РЗИ – Смолян реализира проект за подобряване на медицинското
осигуряване при бедствия.
Първа среща в България. Директорът на РЗИ – Смолян д-р Мими Кубатева
представи на гостите структурата и дейността на здравната инспекция, след което
презентира темата: ”Медицинско осигуряване при бедствия в Област Смолян“

„За да вървим напред трябва да се учим едни други взаимно”- заяви председателят
на норвежката НПО ”Културата премахва границите” Фроде Барт. Той заедно с
медицинските специалисти Айлиф Му и Бьорн Йонесен взеха участие в организираните
работни срещи и семинар в рамките на проекта на РЗИ – Смолян „Подобряване
управлението на медицинското осигуряване при кризи”. Фроде Барт е музикант и
композитор, практикуващ от години музикотерапия убеден, че мелодията действа
позитивно, освежаващо и дори лечебно. Представи на членове на Съвета по
медицинско осигуряване, директори на РЗИ, служители и гости от смолянски
структури организацията на норвежката здравна система, законодателството и
здравните политики

Бьорн Йонесен се е отдал на професията „медицинска сестра” и вече ръководи
екип от свои колеги. При работата си с пациентите залага на т.н. диалогова техника.
Според него е нормално хората със здравен проблем да не знаят с точност какво трябва
да направят.”Практиката ми показва, че ако кратко, точно и ясно кажа на даден човек
какво трябва да прави и какво не трябва да прави, без да му обясня защо, много често
следва съпротива и нежелание за сътрудничество. Ето защо за мен е важен
индивидуалният подход с даването на възможност на пациента сам да участва при
вземането на решения. Обяснявам спокойно какви са възможните варианти за действие,
какви ще са възможните последствия за него и го подпомагам дотолкова, че той сам да
поиска това, което е най-доброто за неговия случай.Процесът е индивидуален и отнема
различно време, но си заслужава”. С интерес бе послещната и темата му «Норвежки
план за здравна готовност и действия при кризи» поради срещаните общи трудности –
преодоляването на планински и труднодостъпни места, особено при зимни условия.

Айлиф Му е архитект – геодезист, музикант, познавач на гъби и... медик. Има 30годишен опит като общопрактикуващ лекар. Работил е в Клиника за лечение на
зависимости, а от 3 години е лекар в най-строго охранявания норвежки затвор. Счита,
че диалогът с пациента е от особена важност. Преди да предприеме конкретни действия
съобразно здравния проблем, лекарят трябва да умее да изслушва спокойно това, което
му казва болният. За вземането на най- адекватното решение се изискват не само много
знания и умения, но понякога и смелост. Д-р Елиф Мое посочи, че Норвегия е спокойна
страна, но не е застрахована от кризисни ситуации. Даде за пример двата терористични
атентата, извършени през лятото на 2011г., при които норвежец уби над 70 души, сред

което и деца. Ведната след това, в Норвегия се въвеждат нови правила за оповестяване
между различните служби за работа при кризи (снимки 0088, 1915)

Директорът на ЦСМП в Смолян д-р Денев посочи, че в региона ни едно от найчестите предизвикателства са наводненията и силните снеговалежи и чрез снимки
показа как в такива условия се е справял самоотвержения му екип.

.
Екипът от Норвегия се запозна на не само на теория, а и на практика с работата на
медиците, извършващи спешна медицинска помощ в Смолян.

