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Κοινές δράσεις για την 
προστασία και βελτίωση
της Δημόσιας Υγείας στη 
Διασυνοριακή Περιοχή

Προϋπολογισμός έργου:
Project budget:  1.237.065,47 €

Το έργο «Κοινές δράσεις για την προστασία και βελτίωση της 
Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» με ακρωνύμιο IpA 
Shield II υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 2014-2020» και εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 1.2: 
«Βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών των παιδιών και των ηλικιωμένων κυρίως».

Πέντε φορείς από τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Δημοκρατίας 
της Βόρειας Μακεδονίας απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα του έργου 
IpA Shield II και συγκεκριμένα, το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (ως 
επικεφαλής δικαιούχος), το Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής, η 4η 

Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, το Κέντρο Υγείας 
του Βαλάντοβο και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - ΕΚΑΒ.

Το Έργο

The project “Joint Actions for the protection and improvement of 
public health in the Cross- Border Area” with acronym “IpA Shield II”, 
is implemented in the framework of the Interreg IPA Cross-Border 
Cooperation Programme "Greece – Republic of North Macedonia 
2014-2020" within the Specific Objective 1.2: “Improving preventive 
health care and social services for children and the elderly in particular”.

The partnership of the IpA Shield II project consists of five beneficia-
ries from the cross-border area of Greece-Republic of North Macedo-
nia and specifically the General Hospital of Kilkis (as Lead Beneficia-
ry), the Public Health Institution General Hospital-Gevgelija, the 4th 

Regional Health Directorate of Macedonia – Thrace, the National 
Emergency Center and the Valandovo Health Center.

The Project



Το έργο IpA Shield II περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
πρωτοβάθμιων και προληπτικών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της αναβάθμισης 
των υπαρχουσών ιατρικών υπηρεσιών και εξοπλισμού και τη 
δημιουργία νέων, με έμφαση στην πρόληψη του διαβήτη.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο IpA Shield II στοχεύει:

The IpA Shield II project includes a set of actions aimed at the 
improvement of the effectiveness of the primary and preventive 
health care services in the cross-border area by upgrading the 
existing medical services and equipment and setting up new, 
emphasizing to the prevention of diabetes.

In this context, the IpA Shield II project aims to:

Στόχοι Objectives

Στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητα
των υγειονομικών και ιατρικών πόρων της 

διασυνοριακής περιοχής.

Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
μέσω συστημικών παρεμβάσεων βελτίωσης

των ιατρικών υπηρεσιών.

Στον περιορισμό των πιθανών προβλήματα υγείας 
των κατοίκων της διασυνοριακής περιοχής. 

Στον περιορισμό των πιθανών ασθενών
διαβήτη στην περιοχή.

Στην ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας
και στη συνεργασία μεταξύ του ιατρικού
προσωπικού στη διασυνοριακή περιοχή.

Στην ανάπτυξη υποδομών και στην προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση των 

παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Maximize the effectiveness of the health and medical 
sources of the hospitals and health centers.

Upgrade the quality of life through systemic
upgrade of health services.

Prevent potential health problems.

Decrease the potential diabetes patients.

Enhance the exchange of know-how and the
cooperation between the medical staff in the 
cross-border area.

Develop infrastructure and supply medical equipment 
to improve the medical services provided in the area.

Supply of new medical equipment for the General Hospitals 
of Kilkis and Gevgelija and the Health Centers of Goumenissa, 
Drosato, Polykastro and Valandovo.
Modernization of the communication system for the 
ambulances of the National Emergency Aid Center in the 
Regional Unit of Kilkis.
Upgrading of the oxygen system at the General Hospital 
Kilkis.
Implementation of check-ups for diabetes focusing on 
children and elderly people. 
Creation of a diabetes center focusing on the prevention of 
the disease and the information of the local population at 
Gevgelija. 
Organization of 4 training seminars on first aid to children 
for parents. 
Implementation of an informative campaign focusing on 
diabetes and preventive health care.

The Actions

Προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα 
Γενικά Νοσοκομεία Κιλκίς και Γευγελής και τα Κέντρα 
Υγείας Γούμενισσας, Δροσάτου, Πολυκάστρου και 
Βαλάντοβου.
Εκσυγχρονισμός του συστήματος επικοινωνίας για τα 
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
Αναβάθμιση του συστήματος οξυγόνου στο Γενικό 
Νοσοκομείο Κιλκίς.
Υλοποίηση προληπτικών εξετάσεων για διαβήτη με 
επίκεντρο τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
Δημιουργία κέντρου διαβήτη στη Γευγελή με επίκεντρο την 
πρόληψη της νόσου και την ενημέρωση του τοπικού 
πληθυσμού. 
Υλοποίηση 4 εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων 
βοηθειών σε παιδιά για γονείς. 
Υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας με επίκεντρο τον 
διαβήτη και την προληπτική υγειονομική περίθαλψη.

Οι Δράσεις


