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     Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018
συνάντηση των εταίρων, Ελλήνων και Βούλγαρων και εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής, 

HEALTH MONITORING “ Improving

(Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος υγείας) του 

Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής

συμμετέχει το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής ως Επικεφαλής Ε

     Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της 

υγείας των πολιτών σε διακρατικό επίπεδο.

παρακολούθηση της υγείας των πολιτών, εκτός παραδοσιακού νοσοκομειακ

δημιουργεί μια μόνιμη διασύνδεση των πολιτών με το ιατρικό προσωπικό, συμβάλλοντας άμεσα στην ίση 

μεταχείριση και πρόσβαση όλων των

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρώπης. 

     Ο στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, υιοθετώντας 

τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζονται στι

αξιοπιστίας και μειωμένου κόστους. 

καινοτόμου, φιλικού στη χρήση, προσαρμόσιμου, φορητού, προσωπικού και χαμηλού κόστους 

συστήματος ηλεκτρονικής υγείας για όλους.

     Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και από προσωπικές 

φορητές συσκευές με αισθητήρες που θα παρέχουν

1. Απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πολίτη,

2. Τη συνεχή παρακολούθηση της

3. Ζωντανή σύνδεση με το ιατρικό προσωπικό.

     Το έργο «e-Health Monitoring» 

Συνεργασίας  Interreg V-A «Ελλάδα-

     Έχει διάρκεια 24 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 629.753,24

1. Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (Επικεφαλής εταίρος)

2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

4. Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης 

5. Δήμος Κirkovo 

6. Association EURORADAR 
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Ανακοίνωση 

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

και Βούλγαρων και εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής, 

Improving Healthcare Access through a Personal

την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος υγείας) του 

Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria

Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής ως Επικεφαλής Ε

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της 

υγείας των πολιτών σε διακρατικό επίπεδο. Το σύστημα αυτό δε θα παρέχει μόνο απομακρυσμένη 

παρακολούθηση της υγείας των πολιτών, εκτός παραδοσιακού νοσοκομειακού περιβάλλοντος, αλλά θα 

δημιουργεί μια μόνιμη διασύνδεση των πολιτών με το ιατρικό προσωπικό, συμβάλλοντας άμεσα στην ίση 

μεταχείριση και πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, στοχεύοντας στην 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρώπης.  

Ο στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, υιοθετώντας 

τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζονται στις προσωπικές ανάγκες και συγχρόνως είναι αυξημένης 

αξιοπιστίας και μειωμένου κόστους. Κύριος σκοπός είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός 

καινοτόμου, φιλικού στη χρήση, προσαρμόσιμου, φορητού, προσωπικού και χαμηλού κόστους 

ής υγείας για όλους. 

Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και από προσωπικές 

φορητές συσκευές με αισθητήρες που θα παρέχουν:  

Απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πολίτη,

Τη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ασθενούς με τη θεραπευτική αγωγή και

Ζωντανή σύνδεση με το ιατρικό προσωπικό. 

» εντάσσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

-Βουλγαρία» 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 4.

Έχει διάρκεια 24 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 629.753,24€.  Εταίροι του έργου είναι οι

Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (Επικεφαλής εταίρος)

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

Θράκης-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
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πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΙΑ η εναρκτήρια 

και Βούλγαρων και εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής,  του έργου E-

Personal Health Monitoring” 

την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος υγείας) του 

Bulgaria 2014-2020 στο οποίο 

Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής ως Επικεφαλής Εταίρος.  

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της 

Το σύστημα αυτό δε θα παρέχει μόνο απομακρυσμένη 

ού περιβάλλοντος, αλλά θα 

δημιουργεί μια μόνιμη διασύνδεση των πολιτών με το ιατρικό προσωπικό, συμβάλλοντας άμεσα στην ίση 

πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, στοχεύοντας στην 

Ο στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, υιοθετώντας 

ς προσωπικές ανάγκες και συγχρόνως είναι αυξημένης 

Κύριος σκοπός είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός 

καινοτόμου, φιλικού στη χρήση, προσαρμόσιμου, φορητού, προσωπικού και χαμηλού κόστους 

Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και από προσωπικές 

Απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πολίτη, 

συμμόρφωσης του ασθενούς με τη θεραπευτική αγωγή και 

στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

οτεραιότητας 4. 

Εταίροι του έργου είναι οι: 

Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (Επικεφαλής εταίρος) 
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