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Проектот e кофинансиран од Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички во програмата. Мислењата изразени во 
оваа пу�ликација не значи дека ги одразуваат ставовите на Европската Унија, земјите учеснички и управувачкиот орган на програмата.

Европа 2020 има за цел да ја претвори ЕУ во паметна, одржлива и инклузивна економија 
што промовира раст на сите, од што еден предуслов е популацијата со добро здравје.
Тематски приоритети на Програмата за здравство на ЕУ 2014-2020 година:
1. Да се промовира здравјето, да се спречат болести и да се поттикнат средини кои 
поддржуваат здрав начин на живот
2. Заштита на граѓаните на Унијата од сериозни прекугранични закани по здравјето
3. Придонес во иновативни, ефикасни и одржливи здравствени системи
4. Олеснување на пристапот до подобра и побезбедна здравствена заштита за граѓаните 
на Унијата
Во контекст на приоритетите на ЕУ, проектот  решавање на болести кај WE CARE има за цел
децата од прекуграничната област преку скрининг, е-здравство и активности на 
примарна здравствена заштита.
Поточно,  е унапредување на здравјето на сите деца во прекуграничната целта на проектот
област, преку спроведување на програма за скрининг за деца со фокус кај ранливите 
популации за превенција и откривање на астма и вродени срцеви заболувања, за одредба 
на примарна здравствена заштита и советување во врска со горенаведените болести, 
обука на родители и наставници и имплементација на иновативни информатички и 
комуникациски технологии (ИКТ).
Проектот ќе се фокусира на интервенции и иновативни алатки за управување со пациенти 
со цел да се промовира благосостојбата на децата на четири нивоа:
   Скрининг за да се идентификуваат нови пациенти
   Примарна здравствена заштита (следење) за деца со веќе откриени болести (астма и 

вродени срцеви заболувања)
   Советување и обука за подигање на свеста на родителите и наставниците во училиштата
   Имплементација на ИКТ алатки и далечински мониторинг за да се зголеми чувството за 

безбедност
Кон оваа насока  на проектот се: главните резултати
   Методолошка рамка за скрининг и проценка.
   Мобилна единица и опрема.
   Скрининг и примарна здравствена заштита во прекуграничната област.
   Идентификација и мапирање на жариштата.
   е-здравствени системи: платформа за набудување и складиште за податоци за е-

здравство со употреба на паметни часовници за набудување и градење на капацитети 
преку Интернет.

   Обука во училишните и семејните средини.
   Акции на публицитет за дифузија на резултатите од проектот.
Преку проектот, корисниците се стекнуваат со искуство во имплементација на иновативни 
алатки и услуги користејќи информациски и комуникациски технологии (ИКТ) кои можат 
да го подобрат превенцијата, дијагностицирањето, третманот, мониторингот и 
управувањето. Проектот може да има корист од целната група на прекуграничната област 
преку подобрување на пристапот до здравствената заштита и квалитетот на здравствената 
заштита.
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HEALTH CARE FOR CHILDREN WITH CARDIO AND RESPIRATORY SENSITIVITY IN THE CROSS BORDER AREA

The project is co-funded by the European Union and national funds of the participating countries.. The views expressed in this 
publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority

Europe 2020 aims to turn the EU into a smart, sustainable and inclusive economy promoting 
growth for all – one prerequisite of which is a population in good health.
EU Health Programme 2014-2020 Thematic Priorities:
1. Promote health, prevent diseases and foster supportive environments for healthy lifestyles
2. Protect Union citizens from serious cross-border health threats
3. Contribute to innovative, efficient and sustainable health systems
4. Facilitate access to better and safer healthcare for Union citizens

Within the context of the EU priorities, the to addressing diseases in WE CARE project aims 
children of the cross border area through screening, e-health and primary health care 
actions."  
   
Specifically,  is the promotion of health of all children in the cross-border aim of the project
area, through implementation of a screening program for children with focus in vulnerable 
populations for the prevention and detection of asthma and congenital heart diseases, for 
the provision of primary health care and counselling regarding the above mentioned 
diseases, for training of parents and teachers, and implementation of innovative Information 
& Communication Technologies (ICT). 
The project will focus on interventions and innovative patient management tools in order to 
promote children's well-being at four levels: 
   Screening to identify new patients
   Primary health care (monitoring) for children with already detected illnesses (asthma and 

congenital heart diseases)
   Counselling & Training to raise awareness of parents and school teachers
   Implementation of ICT tools and Remote monitoring to elevate sense of safety

Towards this direction the  of the project are:    main outputs
  Screening and assessment methodological framework. 
   Mobile Unit and equipment. 
   Screening and primary health care in the cross border area. 
   Hot spots identification and mapping.  
   e-health systems: monitoring platform and e-health data repository with the use of Smart 

monitoring watches and On-line capacity building.
   Training in the School and Family environments. 
   Publicity actions for the diffusion of the project's results.
Through the project the beneficiaries gain experience in the implementation of innovative 
tools and services using information and communication technologies (ICTs) that can 
improve prevention, diagnosis, treatment, monitoring and management. The project can 
benefit the target group of the cross border area by improving access to health care and 
quality of health care.
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