
To έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ένα ακόμα έργο με σημαντικές δράσεις στο τομέα της υγείας υλοποιείται την τρέχουσα 

περίοδο από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και οδεύει προς το 

τέλος του με σημαντικά επιτεύγματα για τη υγεία στη διασυνοριακή περιοχή. Το έργο 

«Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή 

Περιοχή» με ακρωνύμιο «IpA Shield II», εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας» 2014-2020 από τo Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής 

Εταίρου,) την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 

Βοήθειας, το Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής και το Κέντρο Υγείας του Βαλάντοβο. Το έργο 

έρχεται σε συνέχεια του πετυχημένου έργου «IpA Shield» που υλοποιήθηκε την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο.  

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με έμφαση στην πρόληψη και ιδιαίτερα  στην πρόληψη του 

διαβήτη, ιδιαίτερα στα παιδιά, και της δευτεροβάθμιας περίθαλψης,  μέσω της αναβάθμισης 

των υφιστάμενων ιατρικών υπηρεσιών και εξοπλισμού και τη δημιουργία νέων, στη 

διασυνοριακή περιοχή. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται σημαντικές δράσεις που 

αφορούν: 

 Την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» καθώς και των Κέντρων 

Υγείας Πολυκάστρου, Δροσάτου και ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας, που ανήκουν στην περιοχή 

ευθύνης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 

 Την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης επειγόντων 

περιστατικών στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 

 Την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το διαβήτη και από 

τις δύο πλευρές των συνόρων. 

Το έργο «IpA Shield II» έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.237.065,47 ευρώ και 

συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από εθνικούς 

πόρους των συμμετεχουσών χωρών στo πλαίσιo του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” 2014-2020. 

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

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

 

                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ  
Διοικητής  της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και 

Θράκης 
 

 

 

https://ipashieldii.eu/

