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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Κινητή Ιατρική Μονάδα Δήμου Νέστου – πρωτιά στην πρόληψη υγείας  

Η καινούργια Κινητή Ιατρική Μονάδα Γενικής Παθολογίας του Δήμου εγκρίθηκε 

και παραδόθηκε το 2021, παρά τους περιορισμούς λόγω πανδημίας σε εθνικό και παγκό-

σμιο επίπεδο. Το όχημα αξίας 205.100 ευρώ αποτελεί επέκταση του έργου με ακρώνυμο e-

SOHECA και το κύριο παραδοτέο του Δήμου Νέστου (https://dimosnestou.gov.gr/) υπό κα-

τηγορία δαπάνης, “Εξοπλισμός”.  

Το έργο με ακρώνυμο e-SOHECA (https://e-socialhealthcare.eu/) αφορά την πρωτο-

βάθμια υγειονομική περίθαλψη και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια-

συνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 στον Άξονα Προτε-

ραιότητας «Κοινωνικά περιεκτική διασυνοριακή περιοχή», Θεματικός Στόχος «Επένδυση 

στη υγεία και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και 

τοπική ανάπτυξη μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας, 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της καλύτερης πρόσβασης στις κοινωνικές, πολιτι-

στικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες και τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες με βάση την 

κοινότητα». Το έργο συμβάλει στην αυξημένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα της πρω-

τοβάθμιας φροντίδας υγείας και εκτροπή σημαντικού όγκου επισκέψεων υγειονομικής πε-

ρίθαλψης από τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες εγκαταστάσεις σε μονάδες πρωτοβάθ-

μιας περίθαλψης. Ως τέτοιο επικεντρώνεται σε δράσεις που προάγουν τη διασυνοριακή 

συνεργασία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, 

όπως τηλεϊατρική και σύγχρονες υπηρεσίες πρόληψης. Η συνολική δημόσια δαπάνη του 

Δήμου Νέστου ως επικεφαλή εταίρου ανέρχεται σε 490.569,73 ευρώ. Στο εταιρικό σχήμα 

του έργου με ακρώνυμο e-SOHECA συμμετέχουν τρείς (3) δήμοι – Δήμος Νέστου, Δήμος 

Τοπείρου και Δήμος Ζλάτογκραντ (Βουλγαρία). 

Ο κύριος στόχος της Κινητής Ιατρικής Μονάδας Δήμου Νέστου είναι η αυξημένη 

πρόσβαση σε σύγχρονη πρωτοβάθμια υγειονομική πρόληψη για όλους τους κατοίκους του 

Δήμου Νέστου, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες απομονωμένων και απομακρυ-

σμένων κοινοτήτων, κατοίκους περιοχών με χαμηλή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 

κατοίκους δυσπρόσιτων γεωγραφικά περιοχών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Επι-

πλέον, ο σκοπός του παραδοτέου είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του συστή-

ματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ως εκ τούτου, να εκτραπεί σημαντικός όγκος 

υγειονομικών υπηρεσιών πρόληψης από νοσοκομεία σε σύγχρονες εγκαταστάσεις υγειο-

νομικής πρόνοιας, παρέχοντας έμμεσες υπηρεσίες πρόληψης υγείας σε κοινωνικά αποκλει-

σμένες κοινότητες του Δήμου Νέστου. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τό-

σο βραχυπρόθεσμα (αυξημένη πρόληψη) όσο και μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα αποτε-

λέσματα (αυξημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας). Η Κινητή Ιατρική Μονάδα έχει 29 μο-
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νάδες ειδικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως: Αναπνευστήρας, Απινιδωτής - Monitor, Αυτόμα-

τος απινιδωτής, Ηλεκτροκαρδιογράφος, Υπέρηχος-Τομογράφος, Αναρρόφηση, Πιεσόμετρο 

επιτοίχιο, Πιεσόμετρο τριών περιχειρίδων,  Ακουστικά (απλά και  καρδιολογικά),  Σακχαρό-

μετρο, Ωτοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο ψυχρού φωτισμού, Νευρολογικά σφυράκια, Δερματο-

λογικός μεγεθυντικός φακός, Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό, Εξεταστική κλίνη, Επιτοίχιος φωτι-

σμός ιατρού, Σύστημα παροχής οξυγόνου, Παλμικό Οξύμετρο, Υπερηχογράφημα Doppler, 

Δυναμόμετρο χειρός, Θερμόμετρο ηλεκτρονικό, Ηλεκτρονικός ζυγός, Εφεδρικό φορείο με-

ταφοράς, Παιδικό σκολιόμετρο, Στατώ ορού, Αναστημόμετρο, Νάρθηκας αυχένα όλων των 

μεγεθών, Αυτόματο μόνιτορ παρακολούθησης (για κάθε  παράμετρο που θα παρακολου-

θείται θα καλύπτονται ηλεκτροκαρδιογράφημα, αναίμακτη πίεση, οξυμετρία, θερμοκρασί-

α). Η κατασκευή του οχήματος έχει γίνει σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές οδηγίες 

και διαθέτει πτυσσόμενη ράμπα ΑΜΕΑ που αποθηκεύεται εντός του οχήματος. 

Η σύγχρονη Κινητή Ιατρική Μονάδα του Δήμου Νέστου πρόκειται να συμβάλλει 

στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά 

στην κατάσταση της υγείας, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της καλύτερης 

πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες και στη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπη-

ρεσίες με βάση την κοινότητα. Πέραν από τον σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο της πανδημίας, με την ολοκλήρωση της δράσης ο Δήμος Νέστου πετυχαί-

νει παράλληλα >90% απορρόφηση των ληφθέντων δημόσιων κονδυλίων από το Πρόγραμ-

μα Δημοσίων Επενδύσεων. Η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με ακρώνυ-

μο e-SOHECA και η βιωσιμότητα της Κινητής Ιατρικής Μονάδας είναι εξασφαλισμένη από 

τον Δήμο μας ως δικαιούχος βάσει εθνικής νομοθεσίας.  

 


