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Σετάρτθ,  04/05/2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ διοπγανώνει ηην Διεξαγωγή 

Διαγνωζηικών Εξεηάζεων από Ιαηπική Κινηηή Μονάδα, 

ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από τουσ εκνικοφσ πόρουσ 

των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν. 

 

ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 

Δεςηέπα 09 Μαΐος 2022 από ηιρ 11.00 π.μ. 

Τπίηη 10 Μαΐος 2022 από ηιρ 10.30 π.μ. 

Γιαννιηζά – Πνεςμαηικό κένηπο 

 

«Διεξαγωγή Διαγνωστικών Εξετάσεων στην Ιατρική Κινητή Μονάδα» 

 

ΡΑΝΣΕΒΟΤ για ΔΩΡΕΑΝ εξετάςεισ  
από Γυναικολόγο και Παιδίατρο ςτισ 9 και 10 Μαΐου.  
τισ 9 Μαΐου και εξζταςθ από Ωτορινολαρυγγολόγο 

 
 ΜΕΣΩ : https://healthinfo.eopyy.gov.gr/, http://www.giannitsa.gr/ 
 

 
Θα ςπάπσει η δςναηόηηηα επιηόπιαρ εγγπαθήρ έωρ ηιρ 13.00 μ.μ 

 
Η διεξαγωγι των διαγνωςτικϊν εξετάςεων από ιατρικι κινθτι μονάδα κα 

πραγματοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου με ακρωνφμιο "Health-Info" και τίτλο 

"Ενιαίο ςφςτημα πληροφόρηςησ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξφ των 

μονάδων πρωτοβάθμιασ υγείασ ςτην διαςυνοριακή περιοχή ζκτακτησ ανάγκησ", με 

προχπολογιςμό 1.301.151,67 € ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Interreg - IPA CBC 

Ελλάδα – Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020. 

Ο Εθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Υπηπεζιών Υγείαρ (ΕΟΠΥΥ) είναι 

ο κφριοσ δικαιοφχοσ του "Health-Info" ςε ςυνεργαςία με δφο Ζλλθνεσ εταίρουσ, ηο 

Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ και ηο Γενικό Νοζοκομείο ηηρ Πέλλαρ και 

τρεισ Εταίρουσ από τθ Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ, ηο Υποςπγείο 

Υγείαρ, ηο Γενικό Νοζοκομείο ηηρ Γεςγελήρ και ηην PHO Κλινική ηος 

Νοζοκομείος ηηρ Bitola. 

Σο Ζργο Health-Info, που ςυγχρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του Άξονα 
Προτεραιότθτασ 1 - Ειδικόσ τόχοσ 1.2 - Βελτίωςθ τθσ προλθπτικισ υγειονομικισ 
περίκαλψθσ και των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των παιδιϊν και των θλικιωμζνων, 
ςχεδιάηει να ενιςχφςει τθν πρόςβαςθ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ και τισ 

https://healthinfo.eopyy.gov.gr/
http://www.giannitsa.gr/
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κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και να βελτιϊςει το ςφςτθμα προλθπτικισ υγειονομικισ 
περίκαλψθσ μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυνόλου δραςτθριοτιτων. 

Κφριοσ ςτόχοσ είναι να επιτευχκεί θ πρόςβαςθ ςτισ δυςπρόςιτεσ περιοχζσ 
τθσ περιοχισ και να αντιμετωπιςκοφν οι ανάγκεσ των ευάλωτων ομάδων, δθλαδι 
των παιδιϊν, των γυναικϊν, των θλικιωμζνων. Σο πρόγραμμα HEALTH-INFO 
αναπτφςςει ζνα ενοποιθμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθ ςτιριξθ του 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ των παρόχων υγειονομικισ περίκαλψθσ και ςτισ δφο 
πλευρζσ τθσ Διαςυνοριακισ Περιοχισ προκειμζνου να επωφελθκοφν οι πάροχοι 
υπθρεςιϊν υγείασ, οι αςκενείσ και ιδιαίτερα οι ευάλωτεσ ομάδεσ. 

Μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυνόλου εκπαιδευτικϊν προλθπτικϊν 
δραςτθριοτιτων για το γενικό πλθκυςμό (κοινζσ ιατρικζσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ) κακϊσ και για τουσ τοπικοφσ επαγγελματίεσ υγείασ, θ ποιότθτα ηωισ και θ 
υγεία των παιδιϊν και των θλικιωμζνων ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ μπορεί να 
ενιςχυκεί. 

Σζλοσ, μια Κινθτι Ιατρικι Μονάδα προςφζρει υπθρεςίεσ εξζταςθσ 
(υπερθχογράφθμα και ιατρικι εξζταςθ), ενθμερϊνει το γυναικείο πλθκυςμό για τθ 
χρθςιμότθτα των υπθρεςιϊν εξζταςθσ και των τακτικϊν ιατρικϊν ελζγχων, ϊςτε να 
επιτευχκεί ζγκαιρθ ανίχνευςθ του καρκίνου των γυναικϊν και 
ωτορινολαρυγγολόγοσ και παιδίατροσ προςφζρουν επίςθσ υπθρεςίεσ εξζταςθσ και 
κακοδιγθςθσ ςτουσ εξεταηόμενουσ για τθν ζγκαιρθ κεραπεία και καλφτερθ 
πρόγνωςθ. 

Περαιτζρω πληροφορίεσ: 
 
Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ 
Χριζηίνα Γεωργακοπούλοσ – Αναπληρώηρια Υπεύθσνη Έργοσ 

Τηλ: +30 210 8110826, email: cgeorgakop@eopyy.gov.gr 
 

Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ 
Ιωάννα Δομοστηζίδοσ – Υπεύθσνη Επικοινωνίας  

Τηλ: +30 2310 986572, email: pedi61.idomu@eopyy.gov.gr 

 

Κοινή Γραμματεία του Προγράμματοσ Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Δημοκρατία τησ 

Βόρειασ Μακεδονίασ 2014- 2020" 

 

Γεώργιος Παπαποζηόλοσ–Project Officer 

Tel: +30 2310469646, email: gpapapostolou@mou.gr, www.ipa-cbc-programme.eu 

Ιςτοςελίδα Ζργου: www.healthinfoproject.eu  
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