
 

 

Το έργο IpA Shield II και η σημασία του για τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή 

Η συνεισφορά του έργου IpA Shield II στη βελτίωση της προληπτικής και επείγουσας φροντίδας 

στη διασυνοριακή περιοχή συζητήθηκε στη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε διαδικτυακά το 

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021. 

Το έργο IpA Shield II - «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας 

στη Διασυνοριακή Περιοχή» σχεδιάστηκε και συντονίζεται από τo Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς σε 

συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, το Εθνικό Κέντρο 

Άμεσης Βοήθειας, το Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής και το Κέντρο Υγείας του Βαλάντοβο, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα-Δημοκρατία της 

Βόρειας Μακεδονίας» 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1.237.065,47 ευρώ και 

συγχρηματοδότηση κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από εθνικούς πόρους 

των συμμετεχουσών χωρών. 

Η συνέντευξη τύπου ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου IpA Shield II από τον Διοικητή του 

Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς κ. Ιωάννη Ανδρίτσο, ο οποίος επίσης καλωσόρισε τους 

συνομιλητές του - εκπροσώπους της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 

και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο ιστορικό 

αυτής της συνεργασίας.  

«Πρόκειται για μία δοκιμασμένη συνεργασία, η οποία ξεκίνησε με το πρώτο έργο IpA 

Shield όταν μαζί τότε για πρώτη φορά τα δύο νοσοκομεία, του Κιλκίς και της Γευγελής, 

συνεργάστηκαν και υλοποίησαν ένα κοινό έργο με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της προστασίας της δημόσιας υγείας.  

Στο πλαίσιο αυτό και αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εμπειρία και τα διδάγματα της 

πρώτης συνεργασίας, τα δύο νοσοκομεία Κιλκίς και Γευγελής αποφασίσαμε την 

επέκταση του έργου εκείνου με την προσθήκη 2 σημαντικών Ελλήνων εταίρων της 4ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης 

Βοήθειας τους οποίους έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας». 

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Ιωάννης Ανδρίτσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις 

που πραγματοποιήθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς στο πλαίσιο του έργου. 

Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο εγκαταστάθηκε σημαντικός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 

συνολικής αξίας 96.000 ευρώ που περιλαμβάνει συσκευές υπερήχου, πολυκάναλος 

καρδιογράφος με οθόνη και μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων. Σε εξέλιξη 

βρίσκεται ακόμα η προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού οξυγόνου καθώς και η 

μεταφορά της δεξαμενής οξυγόνου, αναβαθμίζοντας έτσι το δίκτυο ιατρικών αερίων ενώ 

προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν σημαντικές δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για το διαβήτη.  Κλείνοντας ο κ. Ιωάννης Ανδρίτσος αναφέρθηκε επίσης 



στα σημαντικά έργα που έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης όπως είναι η ενεργειακή 

αναβάθμιση του νοσοκομείου που θα συμβάλλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό υποδομών 

και υπηρεσιών, καθώς και της γενικής λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

Στις δράσεις που υλοποίησε η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο 

του έργου IpA Shield II εστίασε ο Διοικητής της, κ. Δημήτρης Τσαλικάκης. 

«Στο πλαίσιο του έργου η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προχώρησε σε 

ενίσχυση  πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων μονάδων υγείας στην Κεντρική 

Μακεδονία και συγκεκριμένα σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», καθώς και για τα Κέντρα Υγείας 

Πολυκάστρου, Δροσάτου και το ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας, όπου στο πλαίσιο του έργου 

ολοκληρώθηκαν προμήθειες εξοπλισμού αξίας 268.000 ευρώ. Στο νέο 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακτινολογικά μηχανήματα με σύστημα 

ψηφιοποίησης εικόνων, καρδιογράφοι, απινιδωτές κ.α. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις που αφορούν 

την πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με το διαβήτη. Η 4η Υγειονομική 

Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό εντύπου με τίτλο 

«Ας μιλήσουμε για το Διαβήτη», επιχειρώντας με απλά μηνύματα, ζωηρά χρώματα και 

όμορφες εικόνες να ενημερώσει τα παιδιά της διασυνοριακής περιοχής για τον παιδικό 

σακχαρώδη διαβήτη». 

Ενώ στο κλείσιμο της παρουσίασής του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο σύνολο των έργων 

διασυνοριακής συνεργασίας που υλοποιεί η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και 

Θράκης, όπως το έργο Cross-border Heart Safe Cities που στοχεύει στην  αύξηση της 

αποτελεσματικότητας διαχείρισης εξω-νοσοκομειακών περιστατικών καρδιακής ανακοπής και 

διάσωσης των ασθενών από μόνιμες βλάβες ή ακόμα και θάνατο, το εντάσσεται επίσης στο 

πλαίσιο του ίδιου διασυνοριακού προγράμματος. 

Στις ευκαιρίες συνεργασίας με φορείς από τις γειτονικές χώρες στο πλαίσιο των 

διασυνοριακών έργων στάθηκε η κ. Μαρίνα Μπαλάσκα Υπεύθυνη Έργου για το Εθνικό Κέντρο 

Άμεσης Βοήθειας, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε το ΕΚΑΒ, 

καθώς και στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποίησε στο πλαίσιο του έργου IpA Shield II.  

«Με προϋπολογισμό  για το φορέα μας της τάξης των 56.000€, το ΕΚΑΒ προμηθεύτηκε, 

εγκατέστησε και λειτουργεί το ψηφιακό  σύστημα επικοινωνίας TETRA στο σύνολο του 

στόλου των ασθενοφόρων στον τομέα του Νομού Κιλκίς. Με την εγκατάσταση και  

λειτουργία των συστημάτων αυτών το ΕΚΑΒ μειώνει σημαντικά τους χρόνους 

αντίδρασης στα επείγοντα περιστατικά, βελτιώνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας καθώς και τη χρήση των διαθέσιμων 

πόρων και προσωπικού.  

Έγινε προμήθεια  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συγκεκριμένα πέντε (5) αυτόματων 

εξωτερικών απινιδωτών ,για τα ασθενοφόρα  στον τομέα του Κιλκίς 

Επίσης το ΕΚΑΒ υλοποίησε  δύο  διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Κιλκίς και δύο 

στη Γουμένισσα,  είκοσι ατόμων το κάθε ένα, με θέμα την παροχή πρώτων βοηθειών 

από γονείς σε παιδιά και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. 

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου IpA Shield ll το Νοσοκομείο Γευγελής και το Κέντρο Υγείας του 

Βαλάντοβο προμηθεύτηκαν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και οχήματα ύψους 300.000€, 



μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των υγειονομικών και ιατρικών πόρων και 

βελτιώνοντας τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες στις περιοχές ευθύνης τους και στη 

διασυνοριακή περιοχή ευρύτερα. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο IpA Shield II και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση https://ipashieldii.eu/  

https://ipashieldii.eu/

