


συγκεκριμένο ασθενή, όπως επίσης και ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Λειτουργία του συστήματος
Για τη λειτουργία του συστήματος, ο κάθε συμμετέχων Δήμος έχει 
προμηθευτεί Ιατρικό και Τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος θα εγκατασταθεί 
σε συγκεκριμένα κέντρα – περιφερειακά ιατρεία – για την εξυπηρέτηση όλων 
των Δημοτών. Επιπλέον, θα δοθεί πιλοτικά εξοπλισμός σε συγκεκριμένες 
ευπαθείς ομάδες Δημοτών, για να πραγματοποιούν μετρήσεις από την οικία 
τους. Τα δεδομένα, θα συλλέγονται και θα αξιολογούνται, εφ’ όσον έχουν την 
έγκριση του ασθενούς, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και παρακολούθηση 
του.

Παράλληλες Δράσεις του e-SOHECA
Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών, θα 
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και ημερίδες σε κάθε Δήμο. Επιπλέον θα 
πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
αλλά και σε Δημότες και συγγενικά τους πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες. 

Πορεία του έργου e-SOHECA
Το έργο e-SOHECA, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση υλοποίησης. Έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες από τους συμμετέχοντες Δήμους 
μελέτες για την εγκατάσταση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα 
περιφερειακά Ιατρεία ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει εργασίες συντήρησης 
των επιλεγμένων χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία και την 
εξέλιξη του έργου και από την ιστοσελίδα http://e-socialhealthcare.eu/

Ο Δήμος Τοπείρου
Ο Δήμος Τοπείρου συμμετέχει στο 
έργο με συνολικό εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό 211.520,00 € και 
αποτελεί το Δήμο ο οποίος θα 
φιλοξενήσει το σύστημα 
Τηλεϊατρικής φροντίδας το οποίο 
αναπτύσσεται.

Είναι κατά συνέπεια ο Δήμος ο 
οποίος θα υποστηρίζει τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες στο 
έργο Δήμους τεχνολογικά.

Ο Δήμος Νέστου
Ο Δήμος Νέστου είναι επικεφαλής 
εταίρος του e-SOHECA. Ο 
συνολικός Προϋπολογισμός για τον 
Δήμο Νέστου ανέρχεται στα 
265.656,48 € και πέραν των 
ανακαινίσεων των Περιφερειακών 
Ιατρείων και της προμήθειας του 
απαραίτητου Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού και του Λογισμικού, 
περιλαμβάνει και την προμήθεια 
επιπλέον Ιατρικού εξοπλισμού 
όπως Απινηδωτών και 



Πέραν των μικρής κλίμακας 
ανακαινίσεων των Περιφερειακών 
Ιατρείων και της προμήθειας του 
απαραίτητου Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού και της εγκατάστασης 
του Λογισμικού, ο Δήμος έχει 
προχωρήσει και σε προμήθεια 
κλιματιστικών τα οποία θα 
εγκατασταθούν στα Ιατρεία του.

Τέλος, ο Δήμος θα επενδύσει σε 
ανθρώπινο δυναμικό για την 
υποστήριξη του συστήματος και 
των Δημοτών, με την στελέχωσή 
του με καταρτισμένο νοσηλευτικό 
προσωπικό.

Καρδιογράφων, οι οποίοι θα 
εξοπλίσουν τα Ιατρεία του.

Ο Δήμος Zlatograd
Ο Δήμος Zlatograd συμμετέχει στο 
έργο με συνολικό προϋπολογισμό 
287.574,68 €. Πέραν της 
ανακαίνισης της Κεντρικής 
Νοσοκομειακής μονάδας και της 
προμήθειας του απαραίτητου 
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και 
Λογισμικού, ο Δήμος θα 
προχωρήσει και σε προμήθεια 
Ασθενοφόρου και Μαστογράφου.


