
EUROCleftNet програма за образователен обмен с кратък престой 

Тази програма е отворена за изследователи, ангажирани в грижите и превенцията на 
цепнатината на устната и небцето. Програмата е предназначена за насърчаване на 
съвместни научни изследвания в областите, определени в целите и задачите (по-долу) 
на EUROCleftNet 

Има два вида възможни варианти за отпускане на средства:  

- за кратък престой - до 15 дни,  
- обмен от 15 дни до 6 месеца.  

Как да кандидатстваме за кратък престой:  

- Кратко описание на предлагания проект и целта на посещението (250 думи)  
- Автобиография на кандидата (2 страници)  
- Адрес / контакти на  център/болницата приемаща кандидата  
- Дати предложени за визита (Max 15 дни)  
- Очаквани разходи за пътуване (Max 500 €)  
- Подробности относно настаняването (Max € 85/jour) 

Отчитане - условия, които трябва да бъдат изпълнени: 

- Плащанията ще бъдат направени след предаването на научен доклад по проекта 
до EUROCleftNet  

- Докладът трябва да бъде получен от EUROCleftNet в рамките на максимален 
срок от един месец след самото посещение 

- Научният доклад да съдържа следните детайли: 
- - Цел 
- - Описание на работата 
- - Резултати 
- - Бъдещо сътрудничество с центъра/болницата, в която е било посещението 
- - Предложение за публикации 

 

Предимство ще се дава на членове на центровете регистрирани на сайта European Cleft 
Gateway http://www.gateway.ecoonline.org   

Всички кандидати трябва да са в състояние да докажат, че техният проект за обмен / 
кратък престой е в съответства на стратегията на EUROCleftNet: 

 

Основна цел:  

Увеличаване на капацитета на европейските страни за научни изследвания, за да:  



(A) се подобри на качеството на грижите за деца, родени с цепнатина на устната и 
небцето и  

(B) подобряване на знанията за рисковите фактори (генетични и на околната среда) за 
първична превенция.  

Стъпки към тази цел:  

• Разработване на стратегия за екипите, ангажирани при лечението на цепнатините на 
устната и небцето и за европейски лаборатории, които да се включат в нови 
изследователски сътрудничества.  

• Участие на потребителите в проектирането и разработването на мерки за отчитане на 
резултати от проучванията свързани с вродените цепнатини на устната и или небцето.  

• Насърчаване на инициативи за научни изследвания, насочени към подобряване на 
минималните стандарти за грижи за пациентите с цепнатина, всеобщ достъп и 
равнопоставеност.  

• Разработване на списък с приоритетни изследователски въпроси фокусирани върху 
пациентите с цепнатина на лицета.  

Стъпки и приоритети за стратегически действия 

• Да се създаде директория с наличните ресурси за улесняване на търсенето.  

• Да продължи да се насърчава сътрудничество между клиницисти и генетици-
изследователи.  

• Да се разпространи портфолио от клинични и генетични изследвания, финансирани 
чрез безвъзмездни средства на европейско равнище.  

• Да публикуват и разпространяват резултатите от научните изследвания чрез местни, 
национални и международни мрежи. 

За повече информация – моля, не се колебайте да се свържете с Gareth Davies, 

Executive Director, European Cleft Gateway 
gareth@ecoonline.org 


