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Νέος ιατρικός 
εξοπλισμός 
εγκαταστάθηκε στο 
Κέντρο Υγείας Ιάσμου 

Και σε 5 ακόμη Κέντρα Υγείας 
στην Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θρά-
κης σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Γενι-

κό Νοσοκομείο του Άρντινο, το Δήμο Χάρμανλι και το 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας υλοποιεί στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα 
- Βουλγαρία 2014-2020» το έργο SMiLe «Ενισχύοντας 
την πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα σε απομονωμέ-
νες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές». Το 
έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.327.661,62 ευρώ 
και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
και κατά 15% από την Εθνική Συμμετοχή της Ελλάδας 
και της Βουλγαρίας.

Το SMiLe αποτελεί έργο διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και στοχεύει στη βελτί-
ωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας στη διασυνοριακή περιοχή, με έμφαση 
ειδικά στις απομονωμένες περιοχές της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης όπως το Διδυμότειχο, το Σουφλί, 
τον Ίασμο, τον Εχίνο, τη Σταυρούπολη Ξάνθης, το Παρα-
νέστι και το Κάτω Νευροκόπι.

Με γνώμονα την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και 
Θράκης με πόρους του έργου αναβάθμισε τον εξοπλισμό 
έξι Κέντρων Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου στη διασυνοριακή περιοχή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μεταξύ των οποίων 
και το Κέντρο Υγείας Ιάσμου στο νομό Ροδόπης. 

Στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου εγκαταστάθηκε νέο ακτινολο-
γικό μηχάνημα με ψηφιακό εμφανιστήριο (σύστημα ψη-
φιοποίησης εικόνων). Το ακτινολογικό παρέχει εξαιρετι-
κή απεικόνιση, γεγονός που επισημάνθηκε από όλους 
τους γιατρούς που το χρησιμοποιούν δίνοντάς τους έτσι 
την δυνατότητα για μεγαλύτερη ακρίβεια στις διαγνώσεις 
με τελικό αποδέκτη της αναβάθμισης των υπηρεσιών 
τους ίδιους τους ασθενείς. Επιπλέον η τεχνολογία του 
μηχανήματος επιτρέπει εφόσον εγκατασταθεί η κατάλ-
ληλη υποδομή, μεταφορά της εικόνας ώστε να μπορεί ο 
ιατρός ο οποίος βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας να μεταδίδει 
την εικόνα στους γιατρούς ειδικοτήτων (π.χ. Ορθοπεδι-
κός, Πνευμονολόγος κλπ ) που βρίσκονται σε δευτερο-
βάθμια δομή υγείας (Νοσοκομείο) και να έχει άμεσα μια 
εκτίμηση για τον ασθενή από την εξειδικευμένη ειδικό-
τητα. O λοιπός δε ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός (οξύμε-
τρα, πιεσόμετρα), ο οποίος μέσω του ίδιου προγράμμα-
τος παραδόθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στο Κέντρο 
Υγείας διευκολύνει την καθημερινότητα του ιατρονοση-
λευτικού προσωπικού παρέχοντας τους την ασφάλεια 
από την χρήση νέων σύγχρονων και αξιόπιστων μηχα-
νημάτων που τους επιτρέπουν γρήγορα και με ακρίβεια 
να ανταποκρίνονται στις υγειονομικές ανάγκες του πλη-
θυσμού του Κέντρου Υγείας.

Εκτός από την προμήθεια βασικού εξοπλισμού το έργο 
περιλαμβάνει την εκπόνηση πιλοτικών μελετών για τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας στα Κέντρα Υγείας Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ειδικά για τα άτομα με πε-
ριορισμένη κινητικότητα, και τη δημιουργία ενός σύγ-
χρονου Εκπαιδευτικού Κέντρου στο ΑΠΘ που θα προ-
σφέρει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στους 
επαγγελματίες της ΠΦΥ στην αντιμετώπιση ατόμων με 
περιορισμένη κινητικότητα και γενικότερα σε θέματα 
επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία.
Μέσω της αξιοποίησης και κεφαλαιοποίησης των δρά-
σεων του έργου θα ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού 
που διαμένει στην Ελληνοβουλγαρική διασυνοριακή 
γραμμή και θα απολαμβάνει πιο αναβαθμισμένες υπηρε-
σίες υγείας .

Στην Κομοτηνή θα πραγ-
ματοποιηθεί το 5ο 
International Motor 

Development Research 
Consortium (IMDRC), τον Σε-
πτέμβριο του 2021, και συγκε-
κριμένα στη ΣΕΦΑΑ του ΔΠΘ, 
που θα φιλοξενήσει για 5 ημέ-
ρες πάνω από 200 ειδικούς 
επιστήμονες από όλο τον κό-
σμο.

Η Σχολή παρουσίασε την πρό-
ταση διεκδίκησης του Συνε-
δρίου στο 4οIMDRC, που γίνε-
ται αυτές τις ημέρες στη Βερό-
να της Ιταλίας, η οποία έτυχε 
της αποδοχής και της υιοθέτη-
σης.

Αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ 
και αρκετά χρόνια που στις 
εγκαταστάσεις στην Κομοτηνή 
θα φιλοξενηθεί ένα τέτοιο Διε-
θνές συνέδριο, με τον Καθη-
γητή του ΤΕΦΑΑ κ. Αντώνη 
Καμπά να τονίζει πως πάνω 
από 200 ειδικοί από όλο τον 
κόσμο αναμένεται να βρεθούν 
στη ΣΕΦΑΑ Κομοτηνής το 
2021 για το συνέδριο.

Το IMDRC δημιουργήθηκε το 
2014 με στόχο να φέρει κοντά 
ένα διεθνές σώμα ερευνητών 
σε διάφορα σημεία στην καριέ-
ρα τους και από διαφορετικές 
χώρες και ερευνητικές δια-
δρομές, και σκοπό να αναδεί-
ξει και να αυξήσει την επιρρο-
ήτηςέρευναςστηνΚινητικήΑ-
νάπτυξημέσα από ουσιαστικές 
συνεργασίες.

Μπορεί να 
διοργανώσει το 
συνέδριο η Κομοτηνή

Η Κινητική ανάπτυξη αποτελεί 
το γνωστικό αντικείμενο του κ. 
Καμπά, ο οποίος συμμετέχει 
στο IMDRC από τότε που ιδρύ-
θηκε, ωστόσο δεν είχε τολμή-
σει στην αρχή να κάνει πρότα-
ση για να πραγματοποιηθεί το 
Συνέδριο στην Κομοτηνή.
Όμως έχοντας παρακολουθή-
σει από κοντά πώς οργανώθη-
καν τόσο το 3ο όσο και το 4ο 
συνέδριο, θεώρησε πως 
έχουν τη δυνατότητα, και μπο-
ρούν μάλιστα να το οργανώ-
σουν και καλύτερα.

Το προεδρείο ήταν θετικό αρ-
χικά, όμως για να γίνει η ανά-
θεση θα έπρεπε να παρουσια-
στεί η πρόταση στο συνέδριο 
στη Βερόνα, όπως και έγινε, με 
την Κομοτηνή να είναι η μονα-
δική από τις 6 υποψηφιότητες 
που ξεκίνησαν τη διαδικασία, 
που κλήθηκε στην παρουσία-
ση, με το συνέδριο να δίνει την 
έγκρισή του.

Η πρόταση της Κομοτηνής έγι-
νε αποδεκτή με μεγάλο ενθου-
σιασμό, σημείωσε ο κ. Κα-
μπάς, που τόνισε πως έβαλαν 
μια σειρά από ζητήματα, ακόμα 
και στο τέλος, τα οποία έγιναν 
αποδεκτά, όπως να είναι ανοι-

χτό σε όποιον θέλει να το πα-
ρακολουθήσει και μπορεί να 
καλύψει το κόστος εγγραφής.

Ακόμα και εκεί ελπίζουν πως 
θα μπορέσουν να έχουν ένα 
χαμηλότερο κόστος, τουλάχι-
στον για τους φοιτητές τους, 
που θέλουν να το παρακολου-
θήσουν.

Σημαντική πρόκληση 
για Πανεπιστήμιο 
και πόλη

Ο κ. Καμπάς θεωρεί πως 
πέρα από το ακαδημαϊκό, το 
όφελος για την περιοχή γενι-
κότερα θα είναι πολύ μεγάλο, 
γιατί θα έχουμε επισκέπτες 
από όλες σχεδόν τις χώρες 
του κόσμου.

Να σημειωθεί πως στο συνέ-
δριο στη Βερόνα συμμετέ-
χουν καθηγητές από 6 Αμερι-
κάνικα πανεπιστήμια, από 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, τη 
Βραζιλία, την Αργεντινή αλλά 
και πολλοίΕυρωπαίοι.

Το πρόγραμμα άλλωστε πέρα 
του συνεδρίου περιλαμβάνει 
μια σειρά από επισκέψεις, με 
αρχαιολογικούς χώρους, 
επίσκεψη σημαντικών σημεί-
ων εντός και εκτός της πόλης 
της Κομοτηνής, γαστρονομι-
κές επισκέψεις και άλλα.

Για αυτό και πιστεύει πως θα 
αγκαλιάσουν τόσο οι θεσμι-
κοί, όσο και οι επαγγελματι-
κοί φορείς το συνέδριο, ώστε 
τη δεύτερη εβδομάδα του 
Σεπτεμβρίου του 2021 να ζή-
σουν όλοι οι επισκέπτες μια 
μοναδική εμπειρία.

Φυσικά η ΣΕΦΑΑ έχει σημα-
ντική συνεδριακή εμπειρία, 

με τον Διεθνές συνέδριο που 
πραγματοποιεί κάθε χρόνο, 
όμως ο κ. Καμπάς θεωρεί 
πως πρέπει να το αντιμετω-
πίσουν ως μια δοκιμασία, να 
φιλοξενήσουν ένα πολύ με-
γάλο διεθνές γεγονός, σε ένα 
πολύ εξειδικευμένο αντικεί-
μενο.Έτσι δεν δοκιμάζεται 
μόνο το Τμήμα, αλλά και η 
πόλη με τις υποδομές της, 
που πρέπει να φιλοξενήσουν 
τους συνέδρους. 

Άλλωστε όπως εξήγησε ο κ. 
Καμπάς, η πόλη και η περιο-
χή, παρουσιάστηκε όπως 
ακριβώς είναι, με κοντινά 

δύο αεροδρόμια, μεγάλη 
προσβασιμότητα και για άτο-
μα με αναπηρία, και ως σταυ-
ροδρόμι πολιτισμού.

Να σημειωθεί πως ανάλογα 
συνέδρια, με τη συμμετοχή 
κυρίως ξένων συνέδρων, 
δεν έχουν φιλοξενηθεί στο 
ΤΕΦΑΑ από τότε που μετα-
κόμισε στα νέα κτίρια εντός 
της Πανεπιστημιούπολης, το 
2007, παρόλο που είχε πραγ-
ματοποιηθεί ένα διεθνές συ-
νέδριο αθλητικής ιστορίας 
και ένα συνέδριο αθλητικής 
ψυχολογίας, πολύ πριν από 
εκείνη την ημερομηνία.

Η Κομοτηνή θα φιλοξενήσει το 5ο Διεθνές 
Συνέδριο για την Κινητική Ανάπτυξη
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