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Follow us:

Joint Actions for the protection and 
improvement of public health in the Cross - Border Area 

 IpA Shield: Κοινές δράσεις για την προστασία και τη 
βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή 
Περιοχή

To IpA Shield είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας που 
σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και 
το Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης 
του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα - πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», με 
βασικό ζητούμενο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή προς όφελος του 
τοπικού πληθυσμού.  

ΣΤΟΧΟΣ
Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στη 
διασυνοριακή περιοχή μέσω της προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΔΡΑΣΕΙΣ
Οι σημαντικότερες δράσεις του προγράμματος εστιάζονται στην:

Προμήθεια  ιατρικού εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία του Κιλκίς, 
της Γουμένισσας, του Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου και του 
Νοσοκομείου της Γευγελής.  
Εκπόνηση μελετών υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 
Οργάνωση στοχευμένων δράσεων προβολής και δημοσιότητας. 

 IpA Shield: Joint Actions for the protection and impro-
vement of public health in the Cross - Border Area

IpA Shield is a project of strategic importance that has been de-
veloped and implemented by the General Hospital of Kilkis in 
cooperation with the General Hospital of Gevgelija, within the 
frame of the 2nd Call for Project Proposals under the IPA 
Cross-border Cooperation Program “Greece - the former Yugoslav 
Republic of Macedonia 2007-2013”, aiming to the improvement 
of public health services in the cross-border area. 

OBJECTIVE
The overall objective of the project is to develop joint actions in 
both sides of the borders, for the improvement of the quality of 
life in the cross-border area, through the protection of public 
health. 

ACTIONS
The main actions are:

Procurement of important medical equipment for the hospi-
tals of Kilkis, Goumenissa, Health Center of Polikastro, and 
for the hospital of Gevgelija.
Health studies in the cross-border area.
Training activities. 
Targeted promotion and publicity activities. 
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