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        Θεσσαλονίκη 25/01/2018 

H «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο με τίτλο 
«Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγέιας για τις  κοινωνικά 
σημαντικές ασθένειες στις υποθαθμισμένες/μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή 
περιοχή του Προγράμματος (Reducing access inequalities in primary healthcare for socially 
significant diseases at CB Area’s deprived communities)» και ακρώνυμο «equal2health» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-
Bulgaria 2014-2020”. 

Εταίροι-Συμμετέχοντες στο έργο είναι οι ακόλουθοι Φορείς: 

1. Επικεφαλής Εταίρος 1:[LB (P1)] GENERAL HOSPITAL OF THESSALONIKI “G. 
PAPANIKOLAOU” - PHT ORGANIC UNIT PSYCHIATRIC HOSPITAL OF THESSALONIKΙ, 
Greece   

2. Εταίρος 2 (PB2) CARDIOLOGY SOCIETY OF NORTHERN GREECE, Greece   
3. Εταίρος 3 (PB3) Intermunicipal Agency of Western Countryside of Thessaloniki ‘Nefeli’, 

Greece 
4. Εταίρος 4 (PB4) Regional Health Insurance Fund of Blagoevgrad, Bulgaria  
5. Εταίρος 5 (PB5) Multispecialty Hospital for Active Treatment Devin JSC, Βulgaria  
6. Εταίρος 6 (PB6) Diagnostic and Consulting Center “Aleksandrovska” Ltd, Bulgaria  

 

Η διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος περιλαμβάνει μερικές από τις πιο 
υποβαθμισμένες και απομονωμένες κοινότητες (ορεινές και αγροτικές) και των δύο χωρών με 
υψηλές ανισότητες στην υγεία στην περιοχή της ΚΤ που διαμορφώνονται από τις ανισότητες 
στη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών, από την οικονομική 
επιβάρυνση που επιβάλλονται στους ανθρώπους της περιοχής, ακόμη και λόγω των 
γλωσσικών, πολιτιστικών και φυλετικών φραγμών. 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην 
περιοχή, προστατεύοντας τους πολίτες από τις  κοινωνικά ευαίσθητες ασθένειες, προάγοντας 
την πρόληψη της υγείας, ενδυναμώνοντας το περιβάλλον υποστήριξης για έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής και ενθαρρύνοντας την καινοτομία στην υγεία στην διασυνορίακή περιοχή εφαρμογής 
του Προγράμματος. 

Το Έργο θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες κατηγορίες των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ασθενειών-στόχων του έργου): 

α) κύριες μη μεταδοτικές ασθένειες (Non - Communicable Diseases NCD) κυρίως 
καρδιαγγειακές παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης), χρόνιες αναπνευστικές 
νόσοι και διαβήτης, οι οποίες επηρεάζουν-εμφανίζονται στο 40% του πληθυσμού 

β) Ψυχιατρικές (ψυχικές- mental) ασθένειες 

Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες ασθενειών συνδέονται με τη στέρηση, τη φτώχεια, την 
ανισότητα και άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς παραγόντες της υγείας, σύμφωνα με το 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). 

 

 

 

 



Τα βασικά παραδοτέα-εκροές του έργου «equ2health» είναι: 

1) Ένα (1) κοινό "Παρατηρητήριο/Observatory «equ2health» για τις κοινωνικά σημαντικές 
ασθένειες"  

2) Δύο (2) κινητές μονάδες για την παροχή βασικών ιατρικών εξετάσεων και εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη των ασθενειών-στόχων. 

3) Δύο (2) δράσεις πιλοτικής εφαρμογής στις απομακρυσμένες και απομονωμένες κοινότητες: 

α) μία (1) στην κοινότητα των Ρομά και στην ευρύτερη οικονομικά υποβαθμισμένη 
περιοχή στην Κοινότητα Διαβατών, Δήμου Δέλτα, ΠΕ Θεσσαλονίκης,  

β) μία (1) 1 σε απομονωμένη ορεινή / αγροτική περιοχή του Δήμου Devin στην οροσειρά 
Ροδόπης. 

4) Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κύριου πληθυσμού και του Ιατρικού Προσωπικού και 
των Αρχών (και στις δύο χώρες του προγράμματος) 

5) Τη δημιουργία ενός «ανοικτού δικτύου» μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων μερών όπως: 
Ιατρικό προσωπικό, τοπικές και περιφερειακές αρχές, Νοσοκομεία και μονάδες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, Περιφερειακές και Εθνικές Αρχές υγείας, Κοινωνία των Πολιτών κ.λπ. για την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τις συγκεκριμένες ασθένειες και προτάσεων μεταξύ των 
ενδιαφερομένων προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια της ισότιμης πρόσβασης στο σύστημα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για συγκεκριμένες μειονεκτικές και απομονωμένες 
κοινότητες. 

6) Προτάσεις διαμόρφωσης πολιτικής (policy recommendations) για τη μείωση των ανισοτήτων 
στον τομέα της υγείας και την αντιμετώπιση των κοινών και κοινωνικά σημαντικών ασθενειών. 

Στόχοι του έργου “equal2health”. 

Τα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι συχνά χειρότερα για τις 
μειονεκτούσες ομάδες / άτομα σε ευπαθείς καταστάσεις, οι οποίες συνήθως βρίσκονται σε  
δυσμενείς συνθήκες-καταστάσεις όσον αφορά τις δίαιτες, τη στέγαση, τις συνθήκες διαβίωσης 
και εργασίας και τα υψηλότερα επίπεδα καταστροφικών για την υγεία συμπεριφορών. Ο 
αντίκτυπος της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στους παράγοντες αυτούς απειλεί να αυξήσει τις 
ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και μεταξύ των 
περιφερειών. 

Ο γενικός στόχος του Έργου είναι η μείωση των ανισοτήτων υγείας στην περιοχή του 
Προγράματος και η συμβολή στην εκτροπή ενός σημαντικού όγκου υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης από τα νοσοκομεία στις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και έμμεσα 
στην καλύτερη κάλυψη της υγείας σε απομακρυσμένες και / ή κοινωνικά αποκλεισμένες 
κοινότητες μέσω: 

• προστασίας (ιατρικών εξετάσεων) των πολιτών (ιδιαίτερα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων) 
από τις κοινωνικά ευαίσθητες ασθένειες 

• προαγωγής της πρόληψης της υγείας και της «υγειονομικής παιδείας» στις υποβαθμισμένες 
κοινότητες για καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, 

• ενδυνάμωση των υποστηρικτικών περιβαλλόντων για τον υγιεινό τρόπο ζωής 

• να φέρει καινοτομίες στα συστήματα φροντίδας - μέσω συστάσεων πολιτικής και σχεδίου 
δράσης 

• ανάπτυξη ικανότητων του ιατρικού προσωπικού μέσω της έρευνας, της κατάρτισης, της 
μεταφοράς τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενειών, καθώς και με 
ασθενείς από διάφορες ευάλωτες ομάδες (αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται 
με τον πολιτισμό και τα έθιμά τους). 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δύο έτη, με έναρξη την 15/12/2017. 


