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Η αναβάθμιση των υφιστάμενων πρακτικών 
κοινωνικής υγειονομικής περίθαλψης στην 
περιοχή, γεγονός που με τη σειρά του θα αυξήσει 
την ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης που παρέχονται στους κατοίκους.

Η πιο άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται 
με ασθενείς που έχουν κινητικά προβλήματα ή 
βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η άντληση σημαντικών στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με την ιατρική κατάσταση των περιοχών 
με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση 
καταστάσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία των περιοχών.

Η ενδυνάμωση της συνεργασίας των εταίρων 
σε περισσότερες από μία δραστηριότητες και η 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Ένα έργο κοινωνικής ευθύνης για το Δήμο 
Νέστου, με σεβασμό στον άνθρωπο και 

την υγεία του κάθε Δημότη.

Δήμος Zlatograd
Εταίρος από τη Βουλγαρία (PB3).

1 "Stefan Stambolov" str., Zlatograd, 
PC: 40980, Bulgaria 
Phone: 00359 3071 25 51
email: Oba-zlatograd@zlatograd.bg

Αποτελέσματα του έργου

Δήμος Τοπείρου
Εταίρος από την Ελλάδα (PB2).

Εύλαλο, Ξάνθη, 67200
Τηλ: 25413 52600, Fax: 25413 52650
email: info@topeiros.gr

Δήμος Νέστου
Συντονιστής Εταίρος - Ελλάδα (LB).

Πρεμέτης, Χρυσούπολη, 64200
Τηλ: 25913 50102, Fax: 25910 23700
email: mail@dimosnestou.gov.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους 
των χωρών που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020»

Εταίροι

The contents of this flyer are sole responsibility of Muni-
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Ολοκληρωμένη Διαχείρση βάση 

του Προγράμματος και συνεχής 

παρακολούθηση της πορείας του.  Διαρκής 

συντονισμός και Συνεργασία των εταίρων.

Διασυνοριακό Πρόγραμμα 

INTERREG V-A Greece Bulgaria 2014 - 2020 

Εκπόνηση μελετών που αφορούν τα 

Νομοθετικά Πλαίσια, τις Κοινές Πρακτικές 

και δράσεις βάση των οδηγιών της Ε.Ε.

Έργα ανακαίνησης και αναβάθμησης των 

Ιατρικών Κέντρων και των τριών Δήμων. 

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Συνεχής ενημέρωση του κοινού μέσα από 

δράσεις επικοινωνίας σε κάθε Δήμο. 

Website, Newsletters, Συνέδρια - Ημερίδες

Το έργο e-SOHECA υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG V-A 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 από τους Δήμους 
Νέστου, Τοπείρου και Zlatograd. 

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία 
συστήματος Ηλεκτρονικής Κοινωνικής Φροντίδας 
και Πρόνοιας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι 
Δημότες των συνεργαζόμενων Δήμων. Παράλληλα 
θα αναβαθμιστούν με εξοπλισμό και εργασίες 
συντήρησης Περιφερειακά Ιατρεία των περιοχών. 

Βασικός στόχος του έργου, είναι η ανάπτυξη 
Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου για όσους 
Δημότες το επιθυμούν καθώς και η πρόσβαση σε 
βασικές Ιατρικές μετρήσεις. 

Επιπλέον, θα δοθεί πιλοτικά εξοπλισμός σε 
συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες Δημοτών οι 
οποίοι βρίσκονται μακριά από Ιατρικά Κέντρα 
για να πραγματοποιούν μετρήσεις, οι οποίες 
μπορούν να καταγράφονται άμεσα στο σύστημα. 
Οι πληροφορίες μπορούν να αποστέλλονται 
στο Ιατρικό Προσωπικό που παρακολουθεί τον 
συγκεκριμένο ασθενή, ενώ παράλληλα υπάρχει 
η δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων έκτακτης 
ανάγκης.

Δημιουργία Ιατρικών Φακέλων για 
τους κατοίκους της περιοχής, όπου 
παρέχεται η δυνατότητα όλα τα δεδομένα 
από διαγνώσεις και μετρήσεις να 
μεταφορτωθούν, να αποθηκευτούν και 
να είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή 

μέσω του συστήματος. 

Διαχείριση & Συντονισμός.

Μελέτες & Κοινές Πρακτικές.

Υποδομές & Εξοπλισμός

Επικοινωνία & Διάχυση.

Το Έργο

Δράσεις

Π.Ε. 1

Π.Ε. 3

Π.Ε. 2

Π.Ε. 4

Εκπαίδευση Χρηστών

Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Κοινωνικής Φροντίδας

Π.Ε. 5

Π.Ε. 6

Ανάπτυξη εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση του συστήματος 

Ηλεκτρονικής Κοινονικής Φροντίδας

Εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων στη χρήση του συστήματος 

Στόχοι του e-SOHECA

Παροχή απομακρυσμένων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας σε ηλικιωμένους κατοίκους 

και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων 
και η προώθηση της ίσης μεταχείρισης και 
της κοινωνικής ένταξης των ανθρώπων, 
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.


