
 

Οι απόψεισ που εκφράηονται ςε αυτό το Δελτίο Τφπου δεν αντικατοπτρίηουν απαραίτθτα τισ 
απόψεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ 

Δευτζρα, 26/03/2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ςτο πλαίςιο του ζργου με ακρωνφμιο "Health-Info", κα διεξάγει ζναν 

ειδικά διαμορφωμζνο κφκλο οκτϊ (8) Διαδικτυακϊν Ημερίδων με τίτλο: «Κάλλιον 

το προλαμβάνειν ή το θεραπεφειν», Ιπποκράτησ 460 – 370 π.Χ. 

 

Η δεφτερθ διαδικτυακι θμερίδα κα διεξαχκεί, το Σάββατο 27 Μαρτίου και ώρα 

17:00.  Στθν πλαίςιο αυτισ, κα παρουςιαςτεί ςε γιατροφσ και επαγγελματίεσ υγείασ, 

θ νζα θλεκτρονικι πλατφόρμα του Health-Info “E-platform” και κα ακολουκιςει 

θμερίδα με κζμα «Καρκίνοσ του μαςτοφ: Νεότερεσ εξελίξεισ». Η εκδιλωςθ κα 

διεξαχκεί  αποκλειςτικά online,  μζςω τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ ZOOM.     

 

Για εγγραφι και δωρεάν ςυμμετοχι επιςκεφτείτε τον κάτωκι ςφνδεςμο  

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_6YYEbPIIR8uubHkjSCtxyg  

 

Το ζργο με τίτλο «Ενιαίο ςφςτημα πληροφόρηςησ για την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξφ των μονάδων πρωτοβάθμιασ υγείασ ςτην διαςυνοριακή περιοχή ζκτακτησ 

ανάγκησ» και ακρωνφμιο “Health-Info” υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Διαςυνοριακοφ 

Προγράμματοσ Interreg - IPA CBC «Ελλάδα – Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 

2014-2020» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ 

πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν. Ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι επικεφαλισ του ζργου και 

ςυν δικαιοφχοι είναι το Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο Ελλάδοσ,  το Γενικό Νοςοκομείο 

Πζλλασ – Νοςοκομειακι Μονάδα Ζδεςςασ, the Ministry of Health of the Republic of 

North Macedonia, the Public Health Institution General Hospital-Gevgelija, the Public 

Health Institution Clinical Hospital “Dr. Trifun Panovski” – Bitola.  

 

Το ζργο Health-Info, ςυγχρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του Άξονα 

Προτεραιότθτασ 1 - Ειδικόσ Στόχοσ 1.2 - Βελτίωςθ τθσ προλθπτικισ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των παιδιϊν και των θλικιωμζνων και 

ςχεδιάςτθκε για να ενιςχφςει τθν πρόςβαςθ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ και τισ 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και να βελτιϊςει το ςφςτθμα προλθπτικισ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυνόλου δραςτθριοτιτων. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_6YYEbPIIR8uubHkjSCtxyg
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Το ζργο "Health-Info" ςτοχεφει ςτθν ανταλλαγι ανκρωπίνων πόρων και 

πλθροφοριϊν ςε ζνα ενοποιθμζνο ςφςτθμα υγείασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι, ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν ςτον τομζα τθσ 

υγείασ, ςτθν ανάπτυξθ νζων εργαλείων και καινοτόμων μεκόδων χριςθσ 

τεχνολογίασ αλλά και ςτθ βελτίωςθ τθσ προλθπτικισ φροντίδασ υγείασ και ιατρικϊν 

υπθρεςιϊν για τα παιδιά, τισ γυναίκεσ και τουσ θλικιωμζνουσ ςτισ δυςπρόςιτεσ 

ηϊνεσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ.  

Ιςτοςελίδα Ζργου: www.healthinfoproject.eu  

http://www.healthinfoproject.eu/

