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, акроним: „Здрава 

община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за 

сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. 

Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да 

се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 
    

 
 

6900 Крумовград  пл. „България” №5 
централа: +359 3641/20-10, 20-21; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg 

 

В периода от 9 декември до 16 декември 2019 г. в община Крумовград бяха 

проведени безплатни медицински изследвания на 500 лица. Изследванията са част от 

дейностите, които община Крумовград изпълнява по проект, „Политики за подобряване 

достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони с акроним ,,The Healthy 

Municipality” по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. В рамките на 6 

дни медици приемаха желаещи от различни населени места в новооткрития 

Медицински център „Проф. д-р. Никола Милчев гр. Крумовград“, създаден по проекта.  

Медицинските изследванията включваха пълна кръвна картина, хормони на 

щитовидната жлеза, кръвната захар, туморни маркери и други. Целта е да се създаде 

база данни с анализ на резултатите, за да се установи каква е местната заболеваемост и 

от какви болести страдат жителите на района. Данните ще бъдат отразени в карта за 

всеки изследван пациент, която ще съдържа резултатите от проведените изследвания, 

заключение и при необходимост препоръки към личния лекар. В зависимост от 

заболяванията, ще бъдат направени 4 сесии за превантивни здравни проблеми, като 

консултиране за здравословен начин на живот: например- хранене, диети, упражнения 

и др. 


