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Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστη-

μα άνοιξε ξανά τις πύλες του προς 

το κοινό, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αιμίλιος 

Θεοχάρη Καλαϊτζίδης», στην Καλλίφυτο 

Δράμας.

Δεκάδες κινηματογραφόφιλοι παρα-

κολούθησαν στην αίθουσα θεάτρου του 

ιδρύματος, το βράδυ της Τρίτης 11 Σε-

πτεμβρίου, επιλεγμένες ταινίες του περσι-

νού  φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της 

Δράμας και ξεναγήθηκαν στους χώρους 

του οικήματος. 

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο του ιδρύμα-

τος συγκροτήθηκε σε σώμα τον προηγού-

μενο Ιούλιο. Απαρτίζεται από τους:

Αιμίλιος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος

Ειρήνη Γιουλβάνη, Αντιπρόεδρος

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, 

Γραμματέας

Άνθιμος Παπαδόπουλος, Ταμίας

Κυριάκος Σαχανίδης, μέλος

Βασίλης Πολυτάρχης, μέλος

Δημήτρης Κουκουτσολίδης, μέλος

Σουλτάνα Μάντζιου, μέλος

Αναστασία Ιορδανίδου, μέλος

Στόχος της νέας διοίκησης του ιδρύμα-

τος είναι η ανάπτυξη ουσιαστικών δρά-

σεων για την πολιτισμική, πνευματική και 

κοινωνική αναβάθμιση του τόπου.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το Κοινω-

φελές Ίδρυμα «Αιμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζί-

δης», στην διεύθυνση: https://www.idrima-

kalaitzidis.gr/

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η 4η Υγειονομική Περιφέρει-

α Μακεδονίας και Θράκης 

σε συνεργασία με το Τμήμα 

Ιατρικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης, το Γενικό Νοσοκομείο του 

Άρντινο, το Δήμο Χάρμανλι 

και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 

Βοήθειας υλοποιεί στο πλαίσι-

ο του Προγράμματος  Συνερ-

γασίας Interreg V-A «Ελλάδα 

- Βουλγαρία 2014-2020» το 

έργο SMiLe  «Ενισχύοντας 

την πρωτοβάθμια υγειονομική 

φροντίδα σε απομονωμένες 

και υποβαθμισμένες διασυ-

νοριακές περιοχές». Το έργο 

έχει συνολικό προϋπολογισμό 

1.327.661,62 ευρώ και συγ-

χρηματοδοτείται κατά 85% 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης) και κατά 

15% από την Εθνική Συμ-

μετοχή της Ελλάδας και της 

Βουλγαρίας. 

Το SMiLe αποτελεί έργο δι-

μερούς συνεργασίας μεταξύ 

της Ελλάδας και της Βουλγα-

ρίας και στοχεύει στη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας στη διασυνοριακή πε-

ριοχή, με έμφαση ειδικά στις 

απομονωμένες περιοχές της 

Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης όπως το Παρανέστι, 

το Κάτω Νευροκόπι, το Διδυ-

μότειχο, το Σουφλί, τον Ίασμο, 

τον Εχίνο και τη Σταυρούπολη 

Ξάνθης. 

Με γνώμονα την εξασφά-

λιση ισότιμης πρόσβασης σε 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας η 4η Υγειονομική Πε-

ριφέρεια 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 τα Κέντρα Υγείας Παρα-

νεστίου και Νευροκοπίου στο 

νομό Δράμας.  

Στο K.Y. Παρανεστίου εγκα-

ταστάθηκε νέο ακτινολογικό 

μηχάνημα με ψηφιακό εμφανι-

στήριο (σύστημα ψηφιοποίη-

σης εικόνων). Το ακτινολογικό 

παρέχει εξαιρετική απεικόνιση, 

γεγονός που επισημάνθηκε 

από όλους τους γιατρούς που 

το χρησιμοποιούν δίνοντάς 

τους έτσι την δυνατότητα για 

μεγαλύτερη ακρίβεια στις δι-

αγνώσεις με τελικό αποδέκτη 

της αναβάθμισης των υπηρε-

σιών τους ίδιους τους ασθε-

νείς. Επιπλέον η τεχνολογία 

του μηχανήματος επιτρέπει 

εφόσον εγκατασταθεί η κα-

τάλληλη υποδομή, μεταφορά 

της εικόνας ώστε να μπορεί ο 

ιατρός ο οποίος βρίσκεται στο 

Κέντρο Υγείας να μεταδίδει 

την εικόνα στους γιατρούς ει-

δικοτήτων (π.χ. Ορθοπεδικός, 

Πνευμονολόγος κλπ) που 

βρίσκονται σε δευτεροβάθμια 

δομή υγείας (Νοσοκομείο) και 

να έχει άμεσα μια εκτίμηση για 

τον ασθενή από την εξειδικευ-

μένη ειδικότητα.  

Στο K.Y. Νευροκοπίου, 

καθώς και στο Κ.Υ. Παρανε-

στίου, εγκαταστάθηκε νέος 

ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 

(ηλεκτροκαρδιογράφοι, οξύ-

μετρα, πιεσόμετρα) ο οποίος 

διευκολύνει την καθημερινό-

τητα του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού παρέχοντας 

τους την ασφάλεια από την 

χρήση νέων σύγχρονων και 

αξιόπιστων μηχανημάτων που 

τους επιτρέπουν γρήγορα και 

με ακρίβεια να ανταποκρίνο-

νται στις υγειονομικές ανάγκες 

του πληθυσμού του Κέντρου 

Υγείας. 

Εκτός από την προμήθεια 

βασικού εξοπλισμού το έργο 

περιλαμβάνει την εκπόνηση 

πιλοτικών μελετών για τη βελ-

τίωση της προσβασιμότητας 

στα Κέντρα Υγείας Πρωτοβάθ-

μιας Φροντίδας Υγείας, ειδικά 

για τα άτομα με περιορισμένη 

κινητικότητα, και τη δημιουργί-

α ενός σύγχρονου Εκπαιδευ-

τικού Κέντρου στο ΑΠΘ που 

θα προσφέρει εξειδικευμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα 

στους επαγγελματίες της ΠΦΥ 

στην αντιμετώπιση ατόμων 

με περιορισμένη κινητικότη-

τα και γενικότερα σε θέματα 

επικοινωνίας με άτομα με 

αναπηρία.

Μέσω της αξιοποίησης και 

κεφαλαιοποίησης των δράσε-

ων του έργου θα ωφεληθεί το 

σύνολο  του πληθυσμού που 

διαμένει στην Ελληνοβουλγα-

ρική διασυνοριακή γραμμή και 

θα απολαμβάνει πιο αναβαθ-

μισμένες υπηρεσίες υγείας.

Νέος ιατρικός εξοπλισμός εγκαταστάθηκε 
στα Κέντρα Υγείας Παρανεστίου και Νευροκοπίου 
και σε 4 ακόμη Κέντρα Υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη


