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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η συνεισφορά του έργου IpA Shield II στην ενίσχυση της πρόληψης και της παροχής 

νοσοκομειακής φροντίδας στη διασυνοριακή περιοχή συζητήθηκε στη συνέντευξη τύπου 

που παρέθεσε διαδικτυακά το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 

παρουσία των εταίρων του έργου και των τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ. 

Την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης εκπροσώπησε  ο Διοικητής της, κ. 

Δημήτρης Τσαλικάκης, ο οποίος και εστίασε στις δράσεις που υλοποίησε η 4η ΔΥΠΕ, στο 

πλαίσιο του IpA Shield II. 

«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». 

Στο κλείσιμο της παρουσίασής του αναφέρθηκε 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. 

Απόσπασμα της συνέντευξης τύπου μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://www.youtube.com/watch?v=1T2qACDhzz4.  

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

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