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Λίγα λόγια για το έργο…. RemoteCARE. 

 

Σο ζργο «RemoteCARE», υλοποιείται ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Εδαφικισ 

υνεργαςίασ INTERREG Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο χρθματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και εκνικοφσ πόρουσ των 

χωρϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό. Εταίροι του ζργου είναι, ο Διμοσ Ωραιοκάςτρου 

ωσ Επικεφαλισ Εταίροσ,  το Ινςτιτοφτο Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν - 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ" ωσ Εταίροσ 2 και 

από τθν Βουλγαρία το Νοςοκομείο MPHAT "SOUTHWEST HOSPITAL" ωσ Εταίροσ 3.  

  

Σο ζργο προςδοκά να  βελτιϊςει τθν προςβαςιμότθτα των κατοίκων αγροτικϊν 

περιοχϊν τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ ςε βαςικζσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν 

καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθσ φτϊχειασ και των διακρίςεων 

κακϊσ παρζχει ιατρικι περίκαλψθ ςε ανκρϊπουσ απομονωμζνων περιοχϊν που 

δεν μποροφν εφκολα να επιςκεφκοφν ιατρικζσ μονάδεσ ςε μεγάλα αςτικά κζντρα. Η 

ςθμαντικότερθ, κα λζγαμε, ςυνειςφορά του “RemoteCARE” ςτο πρόγραμμα είναι θ 

βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε υγειονομικζσ υπθρεςίεσ ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ 

τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, μειϊνοντασ ζτςι τθν ανιςότθτα ςε κζματα υγείασ. 

 

Αν πρζπει με δυο λόγια να περιγράψουμε το ζργο, κα λζγαμε πϊσ πλζον ο Διμοσ 

Ωραιοκάςτρου διακζτει ζνα ςφγχρονο όχθμα μεταφοράσ ιατρικοφ προςωπικοφ και 

ιατρο-τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα εξυπθρετεί απομακρυςμζνεσ/δυςπρόςιτεσ  

περιοχζσ του Διμου μασ, με ςκοπό οι κάτοικοι να ζχουν τθ δυνατότθτα να 

πραγματοποιοφν κατά τόπουσ βαςικζσ εξετάςεισ, χωρίσ καμία οικονομικι 

επιβάρυνςθ.  

 

Σα άτομα ςτα οποία απευκφνεται το πρόγραμμα είναι θλικιωμζνοι, άνεργοι, άτομα 

που δεν είναι δικαιοφχοι αςφάλιςθσ, αλλά και άτομα που δεν μποροφν ι δεν ζχουν 
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τθ δυνατότθτα να μετακινθκοφν εφκολα ϊςτε και να λάβουν τισ απαραίτθτεσ 

ιατρικζσ υπθρεςίεσ αλλά και γενικότερα απευκφνεται προσ όλουσ τουσ κατοίκουσ 

του Διμου Ωραιοκάςτρου. Σο RemoteCare κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με το 

πρόγραμμα ''Βοικεια ςτο πίτι'' του Διμου Ωραιοκάςτρου». 

 

 

Τι εξετάςεισ θα μποροφν να κάνουν οι πολίτεσ; 

 

«Επιγραμματικά μποροφμε να ποφμε πϊσ θ ιατρικι φροντίδα που κα προςφζρεται 

ςτουσ πολίτεσ του Διμου Ωραιοκάςτρου μζςω του RemoteCARE κα επικεντρϊνεται 

ςε βαςικζσ εξετάςεισ αίματοσ, ςτθ μζτρθςθ ςακχάρου, χολθςτερίνθσ, πίεςθσ & 

επιπζδου οξυγόνου ςτο αίμα, και ςτθ διενζργεια  καρδιογραφιματοσ και 

λιπομζτρθςθσ. Εκτόσ από τθν βαςικι νοςθλευτικι φροντίδα, θ ομάδα του οχιματοσ 

κα παρζχει κοινωνικι ςτιριξθ ςτθν οικογζνεια του αςκενι αλλά και τθν βαςικι 

εκπαίδευςθ ςτον φροντιςτι τθσ οικογζνειασ κακϊσ κα υπάρχει και κοινωνικόσ 

λειτουργόσ ςτο ζργο εκτόσ από το νοςθλευτι και τον ιατρό. 

Ακόμθ, το ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό που κα μεταφζρει το όχθμα του 

Remotecare κα ςυντονίηει, ςε ςυνεργαςία με τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ υγείασ, τθν 

παραπομπι αςκενϊν ςε δευτεροβάκμιεσ υπθρεςίεσ υγείασ για περαιτζρω 

αξιολόγθςθ, εξζταςθ και τυχόν κεραπείεσ.  

 

 

 


