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Ο σημαντικότερος παράγοντας σε μία περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που καλείται να
αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ, είναι ο χρόνος αντίδρασης. Ως χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να
ορίσουμε το διάστημα που μεσολαβεί από την στιγμή που το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ θα
δεχτεί την κλήση για βοήθεια, μέχρι την στιγμή που το ασθενοφόρο θα φτάσει στην τοποθεσία
του ασθενή, δηλαδή, το άθροισμα των χρόνων προετοιμασίας και ταξιδίου.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο μέσος χρόνος απάντησης μίας τηλεφωνικής κλήσης είναι από
πέντε έως δεκαπέντε δευτερόλεπτα, ο μέσος χρόνος απασχόλησης μίας τηλεφωνικής γραμμής για
την καταγραφή του περιστατικού είναι από τριάντα δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό, ενώ ο μέσος
χρόνος αναμονής του ασθενή για το ασθενοφόρο από την στιγμή που θα γίνει η κλήση είναι από
δέκα έως δεκαπέντε λεπτά.
Μέσω της μελέτης αυτής, γίνεται μία προσπάθεια να συνδυαστούν νέες τεχνολογίες και
λογισμικά, τα οποία θα λειτουργήσουν ως βοηθητικά εργαλεία στην ανθρώπινη εργασία, με
σκοπό τον περιορισμό των λαθών και την βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Για
την σχεδίαση αυτού του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες οι οποίες θα αντλούνται
από διάφορες πηγές (φυσικά πρόσωπα ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς).
Τα οφέλη που θα προκύψουν από το νέο αυτό σύστημα περιλαμβάνουν:
•

Μείωση του χρόνου αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Ο κύριος λόγος για
τον οποίο χάνονται καθημερινά ζωές είναι η κακή σχεδίαση του πλάνου λειτουργίας των
αρμόδιων υπηρεσιών για αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και ο
χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να κινητοποιηθεί το σύστημα διάσωσης. Με έναν καλό
σχεδιασμό του πλάνου λειτουργίας ενός τέτοιου οργανισμού, καθώς και με ένα καλό
σύστημα διαχείρισης του διαθέσιμου στόλου των σωστικών μέσων, ο χρόνος αντίδρασης
μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

•

Μείωση του κόστους λειτουργίας: Με ένα καλό σχεδιασμό του πλαισίου λειτουργίας
αλλά και διαχείρισης των σωστικών μέσων, το κόστος λειτουργίας του οργανισμού
μπορεί να μειωθεί σημαντικά, καθώς θα μειωθεί ο χρόνος ταξιδίου, αλλά το κυριότερο,
θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους του οργανισμού,
αυξάνοντας ταυτόχρονα την απόδοση της εργασίας τους.

•

Βελτίωση των παρεχόμενων πληροφοριών: Έχοντας μια αναλυτική και σαφή εικόνα
όλων των παραμέτρων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ
καθημερινά, καθίσταται ευκολότερη και καλύτερη η προετοιμασία τους πριν την
κινητοποίηση.

•

Εξαγωγή κατάλληλων πληροφοριών για την μέτρηση της αποδοτικότητας του
οργανισμού αλλά και για τις απαιτήσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης: Προκειμένου
να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του στόλου του ΕΚΑΒ ο οργανισμός θα πρέπει να
γνωρίζει αρκετές πληροφορίες ως αναφορά (δημογραφικά περιοχών, μεγάλους δρόμους ,
ιστορικά περιοχών ) το φάσμα που πρέπει να καλύψει, έτσι θα είναι εφικτός ένας
καλύτερος διαμοιρασμός των σωστικών μέσων σε σημεία καίριας σημασίας.

•

Μείωση του φόρτου εργασίας: Καθημερινά τα μέλη του ΕΚΑΒ δέχονται μεγάλη
ψυχολογική πίεση λόγω των δύσκολων συνθηκών εργασίας αλλά και της μεγάλης
ευθύνης που έχουν. Μειώνοντας σημαντικά την περιττή πληροφορία αλλά και
υποστηρίζοντας τις επιλογές των εργαζομένων ο φόρτος αυτός μειώνεται σημαντικά.

Ως αποτέλεσμα της μελέτης αυτής, προέκυψε ένα πρωτότυπο, το οποίο δοκιμάστηκε και
αξιολογήθηκε από τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ Αττικής. Τα σχόλια των ανθρώπων που
δοκίμασαν την νέα εφαρμογή ήταν θετικά και εξέφρασαν την επιθυμία τους να εργαστούν σε
τέτοια συστήματα στο μέλλον.
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Δομή και Μεθοδολογία
Αφορμή για τη πραγματοποίηση της σχεδιαστικής αυτής εργασίας, αποτέλεσε η τάση στον τομέα
της πληροφορικής που ακούει στο όνομα «Ιατρική Πληροφορική».
Κάνοντας μια έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, βρέθηκε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά στον
συγκεκριμένο τομέα στον ελλαδικό χώρο. Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία πιο εκτενή έρευνα,
στην οποία εντοπίζονται οι τομείς εκείνοι που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθόρισε τον σκοπό του έργου καθώς και τους
στόχους του.
Για τον σχεδιασμό του έργου έγινε συνδυασμός διαφόρων μεθοδολογιών και τεχνικών
σχεδιασμού συστημάτων, βασισμένα όλα πάνω σε ένα κλασσικό πλαίσιο για την σχεδίαση
συστημάτων, το οποίο παρουσιάζεται στην συνέχεια. [1]

Διάγραμμα 2.

Γενικευμένη Προσέγγιση Μεθοδολογίας Σχεδίασης Συστημάτων
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Μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του συγκεκριμένου
συστήματος προέρχονται από τους τομείς της «Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Μηχανής» και των
«Πληροφοριακών συστημάτων».
Από τον γνωστικό τομέα της «Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Μηχανής» χρησιμοποιήθηκαν
μεθοδολογίες που αφορούν την «Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου» (Contextual Design) στα στάδια
κατανόησης του προβληματικού χώρου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές: «Αναζήτησης
Γενικού Πλαισίου» (Contextual Inquiry), «Μοντέλων Δουλειάς» (Work Modeling), «Ερμηνείας»
(Interpretation), «Συγκέντρωσης» (Consolidation), «Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Πελάτη» (User
Environment Design).[2][3][4][5]
Από τον γνωστικό τομέα των «Πληροφοριακών Συστημάτων» χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολογίες
που αφορούν την «Μοντελοποίηση με UML» στα στάδια κατανόησης του προβληματικού χώρου
και της τελικής σχεδίασης του συστήματος. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές :
«Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης», «Διαγράμματα Ακολουθίας», «Διαγράμματα Πακέτων»,
«Διαγράμματα Καταστάσεων», «Διαγράμματα Συνεργασίας».[6][7]
Η συγκεκριμένη εργασία δομείται σε επτά μέρη:
Μέρος 1 : Προβληματικός Χώρος
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την
καλύτερη κατανόηση του προβληματικού χώρου του ΕΚΑΒ. Για την διεξαγωγή της έρευνας
αναζητήθηκαν πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του οργανισμού καθώς και σε
περιοχές συζήτησης που έχουν ιδρυθεί από μέλη του οργανισμού. Πραγματοποιήθηκαν
συνεντεύξεις με άτομα τα οποία εργάζονται στο ΕΚΑΒ Αττικής και Ιωαννίνων, με πολυετή
εμπειρία στο χώρο. Υπήρξε η δυνατότητα παρακολούθησης των ανθρώπων αυτών σε ώρες
εργασίας και καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε όλα τα στάδια εργασίας.
Η συγκέντρωση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας οδήγησαν στην γενικότερη
αντίληψη της διαδικασίας ανταπόκρισης των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για αντιμετώπιση
περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης, μέσα στους οποίους ανήκει η προβληματική περιοχή για την
οποία θα σχεδιαστεί το συγκεκριμένο σύστημα.
Μέρος 2 : Προσχεδιαστική Διαδικασία
Έχοντας αναγνωρίσει τα προβλήματα και τις ανάγκες, συντάσσεται μια σύντομη περιγραφή του
έργου στην οποία αναφέρονται συνολικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την έναρξη της
σχεδιαστικής διαδικασίας.
Στη συνέχεια αναλύονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την μελέτη των χρηστών του
συστήματος, του περιβάλλοντος που πρόκειται να ενταχθεί το σύστημα, αλλά και από το ίδιο το
σύστημα με την έννοια του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων.
Αναγνωρίζονται και αναλύονται όλες οι σχεδιαστικές παράμετροι και τελικά καθορίζονται οι
σχεδιαστικές προδιαγραφές (Design Guidelines) του συστήματος, οι οποίες αποτελούν τις
κατευθυντήριες γραμμές κατά την σχεδίαση.
Μέρος 3 : Έρευνα υποβάθρου
Έχοντας ολοκληρώσει την αρχική μορφή των σχεδιαστικών προδιαγραφών, πραγματοποιείται
μια λεπτομερέστερης έρευνας περιοχής (υποβάθρου). Σε αυτό το στάδιο εξετάζονται θέματα και
ερωτήσεις που τίθενται στις σχεδιαστικές προδιαγραφές και που δεν έχουν αντιμετωπισθεί
ικανοποιητικά κατά την αρχική έρευνα.
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Τα κύρια θέματα εδώ σχετίζονται με τη φύση των περιορισμών και των μετρικών απόδοσης που
καθορίζονται στις προδιαγραφές σχεδίασης. Το βάθος και το εύρος της έρευνας περιοχής
(υποβάθρου) ποικίλει πολύ για τα διάφορα χαρακτηριστικά και για τις διάφορες λειτουργικές
απαιτήσεις.
Μέρος 4 : Φιλτράρισμα και Επικύρωση Σχεδιαστικών Προδιαγραφών
Έχοντας διαθέσιμη την έρευνα περιοχής (υποβάθρου), επανακαθορίζονται οι σχεδιαστικές
προδιαγραφές ώστε να ξεκαθαρίζονται συγκεκριμένοι στόχοι που σχετίζονται με το πώς το
σύστημα που σχεδιάζεται πρέπει να λειτουργεί για να είναι επιτυχές.
Μέρος 5 : Ανάπτυξη Ιδεών
Αφού καθοριστούν οι τελικές σχεδιαστικές προδιαγραφές αρχίζει η διαδικασία παραγωγής ιδεών ,
συνδυασμός των οποίον θα καταλήξει στο τελικό σύστημα. Στο στάδιο αυτό παρουσιάζονται
αναλυτικά οι επιμέρους ιδέες που δομούν το κυρίως σύστημα, αξιολογούνται και επικυρώνεται η
τελική σχεδιαστική πρόταση.
Μέρος 6 : Τελική Σχεδίαση
Έχοντας επικυρώσει το τελικό σύστημα, αναλύονται τα υποσυστήματα που το απαρτίζουν,
σχεδιάζεται η αρχιτεκτονική του και τελευταίες σχεδιάζονται οι διεπαφές με τις οποίες θα
αλληλεπιδρά ο χρήστης.
Μέρος 7 : Συμπεράσματα
Η σχεδιαστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και στο στάδιο αυτό παρατίθενται τα συμπεράσματα
και οι μελλοντικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να ολοκληρωθεί το έργο.
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Αρχική Έρευνα
Η αρχική έρευνα είχε ως στόχο την εξοικείωση με το υπάρχον σύστημα του ΕΚΑΒ, για το λόγω αυτό
κρίθηκε απαραίτητη η μελέτη του ΕΚΑΒ Αττικής το οποίο αποτελεί και το πλέον οργανωμένο
συντονιστικό κέντρο της Ελλάδας.
Μέσω αυτής της μελέτη, προέκυψαν στοιχεία που βοήθησαν στην απόκτηση μιας γενικής εικόνας του
προβλήματος. Στην πορεία της προέκυπταν συνεχώς νέοι προβληματικοί χώροι που έχριζαν περαιτέρω
έρευνας.
Συνεπώς η έρευνα δεν σταματάει σε αυτό το στάδιο αλλά θα συνεχιστεί καθ’ όλη την διάρκεια της
εργασίας.

Ο Οργανισμός
Το ΕΚΑΒ συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το 1985 (Ν.1579/85) και υπάγεται στην
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής, σε έκτακτες περιπτώσεις, άμεσης βοήθειας και
επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών
υγείας.
Είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας της πολιτείας παροχής υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής
Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας. Μελετά, προτείνει και αναπτύσσει προγράμματα που αφορούν
στον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής.
Στον ίδιο τομέα της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας είναι ο
μοναδικός επίσημος φορέας που αναλαμβάνει τον χειρισμό και αντιμετώπιση Μαζικών Απωλειών Υγείας
με την ανάπτυξη του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής των Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.) [9]

Χωροταξική κατανομή υπηρεσιών ΕΚΑΒ
Για την ισόρροπη εξυπηρέτηση όλων των περιοχών της χώρας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε πόλειςπρωτεύουσες νομών, περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, που λειτουργούν ως αυτοδύναμα παραρτήματα.
Κάθε παράρτημα έχει ως περιοχή ευθύνης του ορισμένη γεωγραφική περιφέρεια.
Οι γεωγραφικές περιφέρειες[9] μαζί με την Κεντρική Υπηρεσία (που αποτελεί την πρώτη περιφέρεια) είναι
12 παραρτήματα/περιφέρειες:
•
•
•
•
•
•

Κεντρική υπηρεσία, 1η Περιφέρεια.
Περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Εύβοιας και Βοιωτίας.
Παράρτημα Θεσσαλονίκης, 2η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας και Χαλκιδικής.
Παράρτημα Πάτρας, 3η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Κεφαλληνίας και
Ζακύνθου.
Παράρτημα Ηρακλείου, 4η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασηθίου.
Παράρτημα Λάρισας, 5η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας.
Παράρτημα Καβάλας, 6η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Καβάλας, Σερρών και Δράμας.
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•
•
•
•
•
•

Παράρτημα Ιωαννίνων, 7η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας.
Παράρτημα Λαμίας, 8η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, 9η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.
Παράρτημα Τρίπολης, 10η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
Παράρτημα Κοζάνης, 11η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας
Παράρτημα Μυτιλήνης, 12η Περιφέρεια
Περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Μέσα διακομιδής
Τα μέσα διακομιδής[9] που διαθέτει το ΕΚΑΒ πανελλαδικά προκειμένου να αποστείλει γρήγορα
εξειδικευμένο προσωπικό στον τόπο του συμβάντος και με ασφαλή και γρήγορο τρόπο να διακομίσει τον
πάσχοντα στον πλησιέστερο Υγειονομικό Σχηματισμό, είναι :

Εικόνα 1.

Μέσα Διακομιδής που Διαθέτει το ΕΚΑΒ.
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Εξοπλισμός
Σκοπός της Επείγουσας Προ-νοσοκομειακής Ιατρικής είναι η άμεση παροχή επιτόπιας εξειδικευμένης
ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας σε κάθε έκτακτη περίπτωση -οπουδήποτε και οποτεδήποτε συμβείκαθώς και η εξασφάλιση έγκαιρης και ασφαλούς διακομιδής του πάσχοντος στον καταλληλότερο και
πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό.
Ένα τμήμα της υλικοτεχνολογικής υποδομής[10] του ΕΚΑΒ που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών
του είναι:
•

Ασθενοφόρα : Εξωτερικά το χρώμα τους είναι το κίτρινο και διαθέτουν μια πορτοκαλί γραμμή
περιμετρικά, στο εμπρός μέρος και πάνω δεξιά φέρουν κωδικό που αποτελείται από ένα γράμμα
και έναν αριθμό, ο αριθμός είναι απλά απογραφικός και διακριτικό για τους πολίτες. Δεν
αντιστοιχεί απαραίτητα στον κωδικό του ασθενοφόρου. Ο ίδιος κωδικός υπάρχει και στην πίσω
πλευρά πάνω στη δεξιά πόρτα.
Τα απλά ασθενοφόρα διαθέτουν φορείο, πτυσσόμενη καρέκλα μεταφοράς ασθενούς, κοίλο
διαιρούμενο φορείο (φαράσι), σανίδα ακινητοποίησης , ημιαυτόματο εξωτερικό απινιδωτή,
συσκευή αναρρόφησης , φορητή συσκευή αναρρόφησης , στρώμα πολυτραυματία, φιάλες
οξυγόνου (2-3), φορητή φιάλη οξυγόνου (1-2), ψυγείο, εφεδρικό πτυσσόμενο φορείο, βαλίτσα Α΄
Βοηθειών, σακίδιο ώμου Α΄ Βοηθειών, θήκες ορών, δύο παροχές οξυγόνου.
Στα βασικά υλικά που υπάρχουν στο ασθενοφόρο περιλαμβάνονται κολάρα ακινητοποίησης,
στοματοφαρυγγικοί αγωγοί, ρινικές μάσκες οξυγόνου (γυαλάκια), μάσκες venturi, γάζες
διαφόρων τύπων, ισοθερμικές κουβέρτες, ξηρός πάγος, κλιπ τοκετού, σωλήνες αναρρόφησης,
ιμάντες πρόσδεσης, οροί και συσκευές ορού, φλεβοκαθετήρες, υγρά απολύμανσης αντικειμένων
καθώς και διάφορα υγρά για περιποίηση τραυμάτων (οξυζενέ, κλπ).
Τα απλά ασθενοφόρα διαθέτουν ασύρματο tetra καθώς και ασύρματο VHF. Επίσης διαθέτουν
τρεις τύπους σειρήνας, προβολέα έρευνας του οποίου ο χειρισμός γίνεται από τη καμπίνα του
οδηγού, προβολείς φόρτωσης στο πίσω μέρος.

•

Ειδικές Κινητές Μονάδες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής : Οι κινητές μονάδες είναι
ίδιου τύπου με τα απλά ασθενοφόρα. Διακρίνονται εξωτερικά από τα απλά ασθενοφόρα από τη
δεύτερη πορτοκαλί γραμμή καθώς και από την αναγραφή στις πλευρές των λέξεων ΚΙΝΗΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ. Οι κινητές μονάδες εκτός από τους δύο διασώστες , επανδρώνονται και από έναν
ιατρό. Εκτός από τον κοινό εξοπλισμό με τα απλά, οι μονάδες περιέχουν επιπλέον και τα εξής:
Γιλέκο απεγκλωβισμού, παλμικό οξύμετρο, απινιδωτή με monitor παρακολούθησης καρδιακής
λειτουργίας, αναπνευστήρα, πιεσόμετρο, σετ διασωλήνωσης (λαρυγγοσκόπιο , λάμες διαφόρων
μεγεθών, τραχειοσωλήνες), πληθώρα φαρμάκων και υλικών για ιατρικές πράξεις (λαβίδες, κλπ).
Το φορείο στις μονάδες είναι ηλεκτρικό. Διαθέτουν ασύρματο tetra καθώς και ασύρματο VHF.

•

Μοτοσικλέτες : Πρόκειται για την ομάδα του EKAB η οποία δρα με μηχανές. Διαθέτει μηχανές
μεγάλου κυβισμού που επανδρώνονται από έναν διασώστη και έναν ιατρό. Η μηχανή διαθέτει
απινιδωτή , σετ διασωλήνωσης , φάρμακα και άλλα υλικά. Σκοπός της είναι η γρήγορη πρόσβαση
σε περιοχές που ένα απλό ασθενοφόρο με δυσκολία προσεγγίζει (λόγω κίνησης ή μικρών δρόμων)
και η παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας έως την άφιξη ασθενοφόρου που θα μεταφέρει τον
πάσχοντα.
Με τη παραλαβή του ασθενούς - τραυματία ο ιατρός μεταβαίνει στο ασθενοφόρο με τον
εξοπλισμό του (το οποίο στην ουσία μετατρέπεται σε κινητή μονάδα) και η μηχανή προπορεύεται
του ασθενοφόρου ως προπομπός (σε περιπτώσεις που η κατάσταση του θύματος επιβάλει τη
συνοδεία του ιατρού ). Σημαντική προσφορά των μηχανών πέρα από την παροχή βοήθειας είναι
και η ενημέρωση του κέντρου για την έκταση του συμβάντος έτσι ώστε να αποσταλεί ο
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κατάλληλος αριθμός και τύπος ασθενοφόρων (μαζικό ατύχημα π.χ. στη Πλάκα). Διαθέτουν
ασύρματο tetra καθώς και ασύρματο VHF.
•

Μικρά οχήματα ταχείας πρόσβασης (smart, saxo) : Επανδρώνονται με έναν διασώστη και έναν
ιατρό. Ο σκοπός τους είναι ίδιος με των μηχανών, η διαφοροποίηση έγκειται στη περιοχή στην
οποία δρουν. Διαθέτουν και αυτά εξοπλισμό όπως απινιδωτή, κολάρα, σετ διασωλήνωσης και
διάφορα άλλα υλικά και φάρμακα που χρειάζονται για να σταθεροποιηθεί ένας πάσχων, μέχρι τη
μεταφορά του σε νοσοκομείο. Διαθέτουν ασύρματο tetra καθώς και ασύρματο VHF.

•

Αυτοκινούμενα Συντονιστικά Κέντρα : Το Κινητό Συντονιστικό Κέντρο έχει ως σκοπό την
αυτόνομη λειτουργία κάποιου αριθμού ασθενοφόρων τα οποία έχουν μεταβεί σε μαζική
καταστροφή (πχ. Γραμματικό στη πτώση του αεροσκάφους) ή σε αποστολή εκτός Ελλάδος (πχ
σεισμοί σε γειτονικές χώρες). Διαθέτουν τηλεφωνικές γραμμές (δορυφορικές), ασυρμάτους και
υπολογιστές για τον συντονισμό των σταθμών οι οποίοι δρουν σε συγκεκριμένο συμβάν, χωρίς να
χρειάζεται η συμμετοχή του κεντρικού συντονιστικού κέντρου.

•

Οχήματα Αντιμετώπισης Καταστροφών : Τα οχήματα αντιμετώπισης καταστροφών έχουν ως
σκοπό τη μεταφορά σε ένα συμβάν μαζικής καταστροφής υλικών που θα χρειαστούν για την
αντιμετώπιση του. Μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ορών (π.χ. σε αεροπορικό δυστύχημα με
πολλούς επιζώντες οι οροί που διαθέτουν τα απλά ασθενοφόρα και οι κινητές μονάδες δεν
επαρκούν), σάκους νεκρών, ταινίες διαλογής - triage και γενικά ότι υλικό χρειαστεί ανάλογα με τη
φύση του ατυχήματος (τροχαίο-κολάρα, κ.ο.κ). Επίσης μεταφέρουν και υλικά προστασίας των
διασωστών όπως κράνη, φακούς, μάσκες και στολές ΡΒΧ απειλών. Στο εμπρόσθιο μέρος
αναγράφουν (όπως και στο συντονιστικό κέντρο) ανεστραμμένο EKAB RESCUE. Διαθέτουν
ασύρματο tetra καθώς και ασύρματο VHF.

Κατανόηση σχεδιαστικού προβλήματος
Η κύρια δραστηριότητα του ΕΚΑΒ είναι η άμεση ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα σε όλους τους πολίτες
οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί, καθώς και η ασφαλής και ταχεία μεταφορά τους σε κατάλληλες
μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται με ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών παροχής
επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισμό του ΕΚΑΒ.[9]
Η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ σε κάθε Περιφέρεια επιτυγχάνεται με τα εξής:
Στελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ιατρικό, νοσηλευτικό και πληρώματα
ασθενοφόρων - διασώστες καθώς και προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.
b) Επιχειρησιακό κέντρο επικοινωνίας και συντονισμού:
a)

•
•
•
•

•
•

Δέχεται όλες τις κλήσεις για επείγουσα ιατρική βοήθεια, τις καταγράφει και τις διαβαθμίζει ως
προς τον βαθμό του επείγοντος
Επιλέγει και κινητοποιεί το πλησιέστερο προς τον τόπο του συμβάντος κατάλληλο ασθενοφόρο η
κινητή μονάδα παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής, ώστε να επιληφθεί στο
μικρότερο δυνατό χρόνο
Παρακολουθεί και καθοδηγεί το προσωπικό των ασθενοφόρων στην παροχή εξειδικευμένης
βοήθειας
Ενεργοποιεί σε περιπτώσεις ομαδικών ατυχημάτων ή μαζικών καταστροφών την Ομάδα
Διαχείρισης Κρίσης (ΟΔΙΚ) του ΕΚΑΒ η οποία κινητοποιεί το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής των
Καταστροφών, τον απαιτούμενο αριθμό ασθενοφόρων, καθώς και μονάδες άλλων φορέων
(πυροσβεστική ,αστυνομία κ.λ.π)
Διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τα τμήματα υποδοχής επειγόντων περιστατικών των
Νοσοκομείων και τα ενημερώνει για τους μεταφερόμενους προς αυτά πάσχοντες
Καταγράφει και αποτυπώνει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες για τα διακινούμενα
περιστατικά
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Για την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης θα χρησιμοποιηθούν Μοντέλα Δουλείας[ (μοντέλο ροής,
μοντέλο συνέχειας, μοντέλα τεχνουργημάτων, μοντέλο κουλτούρας, φυσικό μοντέλο), διαγράμματα
ακολουθίας και συνεργασίας.
Τα μοντέλα δουλειάς καθώς και τα διαγράμματα προέκυψαν έπειτα από συνομιλίες με άτομα που
δουλεύουν στο ΕΚΑΒ Αττικής, καθώς και έπειτα από παρατήρηση κατά την διάρκεια της εργασίας τους.
Όταν ο ασθενής αναγνωρίσει κάποια συμπτώματα στον οργανισμό του, σχηματίζοντας το 166 στο
τηλέφωνο του, επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ, το οποίο βρίσκεται στο συντονιστικό
κέντρο του οργανισμού, όπου ο τηλεφωνητής του κέντρου αρχικά του κάνει κάποιες ερωτήσεις
προκειμένου να διαπιστώσει αν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό ή φάρσα.
Οι ερωτήσεις που γίνονται είναι πολύ απλές, του τύπου:
•
•
•
•
•
•

Ποιο είναι το τηλέφωνο σας;
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Ποιο είναι το όνομα σας;
Πείτε μου τα συμπτώματα σας.
Ξαναπείτε μου το τηλέφωνο σας.
Ξαναπείτε μου την διεύθυνση σας.

Αφού διαπιστώσει ότι το τηλεφώνημα είναι πραγματικό τότε αποφασίζει αν πρόκειται για σοβαρό
πρόβλημα ή για κάποιο ασήμαντο περιστατικό το οποίο μπορεί να περιμένει. Στην συνέχεια ανάλογα με
τον βαθμό επικινδυνότητας επιλέγει τον τύπο της κάρτας που θα συμπληρώσει προκειμένου να την δώσει
στον διαβιβαστεί για να γίνει η αποστολή του ασθενοφόρου.
Έχοντας καταγράψει την κάρτα, αν κριθεί απαραίτητο θα έρθει σε επικοινωνία ο τηλεφωνητής με τον
ιατρό του κέντρου για την αποστολή κινητής μονάδας ή απλού ασθενοφόρου. Αυτό γίνεται πολύ σπάνια
και μόνο σε πολύ επείγοντα περιστατικά.
Στην συνέχεια ο τηλεφωνητής μεταβιβάζει την κάρτα στον ασυρματιστή ο οποίος διαβάζει την κάρτα του
ασθενεί , βλέπει την περιοχή που βρίσκεται ο ασθενής, επικοινωνεί με το πλήρωμα του ασθενοφόρου της
συγκεκριμένης περιοχής προκειμένου να μάθει την ακριβή θέση του ασθενοφόρου και διαβιβάζει στο
πλήρωμα του ασθενοφόρου την εντολή να μεταβεί στην τοποθεσία του ασθενή.
Έπειτα βρίσκεται σε διαρκεί επικοινωνία με το πλήρωμα του ασθενοφόρου για να ενημερώνεται για την
κατάσταση του ασθενή αλλά και για να καθοδηγεί το ασθενοφόρο σε κάποιο νοσοκομείο ή κέντρο υγεία.
Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου στο νοσοκομείο γίνεται μία πρώτη ενημέρωση για την κατάσταση του
ασθενή αλλά και για τις ενδείξεις των εξετάσεων που ίσως έχουν γίνει μέχρι εκείνη την στιγμή σε αυτόν.
Σε όλους τους νομούς που δραστηριοποιείται το ΕΚΑΒ η ζώνη δράσης του κάθε ασθενοφόρου είναι
περιορισμένη. Οι νομοί έχουν χωριστεί σε περιοχές δράσης και η κάθε περιοχή εξυπηρετείται από ένα
ασθενοφόρο.
Αν το ασθενοφόρο που εξυπηρετεί κάποια περιοχή βρίσκεται σε διακομιδή και κάποιο άλλο περιστατικό
συμβεί στην περιοχή του, τότε κάποιο άλλο ασθενοφόρο θα σπεύσει από κάποια διπλανή περιοχή για να
καλύψει το περιστατικό.
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Έτσι πολλές φορές δημιουργούνται κενά στις θέσεις των ασθενοφόρων και προκαλείται σύγχυση στο
συντονιστικό κέντρο.

Εικόνα 2.

Περιοχές δράσης ασθενοφόρων ΕΚΑΒ. Σε κάθε περιοχή αντιστοιχεί ένα ασθενοφόρο.

Κατανομή αρμοδιοτήτων
Οι θέσεις των εργαζομένων είναι :
•
•
•
•

Τηλεφωνητής
Ιατρός κέντρου
Ασυρματιστής
Πλήρωμα προσωπικού

Οι αρμοδιότητες τους είναι:
•

Τηλεφωνητής
 Απαντάει σε κλήσεις ασθενών
 Ελέγχει για εγκυρότητα τηλεφωνήματος
 Επιλέγει χρώμα καρτέλας συμβάντος
 Συμπληρώνει στοιχεία ασθενή σε καρτέλα
 Παραδίδει την καρτέλα στον ιατρό του κέντρου αν κρίνει πως το περιστατικό χρίζει μονάδας.
 Δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της διακομιδής στους ασθενείς

•

Ιατρός κέντρου
 Ελέγχει σοβαρότητα περιστατικού
 Επιλέγει τύπο ασθενοφόρου σε περίπτωση μονάδας
 Δίνει οδηγίες μέσω τηλεφώνου σε πρόσωπα που βρίσκονται μαζί με τον ασθενή για παροχή
πρώτων βοηθειών
 Παραδίδει καρτέλα συμβάντος στον τηλεφωνητή

•

Ασυρματιστής
 Επιλέγει ποια διακομιδή θα γίνει πρώτη
 Επιλέγει ποιο όχημα θα κάνει την διακομιδή
 Μεταβιβάζει στο όχημα την εντολή για διακομιδή
 Επικοινωνεί με τον ασθενή αν χρειάζεται πληροφορίες
 Βοηθάει το πλήρωμα του ασθενοφόρου στην πλοήγηση
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 Δίνει πληροφορίες για την θέση του οχήματος
 Οργανώνει την διεξαγωγή των προγραμματισμένων με ραντεβού διακομιδών
•

Πλήρωμα ασθενοφόρου
 Μεταβαίνει στο σημείο του συμβάντος για μεταφορά ασθενή
 Επικοινωνεί διαρκώς με το κέντρο για επιβεβαίωση κατάστασης ασθενοφόρου και ασθενή
 Παρέχει πρώτες βοήθειες
 Ενημερώνει το νοσοκομείο για πρώτη εκτίμηση κατάστασης ασθενούς

Μοντέλα εργασίας
Στην συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει μια συνεκτική αναπαράσταση της πρακτικής της εργασίας, θα
δημιουργηθούν μοντέλα που θα αποκαλύψουν τον προβληματικό χώρο και θα βοηθήσουν στην καλύτερη
σχεδίαση του νέου συστήματος.
Όλα τα μοντέλα εργασίας[2][3][4][5] που θα χρησιμοποιηθούν είναι άτυπα μοντέλα επικοινωνίας και είναι τα
εξής:
•

Μοντέλο ροής: Αναπαριστά τις ροές επικοινωνίας μεταξύ ρόλων.

•

Μοντέλο συνέχειας: Αναπαριστά τη συνέχεια των πράξεων των χρηστών, τους σκοπούς τους και
τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν.

•

Μοντέλο φυσικών αντικειμένων: Αφορά κάθε φυσικό αντικείμενο που έχει κάποια σημασία για
την δουλειά των εργαζομένων σε ένα σύστημα.

•

Μοντέλο κουλτούρας: Αναπαριστά την επιρροή που έχουν οι διάφοροι ρόλοι στο σύστημα που
εξετάζεται.

•

Φυσικό μοντέλο: Αναπαριστά τα βασικά στοιχεία του φυσικού χώρου στον οποίο διεξάγονται οι
διάφορες εργασίες από τα μέλη του συστήματος που εξετάζεται. Η διάταξη του εξοπλισμού, ο
διαχωρισμός μεταξύ των γραφείων, η διάταξη των γραφείων , κ.α. είναι μερικά από τα στοιχεία
που εξετάζονται και που επηρεάζουν το σύστημα.

Επίσης θα δημιουργηθούν, διαγράμματα ακολουθίας και συνεργασίας προκειμένου να γίνει περισσότερο
κατανοητή μία περίπτωση έναρξης της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης.
Το διάγραμμα ακολουθίας είναι ένα διάγραμμα ροής που απεικονίζει τη σειρά των ενεργειών ενός
σεναρίου στον άξονα του χρόνου. Εξηγεί ποιος δράστης εκκινεί μια ενέργεια και με ποιον άλλο δράστη
συνεργάζεται. Δεν δείχνει εναλλακτικές πορείες παρά μόνο την κύρια ροή προς την επιτυχημένη
κατάληξη.
Το διάγραμμα συνεργασίας είναι μία εναλλακτική αποτύπωση του διαγράμματος ακολουθίας , αντί να
διαρθρώσουμε τα μηνύματα κατά τον άξονα του χρόνου, τα τοποθετούμε πάνω σε ένα διάγραμμα
αντικειμένων.
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Μοντέλο ροής

Διάγραμμα 3.

Μοντέλο ροής της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ.
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Μοντέλα συνέχειας

Διάγραμμα 4.

Γενικό μοντέλο συνέχειας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ
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Διάγραμμα 4.

Γενικό μοντέλο συνέχειας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ

27

Διάγραμμα 5.

Μοντέλο συνέχειας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε επίπεδο τηλεφωνητή.
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Διάγραμμα 5.

Μοντέλο συνέχειας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε επίπεδο τηλεφωνητή.
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Διάγραμμα 6.

Μοντέλο συνέχειας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε επίπεδο ιατρού κέντρου.
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Διάγραμμα 7.

Μοντέλο συνέχειας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε επίπεδο ασυρματιστή.
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Διάγραμμα 7.

Μοντέλο συνέχειας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε επίπεδο ασυρματιστή.
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Διάγραμμα 8.

Μοντέλο συνέχειας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε επίπεδο πληρώματος ασθενοφόρου.
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Διάγραμμα 8.

Μοντέλο συνέχειας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε επίπεδο πληρώματος ασθενοφόρου.
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Μοντέλο φυσικών αντικειμένων

Διάγραμμα 9.

Μοντέλο τεχνουργήματος, κάρτα συμβάντος της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, κάρτα απλού περιστατικού

Στο ΕΚΑΒ αυτή την στιγμή όλη η διαδικασία γίνεται χειρόγραφα. Υπάρχουν κάρτες τριών διαβαθμίσεων:
•
•
•

Λευκή κάρτα : απλό περιστατικό, η καθυστέρηση για εξυπηρέτηση αυτών των περιστατικών μπορεί να είναι ώρες.
Ροζ κάρτα : περιστατικό που χρίζει άμεσης βοήθειας, η εξυπηρέτηση αυτών των περιστατικών μπορεί να είναι μερικά λεπτά.
Πράσινη κάρτα : περιστατικά που οι ασθενείς είναι μικρά παιδιά, αυτά τα περιστατικά μπαίνουν πρώτα σε σειρά προτεραιότητας.

Οι τρεις τύποι καρτών είναι ακριβώς ίδιοι , το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα. Ο τρόπος συμπλήρωσης είναι ο ίδιος.
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Μοντέλο κουλτούρας

Διάγραμμα 10.

Μοντέλο κουλτούρας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ
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Φυσικό μοντέλο

Διάγραμμα 11.

Φυσικό μοντέλο της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ
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Διάγραμμα 12.

Φυσικό μοντέλο γραφείου τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΑΒ
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Διάγραμμα 13.

Φυσικό μοντέλο γραφείου κέντρου ασυρμάτου του ΕΚΑΒ
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Διάγραμμα ακολουθίας
Για την δημιουργία του διαγράμματος ακολουθίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η περίπτωση ενός
υποθετικού περιστατικού έκτακτης ανάγκης, όπου ο ασθενής εμφανίζει κάποια σοβαρά συμπτώματα και
χρειάζεται η παρέμβαση του ιατρού του κέντρου για να δοθούν οδηγίες για πρώτες βοήθειες και η έγκριση
του, για τύπο ασθενοφόρου που θα κάνει την διακομιδή. Αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες και σε αυτές
εμφανίζονται καλύτερα όλες οι λειτουργίες που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες καταστάσεις.
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Διάγραμμα 14.

Διάγραμμα ακολουθίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε
επίπεδο ασθενή-τηλεφωνητή.
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Διάγραμμα 14.

Διάγραμμα ακολουθίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε
επίπεδο ασθενή-τηλεφωνητή.
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Διάγραμμα 15.

Διάγραμμα ακολουθίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του
ΕΚΑΒ σε επίπεδο τηλεφωνητή – ιατρού κέντρου.
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Διάγραμμα 16.

Διάγραμμα ακολουθίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του
ΕΚΑΒ σε επίπεδο ιατρού κέντρου - ασθενή.
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Διάγραμμα 17.

Διάγραμμα ακολουθίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του
ΕΚΑΒ σε επίπεδο τηλεφωνητή - ασυρματιστή.
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Διάγραμμα 18.

Διάγραμμα ακολουθίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε
επίπεδο ασυρματιστή – πληρώματος ασθενοφόρου.
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Διάγραμμα 18.

Διάγραμμα ακολουθίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε
επίπεδο ασυρματιστή – πληρώματος ασθενοφόρου.

47

Διάγραμμα 19.

Διάγραμμα ακολουθίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε
επίπεδο πληρώματος ασθενοφόρου - ασθενή.
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Διάγραμμα 20.

Διάγραμμα ακολουθίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε
επίπεδο πληρώματος ασθενοφόρου – ιατρών νοσοκομείου.
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Διάγραμμα συνεργασίας

Διάγραμμα 21.

Διάγραμμα συνεργασίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ
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Διάγραμμα 21.

Διάγραμμα συνεργασίας της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ

51

Ερμηνεία
Σε αυτό το σημείο γίνεται μία προσπάθεια συγκέντρωσης, όλων των στοιχείων που έχουν καταγραφεί κατά
τη διάρκεια των συνεντεύξεων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, των παρατηρήσεων από τη φυσική
παρακολούθηση της όλης διαδικασίας, των αποτελεσμάτων των μοντέλων δουλειάς και των διαγραμμάτων
ακολουθίας και συνεργασίας.
Στόχος είναι να απεικονισθεί η παρούσα κατάσταση όσο το δυνατόν καλύτερα και από διάφορες οπτικές
γωνίες, έτσι ώστε στη συνέχεια να εντοπιστούν τα υπάρχοντα προβλήματα. Αφού έγινε η ανάλυση όλων
αυτών, αναδείχθηκαν οι παρακάτω σημειώσεις με κύριο μέλημα την ερμηνεία της κατάστασης.
Έτσι διαπιστώθηκε ότι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το προσωπικό του ΕΚΑΒ δεν επαρκεί.
Σε όλες τις βάρδιες τα ασθενοφόρα που εξυπηρετούν όλες τις περιοχές είναι μόνο ένα ανά
περιοχή.
Υπάρχουν πολλά ασθενοφόρα που είναι ακινητοποιημένα.
Στο ΕΚΑΒ οι κάρτες των περιστατικών επιλέγονται εμπειρικά.
Υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας.
Ο τηλεφωνητής φροντίζει να υπάρχουν κάρτες στο γραφείο του.
Ο τηλεφωνητής φροντίζει να έχει ανοιχτή στον υπολογιστή του την κατάσταση με τα τηλέφωνα
όλων των νοσοκομείων.
Ο τηλεφωνητής φροντίζει να γνωρίζει την θέση στην οποία κάθεται.
Ο τηλεφωνητής απαντάει στις κλήσεις των ασθενών.
Ο τηλεφωνητής ελέγχει για την εγκυρότητα του τηλεφωνήματος.
Ο τηλεφωνητής επιλέγει το χρώμα της καρτέλας που θα χρησιμοποιήσει.
Ο τηλεφωνητής συμπληρώνει την καρτέλα με τα στοιχεία του ασθενή.
Ο τηλεφωνητής παραδίδει την καρτέλα του συμβάντος στον ιατρό του κέντρου αν κρίνει πως
χρειάζεται να μεταβεί κινητή μονάδα.
Ο τηλεφωνητής φροντίζει να συμπληρώσει στην καρτέλα την ώρα, την ημερομηνία , και την θέση
που καθόταν όταν έγινε η κλήση.
Ο τηλεφωνητής ενημερώνει τους ασυρματιστές για ακύρωση κλήσης.
Ο τηλεφωνητής φροντίζει να γνωρίζει τις περιοχές που εξυπηρετεί ο κάθε ασύρματος του
κέντρου.
Ο τηλεφωνητής παραδίδει την κάρτα στον ασυρματιστή.
Ο τηλεφωνητής προσπαθεί να καθησυχάσει τους πανικοβλημένους ασθενείς.
Ο τηλεφωνητής ενημερώνει τους ασθενείς για την κατάσταση των διακομιδών.
Ο τηλεφωνητής προσπαθεί να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την
κατάσταση των ασθενών.
Ο τηλεφωνητής προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ευγενικός, και ήρεμος με τους ασθενείς.
Μικρός αριθμός θέσεων στο τηλεφωνικό κέντρο με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές κλήσεις σε
αναμονή, στο κέντρο του ΕΚΑΒ υπάρχουν 10 τηλεφωνικές θέσεις και η κάθε θέση μπορεί να
δεχτεί μέχρι 5 κλήσεις ταυτόχρονα, από τις οποίες οι 4 σε αναμονή.
Ο τηλεφωνητής ενημερώνει τον γιατρό του κέντρου για την απαίτηση ενημέρωσης για πρώτες
βοήθειες.
Ο τηλεφωνητής περιμένει στο γραφείο του ιατρού μέχρι αυτός να μελετήσει και να υπογράψει την
κάρτα για μονάδα, αφήνοντας την θέση του κενή.
Η διαδρομή που κάνουν για να φτάσουν στον ιατρό ή τον ασύρματο είναι μεγάλη και τους
καθυστερούν.
Οι τηλεφωνητές του κέντρου, είναι υποχρεωμένοι από την υπάρχουσα νομοθεσία να απαντούν σε
όλες τις κλήσεις ανεξάρτητα με την επικινδυνότητα του περιστατικού ως συνέπεια να απαιτούν
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

από το ΕΚΑΒ να στείλει ασθενοφόρο σε περιστατικά του τύπου «χτύπησα το δάχτυλο μου» και
να σπαταλήσουν χρόνο τόσο στην μεταφορά αλλά και στον χρόνο απασχόλησης του τηλεφωνικού
κέντρου.
Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και των συνεχών ανούσιων κλήσεων του τύπου «ποιο
νοσοκομείο εφημερεύει, παράπονα ασθενών για γιατρούς νοσοκομείων, ερωτήσεις για τηλέφωνα
άλλων υπηρεσιών», συνήθως οι τηλεφωνητές γίνονται νευρικοί και απότομοι, έχοντας ως
αποτέλεσμα την λάθος εκτίμηση κάποιων περιστατικών.
Καθημερινά γίνονται πάρα πολλές φάρσες με αποτέλεσμα να χάνετε χρόνος από τους ήδη λίγους
τηλεφωνητές.
Οι σημειώσεις των περιστατικών γίνονται χειρόγραφα όπου ο τηλεφωνητής κάνει ερωτήσεις στον
καλούντα και σημειώνει αρχικά σε κάποιο πρόχειρο αυτά που του λέει , έπειτα τα καθαρογράφει
στην κάρτα του ασθενή και τα μεταφέρει στο κέντρο.
Ο τηλεφωνητής δεν γνωρίζει από την αρχή την επικινδυνότητα του περιστατικού οπότε
καθυστερεί στην επιλογή της κάρτας.
Ο τηλεφωνητής αφήνει την θέση του έχοντας κλήσεις στην αναμονή για να μεταφέρει την κάρτα
της κάθε κλήσης στον διαβιβαστή.
Ο τηλεφωνητής δεν γνωρίζει την εξέλιξη του κάθε περιστατικού με αποτέλεσμα όταν οι ίδιοι
ασθενείς καλούν ξανά, αυτός εγκαταλείπει την θέση του και πηγαίνει στον διαβιβαστή να ρωτήσει
, έχοντας ήδη και άλλες κλήσεις στην αναμονή.
Ο τηλεφωνητής καθυστερεί να διαβιβάσει την κάρτα στον διαβιβαστή γιατί καθαρογράφει τις
πληροφορίες που συνέλλεξε και επιπλέον προσπαθεί συνεχώς κοιτάζοντας από την οθόνη του
υπολογιστή του να καταγράψει την θέση του και την ώρα της κλήσης.
Ο τηλεφωνητής πολλές φορές εγκαταλείπει την θέση του για να δει κάποιο προγραμματισμένο
δρομολόγιο ασθενοφόρου που υπάρχει στο αρχείο με αποτέλεσμα κλήσεις να μην απαντώνται.
Ο τηλεφωνητής δέχεται καθημερινά κλήσεις από το ίδιο περιστατικό 2-3 φορές για να δώσει
πληροφορίες για την πορεία της κλήσης με αποτέλεσμα να χάνει χρόνο.
Οι τηλεφωνητές του κέντρου δεν έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση Η/Υ με αποτέλεσμα ο
υπολογιστής που βρίσκεται σε κάθε θέση να χρησιμοποιείται ελάχιστα και μόνο ως μέσω για να
βλέπουν τα τηλέφωνα των νοσοκομείων που εφημερεύουν.
Κατά την χρήση του υπολογιστή οι τηλεφωνητές χρησιμοποιούν μόνο το ποντίκι.
Οι τηλεφωνητές είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του στυλό ως μέσω καταγραφής.
Πολλές φορές οι τηλεφωνητές μπερδεύονται με την καταγραφή των διευθύνσεων και δεν ξέρουν
σε ποιο γραφείο διαβίβασης να δώσουν την κάρτα.
Πολλές φορές οι τηλεφωνητές δεν καταλαβαίνουν την διεύθυνση ή τα στοιχεία του ασθενή που
καλεί.
Σε περίπτωση περιστατικών που γίνονται σε δημόσιους χώρους οι κλήσεις για το ίδιο περιστατικό
γίνονται ταυτόχρονα από διαφορετικά άτομα ή άλλους οργανισμούς, για παράδειγμα σε
περίπτωση τροχαίου.
Οι τηλεφωνητές βλέπουν τον αριθμό αυτού που τους καλεί αλλά δεν μπορούν να τον θυμούνται
αν χρειαστεί να τον ξανακαλέσουν και εγκαταλείπουν την θέση τους για να ψάξουν την κάρτα του
στο αρχείο του διαβιβαστή.
Πολλές φορές όταν ο τηλεφωνητής κάνει προώθηση στον γιατρό του κέντρου κάποια κλήση η
δική του γραμμή είναι κατηλημένη.
Οι τηλεφωνητές δεν ρωτάνε τον γιατρό του κέντρου για τον χαρακτηρισμό των περιστατικών.
Ο ασυρματιστής επιλέγει ποια διακομιδή θα γίνει πρώτη.
Ο ασυρματιστής επιλέγει ποιο ασθενοφόρο θα κάνει την διακομιδή.
Ο ασυρματιστής διαβιβάζει στο ασθενοφόρο την εντολή για διακομιδή.
Ο ασυρματιστής επικοινωνεί με τον ασθενή αν χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες.
Ο ασυρματιστής βοηθάει το πλήρωμα του ασθενοφόρου στην πλοήγηση.
Ο ασυρματιστής δίνει πληροφορίες για την θέση του οχήματος στους ασθενείς.
Ο ασυρματιστής οργανώνει την διεξαγωγή των προγραμματισμένων με ραντεβού διακομιδών.
Ο ασυρματιστής δεν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία του ασθενοφόρου.
Υπάρχουν πολλές κάρτες η μία πάνω στην άλλη με αποτέλεσμα να μην φαίνονται στοιχεία αλλά
και να μπερδεύουν τον ασυρματιστή στην επιλογή της διαβάθμισης των περιστατικών.
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Ο ασυρματιστής επιλέγει σχεδόν από προσωπική κρίση που θα στείλει διαθέσιμο ασθενοφόρο σε
περίπτωση έλλειψης ασθενοφόρου.
Πολλές φορές γίνεται χρήση του κινητού τηλεφώνου για επικοινωνία των ασυρματιστών με τα
πληρώματα των ασθενοφόρων.
Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και των κλήσεων που πρέπει να θυμούνται οι ασυρματιστές
δεν κάνουν ολοκληρωτική χρήση των διαθέσιμων εξοπλισμών.
Για κάθε βάρδια οι ασυρματιστές καταγράφουν ποια ασθενοφόρα εργάζονται σε ένα χαρτί και το
κολλούν στην επιφάνεια εργασίας τους για να θυμούνται ποιοι κωδικοί είναι διαθέσιμοι,
χειρόγραφα πάντα και πρόχειρα.
Σε περίπτωση ελάχιστων επιλογών οι ασυρματιστές δεν ξέρουν ποια κλήση να ανακαλέσουν.
Καθυστερούν να κάνουν ανάκληση ασθενοφόρου οι ασυρματιστές σε περίπτωση ακύρωσης γιατί
μεσολαβεί κάποιος χρόνος στην διαβίβαση του σήματος από τον τηλεφωνητή στο ασυρματιστή
και από εκεί στο ασθενοφόρο.
Η επιλογή του τομέα που θα εξυπηρετήσει γίνεται εμπειρικά και πάντα με τον παράγοντα της
τύχης, γιατί αν οι ασυρματιστές στείλουν ασθενοφόρο άλλου τομέα και συμβεί κάτι εκεί θα
αναγκαστούν να αλλάξουν την διάταξη των ασθενοφόρων τους.
Σε περίπτωση που χρειαστεί οι ασυρματιστές να δώσουν πληροφορίες για τοποθεσία ανοίγουν
χάρτες και ψάχνουν.
Καθημερινά οι ασυρματιστές λαμβάνουν fax με τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και τα διαθέσιμα
κρεβάτια αλλά αυτό κάθε πρωί και στην συνέχεια δεν γνωρίζουν τι γίνεται εκεί με αποτέλεσμα να
στέλνουν ασθενοφόρα σε γεμάτα νοσοκομεία.
Για να καταλάβει ποιος τομέας θα εξυπηρετήσει κάποια κλήση, ο ασυρματιστής ρωτάει στον
ασύρματο την θέση των οχημάτων.
Ο ασυρματιστής κάνει κατηγοριοποίηση των καρτών που είναι για διακομιδή
(προγραμματισμένη) μπροστά του και σχεδόν τις αγνοεί όταν έχει φόρτο εργασίας
Ο ασυρματιστής πολλές φορές έχει κατηγορηθεί για λανθασμένη επιλογή ασθενοφόρου από τους
πολίτες γιατί δεν υπάρχει ιστορικό για την πορεία του ασθενοφόρου ή της κλήσης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ασθενοφόρα ο ασυρματιστής επικοινωνεί με αυτόν
που έκανε την κλήση και τους ενημερώνει ότι αν είναι σοβαρό το περιστατικό και υπάρχει άλλος
τρόπος μεταφοράς του ασθενή να προτιμηθεί γιατί θα υπάρξει καθυστέρηση.
Πολλές φορές ο ασυρματιστής δεν ξέρει αν πρέπει να στείλει ασθενοφόρο κάπου απομακρυσμένα
γιατί δεν μπορεί να εκτιμήσει αν θα φτάσει έγκαιρα και αν θα επιστρέψει στον τομέα του
εγκαίρως.
Πολλές φορές ο ασυρματιστής χρησιμοποιεί τον ασύρματο για διαβίβαση οδηγιών του ιατρού του
κέντρου στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.
Όταν ο ασυρματιστής καλεί τον ασθενή για πληροφορίες καθυστερεί την υπόλοιπη διαδικασία και
χάνει την συγκέντρωση του, με αποτέλεσμα να μην θυμάται ποιο ασθενοφόρο είναι σε αποστολή
και ποιο όχι.
Ο ασυρματιστής καθυστερεί μέχρι να βρεί και να δώσει στον τηλεφωνητή τις πληροφορίες που
του ζητάει για να ενημερώσει τους ασθενείς για την θέση των ασθενοφόρων.
Μέχρι να βρει ο ασυρματιστής την πληροφορία από τον χάρτη για να την διαβιβάσει στο
ασθενοφόρο χάνετε πολύτιμος χρόνος.
Ο ασυρματιστής συμπληρώνει στις κάρτες τους χρόνους ανταπόκρισης των ασθενοφόρων και
τους χρόνους στις ενδιάμεσες καταστάσεις, κοιτώντας το ρολόι του με αποτέλεσμα να αποσπά την
συγκέντρωση του.
Ο ασυρματιστής καθυστερεί στην διαβίβαση του σήματος λόγο της ταξινόμησης των καρτών.
Ο ασυρματιστής δεν γνωρίζει την θέση όλων των ασθενοφόρων που θα μπορούσαν να
εξυπηρετήσουν ένα περιστατικό.
Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών δεν είναι ασφαλής.
Ο ασυρματιστής δεν γνωρίζει το κυκλοφοριακό.
Ο ιατρός του κέντρου ελέγχει για την σοβαρότητα του περιστατικού.
Ο ιατρός του κέντρου δεν μετακινείται από το γραφείο του.
Ο ιατρός του κέντρου επιλέγει τον τύπο του ασθενοφόρου σε περίπτωση που χρειάζεται η
αποστολή κινητής μονάδας.
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Ο ιατρός του κέντρου δίνει οδηγίες μέσω τηλεφώνου σε πρόσωπα που βρίσκονται στο σημείο του
περιστατικού για πρώτες βοήθειες.
Ο ιατρός του κέντρου υπογράφει και επιστρέφει την κάρτα του ασθενή στον τηλεφωνητή για να
την μεταφέρει στον ασυρματιστή.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου μεταβαίνει στο σημείο του ασθενή για να τον μεταφέρει.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου επικοινωνεί διαρκώς με το κέντρο για επιβεβαίωση κατάστασης
διακομιδής και ασθενή.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρέχει πρώτες βοήθειες στον ασθενή.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου κάνει την διακομιδή.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου εξετάζει τον ασθενή κατά την διαδρομή προς το νοσοκομείο.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου ενημερώνει το νοσοκομείο για την πρώτη εκτίμηση της κλινικής
κατάστασης του ασθενή.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου κινείται διαρκώς στον τομέα του μέχρι να λάβει κάποια κλήση
από το κέντρο με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου πολλές φορές δεν γνωρίζει πώς να πάει στην διεύθυνση του
ασθενή.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν έχει επαρκεί στοιχεία για την κατάσταση του ασθενή που
πηγαίνει να βοηθήσει.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου κάνει πολλές φορές χρήση του κινητού του τηλεφώνου για την
επικοινωνία με το κέντρο.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου συγχύζεται όταν καλείται να αντιμετωπίσει ανούσια περιστατικά
του τύπου «χτύπησα το δάχτυλο μου» με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζει με την αρμόζουσα
σοβαρότητα όλα τα περιστατικά.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν εκπαιδεύεται στην χρήση των νέων συστημάτων που
εγκαθίστανται στα ασθενοφόρα (στον χώρο του πιλοτηρίου)
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν έχει καλή επικοινωνία με το κέντρο σε περίπτωση που
βρίσκεται εκτός του ασθενοφόρου.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την κίνηση στους δρόμους
(όχι απαραίτητα λόγω της μεγάλης κίνησης αλλά και λόγω της υπερβολικής ευσυνειδησία
ορισμένων οδηγών που προκαλούν ατύχημα στην προσπάθεια τους να ανοίξουν δρόμο στο
ασθενοφόρο)
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου πολλές φορές αντιμετωπίζει πρόβλημα από τον ασθενή λόγω
έλλειψης ενημέρωσης του ασθενή για την πορεία του ασθενοφόρου.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν γνωρίζει το ιστορικό των κλήσεων που διεκπεραίωσε στην
βάρδια του.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου ενώ είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει σοβαρά περιστατικά
επιτόπου ή κατά την μεταφορά δεν το κάνει λόγω νομοθεσίας. Ακόμα και όταν το κάνει είναι
μετά από έγκριση του γιατρού του κέντρου.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν γνωρίζει την θέση των άλλων ασθενοφόρων ή των Μονάδων.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν ενημερώνεται διαρκώς για την εφημερία των κλινικών των
νοσοκομείων.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν έχει καλή μετάδοση πληροφορίας με τα επείγοντα περιστατικά
των νοσοκομείων.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου χρησιμοποιεί προσωπικά GPS για την εύρεση της τοποθεσίας του
ασθενή.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν γνωρίζει την ακριβή δυνατότητα του μέσου επικοινωνίας με
το κέντρο.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου αλλάζει τομείς διαρκώς με αποτέλεσμα να μπερδεύεται στους
άγνωστους δρόμους.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν διαθέτει κινητό μέσω επικοινωνίας με το κέντρο σε περίπτωση
που βρίσκεται εκτός του οχήματος.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου ρωτάει το κέντρο για το νοσοκομείο που πρέπει να διακομίσουν το
περιστατικό.
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Πολλές φορές το πλήρωμα του ασθενοφόρου επικοινωνεί με το κέντρο μέσω κινητού και
κλείνουν ραντεβού για την επόμενη επικοινωνία και αυτό γιατί οι ενδιάμεση επικοινωνία δεν είναι
δυνατή λόγω νεκρών σημείων στο δίκτυο τηλεπικοινωνίας του ασθενοφόρου.
Πολλές φορές το πλήρωμα του ασθενοφόρου επικοινωνεί και το ίδιο με τον ασθενή για να
ρωτήσει την κατάσταση του και να τον καθησυχάσει ότι πηγαίνει (μέσω κινητού)
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου ακούει (μερικές φορές) και άλλες συχνότητες στον ασύρματο του.
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν μπορεί να επικοινωνήσει καλά με το κέντρο κατά την
διακομιδή λόγω συνθηκών ( ο ένας στην καμπίνα ασχολείται με το περιστατικό και ο άλλος στο
πιλοτήριο οδηγεί).

Συγκέντρωση
Στην συγκεκριμένη ενότητα συγκεντρώνονται τα δεδομένα που προέκυψαν από το στάδιο της ερμηνείας ,
γίνεται σύνθεση αυτών ώστε να διαμορφωθεί μια εικόνα του συστήματος και των προβλημάτων.
Αυτό θα γίνει μέσω ενός διαγράμματος συνάφειας, όπου γίνεται μία οργάνωση των δεδομένων σε μία
ιεραρχία θεμάτων. Εδώ αναζητούνται και προστίθενται τα δεδομένα που είναι στο ίδιο θέμα,
διαμορφώνοντας στην συνέχεια το θέμα ιεραρχικά.
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Περιγραφή Έργου
Η αρχική έρευνα έδειξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στον τομέα της ιατρικής
πληροφορικής και στην φροντίδα της υγείας. Το γεγονός αυτό, δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες
ώστε να επιτραπεί στους ιατρούς να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους, να παρέχουν στους ασθενείς
καλύτερη φροντίδα, να εμπλουτίζουν την γνώση τους.
Ωστόσο όμως η αύξηση του πληθυσμού αύξησε και τον αριθμό των περιστατικών που καθημερινά
αντιμετωπίζουν οι ιατροί. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτά τα περιστατικά κινείται ένας ολόκληρος
μηχανισμός που υπάρχει πίσω από το σύστημα υγείας, σε διάφορες βαθμίδες.
Ο τομέας που παρατηρείται να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτός της
προνοσοκομειακής περίθαλψης του ασθενή. Στην συγκεκριμένη χώρα, το ΕΚΑΒ. Η ανάγκη για μία
γρήγορη και ασφαλή προνοσοκομειακή φροντίδα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει , για τον λόγω αυτό
δημιουργούνται συνεχώς νέα προγράμματα που προσπαθούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των
οργανισμών που είναι αρμόδια. Αυτός είναι ο λόγος ανάπτυξης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.

Προβληματικός Χώρος
Το υπάρχον σκηνικό στην Ελλάδα κατατάσσει την προνοσοκομειακή φροντίδα στην κορυφή των τομέων
με τα περισσότερα προβλήματα στον χώρο της υγείας. Στο ΕΚΑΒ παρατηρούνται πολλές ελλείψεις
δίνοντας την εικόνα ενός οργανισμού που μόνο εμπιστοσύνη δεν εμπνέει, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη
για μία μετατροπή του τρόπου λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού.

Έργο
Σχεδιασμός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων με εφαρμογή στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ).

Χρήστης
Το σύστημα απευθύνεται στους εργαζομένους του ΕΚΑΒ οι οποίοι έχουν όλοι την ίδια εκπαίδευση και
κατά την πάροδο των χρόνων έχουν εργασθεί σε όλες τις θέσεις του οργανισμού. Συγκεκριμένα,
απευθύνεται σε τηλεφωνητές, ασυρματιστές, πληρώματα ασθενοφόρων, ιατρούς συντονιστικού κέντρου
καθώς και στους προϊσταμένους του συντονιστικού.

Περιβάλλον Χρήσης
Το σύστημα πρόκειται να λειτουργεί στο συντονιστικό κέντρο και στα ασθενοφόρα.

Σκοπός
Σκοπός του συστήματος είναι η μείωση του χρόνου αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η μείωση
του κόστους λειτουργίας, η βελτίωση των παρεχόμενων πληροφοριών, η εξαγωγή κατάλληλων
πληροφοριών για την μέτρηση της αποδοτικότητας του οργανισμού αλλά και για τις απαιτήσεις σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η μείωση του φόρτου εργασίας.
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Σχεδιαστικές Προδιαγραφές
Γενικά
Οι Σχεδιαστικές προδιαγραφές είναι μια ικανά δομημένη περιγραφή των στόχων, των λειτουργιών, των
χαρακτηριστικών και άλλων πληροφοριών που προσεγγίζουν το σχεδιαστικό πρόβλημα.
Η ανάπτυξη σχεδιαστικών προδιαγραφών είναι ένα ουσιώδες βήμα κάθε διαδικασίας σχεδίασης,
δεδομένου ότι το σχεδιαστικό αποτέλεσμα θα πρέπει να προσπαθεί να ικανοποιεί ισόρροπα όσο γίνεται
περισσότερους από τους αναγνωρισμένους περιορισμούς.
Και δεν υπάρχει τρόπος επίτευξης αυτού χωρίς την πρότερη κατανόηση και συνειδητοποίηση της φύσης
και των απαιτήσεων του σχεδιαστικού προβλήματος.
Για την ανάπτυξη των σχεδιαστικών Προδιαγραφών χρειάζεται η επεξεργασία και ειδικότερα η
ομαδοποίηση της πληροφορίας που συλλέγεται από τα διάφορα στάδια της αναζήτησης του σχεδιαστικού
προβλήματος.
Η πληροφορία αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή εκφράσεων σχετικών με το σχεδιαστικό πρόβλημα,
τεσσάρων γενικευμένων ειδών.
Χαρακτηριστικά του συστήματος, δηλαδή περιγραφές των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών,
εκφρασμένων συνήθως ως επίθετα ή επιθετικοί προσδιορισμοί.
Λειτουργικές απαιτήσεις, δηλαδή περιγραφές των λειτουργιών που πρέπει να παρέχουν τα συστήματα
(κάτι που πρέπει να κάνει το σύστημα) που συνήθως εκφράζονται με ρήματα ή ρηματικούς τύπους.
Περιορισμοί, που είναι ισχυροί (ή όχι) ποσοτικοί ή ποιοτικοί προσδιορισμοί ορίων σχετικά με τη
δυνατότητα του συστήματος να πετύχει τους σκοπούς του ή ειδικότερα να πετύχει κάποιες λειτουργίες του
ή να ικανοποιήσει κάποια χαρακτηριστικά του.
Μετρήσεις απόδοσης / επίδοσης, που είναι «μεταβλητές» που αντιστοιχούν σε ποσοτικές (ή και
ποιοτικές) μετρήσεις της δυνατότητας του συστήματος να ικανοποιήσουν τα αναγνωρισμένα
χαρακτηριστικά, λειτουργίες και περιορισμούς.

Αρχικές Σχεδιαστικές Προδιαγραφές
Χαρακτηριστικά συστήματος
Το σύστημα πρέπει να είναι:
Έξυπνο
Γρήγορο
Οικονομικό
Αξιόπιστο
Επεκτάσιμο
Εύχρηστο
Αποδοτικό
Εύκολα συντηρήσιμο
Εύκολο στην εκμάθηση
Φιλικό προς το χρήστη
Απλό στη χρήση
Ανθεκτικό
Λειτουργικό
Αθόρυβο (εν μέρει)
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Λειτουργικές απαιτήσεις
Το σύστημα πρέπει:
Να υποστηρίζει το προσωπικό
Να συνδέεται στο διαδίκτυο
Να επικοινωνεί με τα άλλα συστήματα
Να γνωρίζει την θέση των εμπλεκόμενων
Να παρέχει πληροφορίες πλοήγησης
Να ταξινομεί τα περιστατικά
Να παρέχει στο χρήστη ασφάλεια
Να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Να κάνει εκτίμηση καταστάσεων
Να κρατάει ιστορικό
Να κάνει διαρκεί ενημέρωση όλων των χρηστών

Περιορισμοί
Λειτουργικοί περιορισμοί
Να χρειάζεται μόνο το απαραίτητο προσωπικό για την λειτουργία του.
Να κατανέμονται κατάλληλα τα διαθέσιμα ασθενοφόρα.
Να υποστηρίζεται ο χαρακτηρισμός των περιστατικών.
Να φιλτράρονται οι κλήσεις.
Να γίνετε ηλεκτρονική καταχώριση των περιστατικών.
Να γίνετε ηλεκτρονική διακίνηση των στοιχείων.
Να μην απαιτείται ιδιαίτερη γνώση για την λειτουργία του.
Να παρέχεται μεγάλη ασφάλεια στην μεταφορά των δεδομένων.
Να είναι γνωστή η θέση των οχημάτων.
Να υπάρχουν διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί χάρτες.
Να είναι γνωστό τα ασθενοφόρα που βρίσκονται σε βάρδια.
Να γίνετε συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα.
Να παρέχονται πληροφορίες για τις διακομιδές σε όλους τους εμπλεκόμενους.
Να υπάρχει βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων.
Να εξυπηρετούνται με σειρά όλες οι προγραμματισμένες διακομιδές.
Να υπάρχει άμεση ενημέρωση για ακυρώσεις ή αλλαγές σε περιστατικά.
Να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επαφής με τον ασθενή.
Να δίνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης περιστατικών κατά την διακομιδή.

Δομικοί περιορισμοί
Να καταλαμβάνει λίγο χώρο εντός του ασθενοφόρου.
Να εναρμονίζεται με τον χώρο του ασθενοφόρου.
Να έχει την δυνατότητα μεταφοράς εκτός του ασθενοφόρου.
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Μετρικές απόδοσης
Αποτελεσματικότητα συστήματος.
Αξιοπιστία συστήματος.
Ασφάλεια διακίνησης προσωπικών δεδομένων.
Ευκολία χρήσης.
Ευκολία προσαρμογής του συστήματος στο χώρο του ασθενοφόρου.
Μείωση χρόνου ανταπόκρισης.
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Πίνακας 1.

Σχεδιαστικές Προδιαγραφές (Design Guidelines)

66

Μέρος 3
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Έρευνα υποβάθρου
Στα προηγούμενα στάδια παρουσιάστηκε η αναλυτική εικόνα του προβληματικού χώρου και
τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος.
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική
αλλά και διεθνή επιστημονική και ερευνητική σκηνή, οι οποίες θα πλαισιώσουν το νέο σύστημα ή
θα δώσουν ερεθίσματα για επιπλέον ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.
Συγκεκριμένα θα γίνει μια περιήγηση γύρω από τους τομείς της τηλεϊατρικής, των συστημάτων
εντοπισμού θέσης, των συστημάτων εύρεσης θέσης με χρήση τηλεφωνικού αριθμού, των
συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας και τέλος του συστήματος TETRA.

Τηλεϊατρική
Ορισμός της τηλεϊατρικής, ανάγκες που καλύπτει και λόγοι χρήσης
Η τηλεϊατρική μπορεί να οριστεί ως η παροχή της υγειονομικής περίθαλψης και η “διανομή” της
ιατρικής γνώσης πέρα από μια απόσταση χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών.
Στοχεύει στην παροχή βασισμένης στον εμπειρογνώμονα ιατρικής φροντίδας σε οποιαδήποτε
θέση όπου απαιτείται υγειονομική περίθαλψη.
Η τηλεϊατρική ως έννοια εισήχθη περίπου 30 έτη πριν όταν οι μηχανές τηλεφώνων και fax ήταν
τα πρώτα χρησιμοποιούμενα μέσα τηλεπικοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια, διάφορες εφαρμογές
τηλεϊατρικής έχουν εφαρμοστεί, όπως τα POTS και το ISDN.
Σήμερα, τα σύγχρονα ασύρματα μέσα τηλεπικοινωνιών όπως το GSM και το GPRS και τα
προσεχή πρότυπα κινητής τηλεφωνίας UMTS, καθώς επίσης και οι δορυφορικές επικοινωνίες,
επιτρέπουν τη λειτουργία των ασύρματων συστημάτων τηλεϊατρικής χωρίς να είναι απαραίτητη η
παρουσία ιατρικού προσωπικού κοντά στον ασθενή.
Οι εφαρμογές τηλεϊατρικής εκτείνονται στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης
ανάγκης και αφορούν την Τήλε-καρδιολογία, την Τήλε-ακτινολογία, την Τήλε-παθολογία, την
Τήλε-δερματολογία, την Τήλε-οφθαλμολογία, την Τήλε-ογκολογία, και την Τήλε-ψυχιατρική.
Επιπλέον, εφαρμογές τηλεπληροφορικής που επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα της γρήγορης και
ειδικής ιατρικής φροντίδας έχουν χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης στις περιοχές με ανεπαρκές προσωπικό όπως σε αγροτικά κέντρα υγείας, οχήματα
ασθενοφόρων, σκάφη, τραίνα, αεροπλάνα καθώς επίσης και για τον έλεγχο στο σπίτι.
Η χρήση της τηλεϊατρικής είναι αρκετά εκτεταμένη και η κύρια συμβολή της μέχρι σήμερα έχει
περιοριστεί στις επικοινωνίες μέσω της χρήσης video και τη χρήση των δικτύων για την
πρόσβαση και την αποθήκευση ιατρικών δεδομένων.
Μία περαιτέρω πτυχή της τηλεϊατρικής είναι η δυνατότητα να προσφερθεί η κινητικότητα και η
αδιάλειπτη παροχή της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από την θέση του ασθενή.
Συνεπώς, η προσωπική τηλεϊατρική μπορεί να οριστεί ως εκείνα τα συστήματα που στοχεύουν
στην παροχή των μεμονωμένων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τους μεμονωμένους
ασθενείς.
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Αναμένεται ότι μέσο της ανάπτυξης της τεχνολογίας προσωπικών επικοινωνιών όπως τα
κυψελοειδή τηλέφωνα, η προσωπική τηλεϊατρική θα γίνει ένας σημαντικός τρόπος παράδοσης
υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχουν, φυσικά, διάφορες δυσκολίες συμπεριλαμβανομένης της
αποδοχής ασθενών και νοσοκομειακών γιατρών, της μυστικότητας, της ασφάλειας και της
ενισχυτικής υποδομής.
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου η άμεση ιατρική περίθαλψη είναι το ζήτημα, οι
πρόσφατες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πρόωρη και εξειδικευμένη διαχείριση προνοσοκομείων συμβάλλει στην επιβίωση του ασθενή.
Μια από τις σημαντικότερες αρχές της τηλεϊατρικής είναι ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει το
δικαίωμα στην καλύτερη υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης ανεξάρτητα από τη γεωγραφική
θέση του.
Ένας σημαντικός τομέας εφαρμογής τηλεϊατρικής είναι η κατ’ οίκον νοσηλεία.
Η χρήσης της τηλεϊατρικής σε αυτό το τομέα έχει ιδιαίτερη σημασία στην υγειονομική υπηρεσία.
Η δυνατότητα οι ασθενείς που προέρχονται από χειρουργική επέμβαση να μπορούν να έχουν την
άδεια για να μείνουν στο σπίτι θα μπορούσε από νωρίς να ασκήσει επίδραση στους πόρους των
νοσοκομείων όπως για παράδειγμα τα κρεβάτια.
Ένα άλλο όφελος είναι ότι οι παθολόγοι έχουν πρόσβαση στα λεπτομερή ιατρικά αρχεία ενός
ασθενή κατά τη διάρκεια των κρίσιμων πρώτων ημερών αφότου έχουν φύγει από το νοσοκομείο.
Αφετέρου, από την πλευρά των ασθενών, θα καθησυχαστούν ότι ακόμα ελέγχονται με προσοχή
μόλις αφήσουν το νοσοκομείο. [11][12][13]

Σύγχρονες εφαρμογές της τηλεϊατρικής
Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις σύγχρονες εφαρμογές της
πληροφορικής στην υγεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.[14]

Η τηλεϊατρική στην Ελλάδα
Ιατρικό Αθηνών : έργο για επείγοντα περιστατικά “Ambulance”
Ένα παράδειγμα τηλεϊατρικής εφαρμογής, και μάλιστα με ελληνικό ενδιαφέρον, είναι το σύστημα
"Ambulance", το οποίο προέκυψε από ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα και στο οποίο
συμμετέχει σε σημαντικό βαθμό το Εργαστήριο Βιοϊατρικής του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει σκοπό την παροχή ιατρικών συμβουλών σε επείγοντα
περιστατικά κατά το στάδιο της μεταφοράς του ασθενούς με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Το ασθενοφόρο είναι εξοπλισμένο με φορητό υπολογιστή, ο οποίος δέχεται δεδομένα από
ιατρικές συσκευές, π.χ. το καρδιογράφημα του ασθενούς, πίεση, σφυγμούς κ.τ.λ., καθώς και
εικόνες από φορητή ψηφιακή κάμερα.
Τα δεδομένα στέλνονται μέσω κινητής τηλεφωνίας (GSM) στο νοσοκομείο, όπου τα βλέπει
ειδικευμένος γιατρός, που στέλνει με τη σειρά του οδηγίες στο προσωπικό του ασθενοφόρου για
τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν.
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Η ανάγκη για ένα τέτοιο έργο συνδέεται με την ανάγκη για αύξηση της αποτελεσματικότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογίας, υψηλών εκπαιδευτικών προδιαγραφών, και
προτυποποίηση (standardization) των ενεργειών/διαδικασιών, εμπλέκοντας στο περιστατικό τους
ειδικούς ιατρούς σε κάθε περίπτωση. Επίσης, συνδέεται με τη μείωση του κόστους ξεκινώντας τη
θεραπεία νωρίτερα και κάνοντας βέβαια χρήση ειδημόνων σε υψηλές διοικητικές θέσεις.
Η ιδέα για το έργο αυτό ήταν να ολοκληρώσει κανείς την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο ώστε ένας
ειδικός να είναι σε θέση άμεσης πρόσβασης στις ζωτικές παραμέτρους ενός ασθενή από μακριά.
Επίσης, να μπορεί να εκπαιδεύει το παραϊατρικό προσωπικό ώστε να μπορεί να εκτελεί τις
οδηγίες που δίνονται από τον ειδικό, και να προτυποποιήσει βάσει ορισμένου πρωτοκόλλου τις
ενέργειες του παραϊατρικού προσωπικού στις επείγουσες ανάγκες. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό έχει
εγκατασταθεί ένα δίκτυο παρακολούθησης και διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών του
Ιατρικού Αθηνών σ’ όλη την Ελλάδα.[14][13]

Πιλοτικές εφαρμογές στην Κρήτη “HYGEIAnet”
Εδώ και μερικά χρόνια στην περιφέρεια της Κρήτης έχει αρχίσει να λειτουργεί το δίκτυο
HYGEIAnet, το οποίο συνδέει μονάδες εντατικής θεραπείας, διάφορα τμήματα νοσοκομείων,
κέντρα υγείας, και το ΕΚΑΒ Κρήτης σε ένα κοινό δίκτυο με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) του Ηρακλείου.
Στόχος του συστήματος είναι η βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών, η βελτίωση της
παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού (health rate), η ευκολότερη διαχείριση των
εργαστηριακών δεδομένων, η βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης, η υποστήριξη των αγροτικών
και γενικών ιατρών μέσα από την τηλεϊατρική, η εκμετάλλευση της δυνατότητας για ιατρική
έρευνα στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και τέλος η ικανοποίηση των ασθενών αλλά και
των εργαζομένων/επαγγελματιών και άρα άμεση αύξηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών
υγείας.[14][15]

Το πρόγραμμα CHS
Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού έργου με το πλήρες όνομα
“Distance Information Technologies for Home Care : The Citizen Health System (CHS)”.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πιο συγκεκριμένα την διεύθυνση
XIII υπεύθυνη για το IST for Health, και αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας μέσω ενός
κέντρου επικοινωνίας (contact center).
Η τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία αυτού του κέντρου επικοινωνίας είναι η
ψηφιακή τηλεφωνία (computer telephony), η κινητή τηλεφωνία (WAP, GPRS), και το
INTERNET. Επίσης, χρησιμοποιούνται μικροσυσκευές για μέτρηση ζωτικών κλινικών
παραμέτρων (πχ. πίεση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, γλυκόζη).
O πολίτης μπορεί να μετράει σε τακτά χρονικά διαστήματα ζωτικές παραμέτρους, και να τις
στέλνει στον θεράποντα ιατρό μέσα από το κέντρο αυτό επικοινωνίας. Ο ιατρός αφού αναλύσει τα
δεδομένα, έχει την δυνατότητα να καθοδηγήσει τον ασθενή με την χρήση ειδικά δομημένου
εκπαιδευτικού υλικού και μηνυμάτων, έχοντας την δυνατότητα προσαρμογής του τρόπου και του
είδους επικοινωνίας με τον ασθενή ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς και τις
τάσεις της.
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PANACEIA – ITV
Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός άλλου Ευρωπαϊκού έργου με το πλήρες όνομα
Citizen Centered Health and Lifestyle Management via Interactive TV: The PANACEIA Health
System (PANACEIA-ITV).
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πιο συγκεκριμένα την διεύθυνση
XIII υπεύθυνη για το IST for Health, και αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας μέσω της
διαδραστικής τηλεόρασης (interactive TV), και του μοντέλου των παρόχων ενεργής εξυπηρέτησης
(active service providers) με την χρήση καινούργιας τεχνολογίας TV set-top boxes, έξυπνων
μικροσυσκευών, ψηφιακής πλατφόρμας τηλεόρασης, και τεχνολογίας πρακτόρων λογισμικού
(agents).
Ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι η διάχυση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας στο σπίτι,
και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στον έλεγχο της υγείας του, και στην παρακολούθηση
παθολογικών καταστάσεων είτε αυτές είναι χρόνιες είτε μικρής χρονικής διάρκειας.
Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης θα μπορεί να έχει ιατρικές υπηρεσίες ‘on demand’, και το ιατρικό
και περιφερειακό σύστημα να δίνει πρόσβαση σε οποιαδήποτε είδους υπηρεσία υγείας είναι
απαραίτητη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.[14]

E – MED
Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός άλλου Ευρωπαϊκού έργου με το πλήρες όνομα
UTILISATION OF DIGITAL ECONOMY TECHNIQUES FOR THE REIMBURSEMENT OF
MEDICAL SERVICES ACROSS EUROPE- E-MED (e-MED). Το έργο χρηματοδοτήθηκε επίσης
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ο ρόλος του παραδοσιακού νοσοκομείου έχει αλλάξει σημαντικά μέσα στην τελευταία δεκαετία.
Συγκεκριμένα από ένα απλό σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς έχει μετατραπεί σε
ένα αναβαθμισμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας ξεκινώντας από τις παραδοσιακές
υπηρεσίες στους εσωτερικούς ασθενείς και φθάνοντας σε παροχή υπηρεσιών υγείας σε
εξωτερικούς ασθενείς και ασθενείς στα σπίτια τους.
Η ομάδα του e-Med περιλαμβάνει κλινικές, εργαστήρια και ιδιωτικά ιατρεία.
Οι προκλήσεις είναι τεράστιες με την από χρήση πληροφορίας σε διάφορα σημεία την ίδια στιγμή
χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο περίπλοκο με την
εμπλοκή διαφόρων κανονιστικών και νομοθετικών παραγόντων και καταλήγει στο ερώτημα
«ποιος πληρώνει για αυτές τις υπηρεσίες».
Οι περισσότερες από αυτές τις προκλήσεις μπορούν να ελαχιστοποιηθούν εάν υπάρχει ένας απλός
τρόπος διαχείρισης όλης της πληροφορίας απαραίτητη για να λειτουργήσει ένα μεγάλο σύστημα
υγείας, αποκτώντας πρόσβαση, υποβάλλοντας έξοδα, και δίνοντας δυνατότητα χρήσης της
πληροφορίας από κοινού στους γιατρούς, φαρμακεία, εργαστήρια και άλλους εμπλεκόμενους
οργανισμούς.
Σήμερα, το κάθε επίπεδο απαιτεί ένα χωριστό σύστημα, τα οποία συστήματα σπάνια
επικοινωνούν μεταξύ τους και είναι δύσκολα να τα χρησιμοποιήσει κανείς.
Πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να διαχειριστεί κανείς όλη αυτή τη σύνθετη
πληροφορία που αποτελείται από διοικητικής, οικονομικής και ιατρικής μορφής πληροφορία, με
τον οποίο να οδηγούνται οι ασθενείς στον κατάλληλο γιατρό, για την διαχείριση των κέντρων
αναφοράς, την διεκπεραίωση μιας πληρωμής, την συνταγογράφηση, την παραγγελία και
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παραλαβή εξετάσεων σε διαγνωστικά κέντρα. Τα συστήματα υγείας και τα νοσοκομεία μπορούν
να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του e-Med.[14]

EPIRUS – NET
Το EPIRUS - NET είναι ένα ασύρματο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων, που στόχο έχει να καλύψει
το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας της Ηπείρου.
Είναι ένα δίκτυο Τηλεϊατρικής και Τηλε-εργασίας, το οποίο ανήκει στην Γενική Γραμματεία
Περιφέρειας Ηπείρου και αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Βασικός κορμός του δικτύου είναι τα Ιωάννινα, η Άρτα, η Πρέβεζα και οι Φιλιάτες.
Το EPIRUS-NET είναι ένα σταθερό ασύρματο δίκτυο δεδομένων, το οποίο επεκτείνεται βαθμιαία
σε όλη την περιοχή και συνδέει τα περιφερειακά νοσοκομεία και τα κέντρα υγειονομικής
περίθαλψης.
Το δίκτυο αυτό παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρχείων υγείας, σε καταλόγους
προμηθευτών, σε υπηρεσίες διοικητικές ή νοσοκομειακές (εισόδους ασθενών σε νοσοκομεία,
αποτελέσματα εξετάσεων ασθενών, φαρμακευτικές αγωγές που χρησιμοποίησαν ασθενείς,
συμβουλές που δόθηκαν σε ασθενείς) , σε πόρους, σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες εκμάθησης
ιατρικής, καθώς και σε ειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες τηλε-συνεδρίασης και παροχής ιατρικών
συμβουλών μέσω τηλεφώνου.
Η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων είναι 2Mbps ενώ στα τελικά σημεία είναι 512Kbps.
Η τεχνολογία δικτύου είναι ATM (Asynchronous Transfer Mode) και Frame Relay. Η μέθοδος
μετάδοσης που χρησιμοποιείται είναι η διασπορά φάσματος (Spread Spectrum), η οποία αποτελεί
την ασφαλέστερη μέθοδο μετάδοσης σήματος, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη πρακτικά η
οποιαδήποτε παρεμβολή ή υποκλοπή του σήματος.[16]

SAFE 21
Το SAFE 21 ήταν ένα ερευνητικό και σήμερα είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, που έχει
οριοθετήσει και καταδείξει, ότι υψηλού επιπέδου εφαρμογές και υπηρεσίες μπορούν να
επιτευχθούν με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται κοινοπραξία
οκτώ διεθνών οργανισμών, με την οικονομική υποστήριξη της Ενωμένης Ευρώπης.
Ο σκοπός του προγράμματος τηλεϊατρικής SAFE 21 ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος
τηλεπαρακολούθησης ασθενών από το σπίτι τους μέσω της εφαρμογής ιατρικής τεχνολογίας στο
σύστημα τηλεειδοποίησης/ τηλε-βοήθειας, για να καταδείξει μέσω πρακτικών δοκιμών την
δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής των υπηρεσιών τηλε-βοήθειας και τηλεϊατρικής αποδεκτών
από τους ασθενείς και τους ιατρούς.[17]

Πρόγραμμα τηλεμετρίας ιατρικών παραμέτρων απομακρυσμένων ομάδων
πληθυσμού
H Vodafone, πραγματοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα «Τηλεμετρία Ιατρικών Παραμέτρων
Απομακρυσμένων Ομάδων Πληθυσμού» σε 5 περιφερειακά ιατρεία της Β’ ΔΥΠΕ Κεντρικής
Μακεδονίας με τη συμμετοχή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου και την
τεχνική υποστήριξη της εταιρείας Vidavo.
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Το πρόγραμμα, διάρκειας 1 έτους, βασίζεται στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και στη
χρήση νέας γενιάς τηλεϊατρικών συσκευών, παρέχοντας στο επιστημονικό προσωπικό των
περιφερειακών ιατρείων, τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις και
επομένως την αποτελεσματικότερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής, τα ακόλουθα ιατρεία εξοπλίστηκαν με 5 αντίστοιχα
συσκευές καταγραφής βιολογικών σημάτων (ηλεκτροκαρδιογράφο, σπιρόμετρο, οξύμετρο,
πιεσόμετρο, γλυκοζόμετρο) και με μία PDA συσκευή:
•
•
•
•
•

Περιφερειακό Ιατρείο Νέας Πέλλας
Περιφερειακό Ιατρείο Σίνδου, Κέντρο Υγείας Διαβατών
Περιφερειακό Ιατρείο Κονταριώτισσας, Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου
Κέντρο Υγείας Σκύδρας
Περιφερειακό Ιατρείο Μαλγάρων

Παράλληλα, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εφοδιάστηκε με τον κατάλληλο εξοπλισμό (πχ.
ηλεκτρονικός υπολογιστής), προκειμένου για τη διαχείριση των ιατρικών εξετάσεων.
Το
ιατρικό προσωπικό των μονάδων, καταγράφει στην απαιτούμενη συσκευή τις μετρήσεις του
ασθενούς και τις μεταφέρει μέσω Bluetooth στην PDA συσκευή. Εν συνεχεία, οι μετρήσεις
μεταφέρονται ασύρματα μέσω του δικτύου της Vodafone (GPRS) στο Νοσοκομείο. Το
εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου μελετά τις καταγραφές και τα ζωτικά σήματα και
παρέχει διάγνωση από απόσταση.[18]

Vida 24
Η υπηρεσία VIDA 24 διατίθεται από την εταιρεία Vidavo σε άτομα με χρόνιες παθήσεις μέσω
των ιατρών που τους παρακολουθούν, αλλά και σε πολίτες που επιθυμούν την παρακολούθηση
της φυσικής τους κατάστασης, καθώς και σε διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές,
ασφαλιστικές εταιρίες και νοσοκομεία.[19]Το σύστημα επιτρέπει τη συνεχή επικοινωνία του
ιατρού και του πολίτη μέσω ενός διαδικτυακού κέντρου επικοινωνίας:

Εικόνα 3.

Το σύστημα Vida 24
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Η τηλεϊατρική στον κόσμο
Arizona-International Telemedicine Network
Το Arizona-International Telemedicine Network (AITN) είναι ένα πρόγραμμα τηλεϊατρικής
μεταξύ Η.Π.Α. και Μεξικού.
Πρόκειται για δίκτυο με εφτά κόμβους (στην Αριζόνα και το Μεξικό) που παρέχει διάγνωση σε
παθολογικές καταστάσεις.
Χρησιμοποιεί τηλε-συνδιάσκεψη και στατικές εικόνες (όπως εικόνες από ιστούς), οι οποίες αντί
να εξετάζονται τοπικά, μεταφέρονται ηλεκτρονικά και εξετάζονται από ειδικευμένους γιατρούς
παρέχοντας ιατρικές συμβουλές από απόσταση.[11Telemed Virtual Patient Record System
Το Telemed Virtual Patient Record System αναπτύχθηκε από το Los Alamos National Laboratory
σε συνεργασία με το National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine (NJC)
στο Ντένβερ του Κολοράντο (Η.Π.Α.).
Το σύστημα αποτελείται από μια βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία και ιστορικά ασθενών. Η
βάση είναι κατανεμημένη, δηλαδή τα δεδομένα μπορεί να είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικές
τοποθεσίες, οπουδήποτε στις Η.Π.Α.
Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω δικτύου στους γιατρούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Έτσι, ένας γιατρός μπορεί, χωρίς να βγει από το γραφείο του, να δει στοιχεία για κάποιον ασθενή
μέσω ενός εξελιγμένου περιβάλλοντος με ευρεία χρήση πολυμέσων.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση περιλαμβάνουν απλό κείμενο (π.χ. τα στοιχεία της
ταυτότητας του ασθενή) αλλά και εικόνες, βίντεο κ.τ.λ. από διάφορες εξετάσεις που έχει κάνει ο
ασθενής.
Μέσω του συστήματος ένας γιατρός μπορεί να συγκρίνει τα στοιχεία του ασθενούς του με αυτά
που υπάρχουν αποθηκευμένα, να ενημερωθεί για το ιστορικό του ασθενούς και τις μεθόδους
θεραπείας που έχουν τυχόν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.
Έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή του μπορεί να αποφασίσει για την κατάλληλα
θεραπευτική μέθοδο που πρέπει να ακολουθήσει.
Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους. Κάποιος
εκπαιδευόμενος μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να αυτό-εκπαιδευθεί σε διαγνωστικές τεχνικές,
βλέποντας ταυτόχρονα τα δεδομένα για τον ασθενή και τη θεραπεία που ακολουθήθηκε, ενώ ένας
γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για να εξηγήσει στον ασθενή του την πορεία της
ασθένειάς του.
Το σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα τα στοιχεία να παρουσιάζονται ταυτόχρονα σε
χρήστες σε δύο ή περισσότερα διαφορετικά σημεία, ώστε να είναι δυνατή η παροχή συμβουλών
ταυτόχρονα από πολλούς ειδικούς.[11]

Emergency 112
Το σύστημα Emergency 112 είναι ένας συνδυασμός φορητών-σταθερών διατάξεων που
επιτρέπουν τη συλλογή και μετάδοση διαγνωστικά σημαντικών βιοσημάτων (ΗΚΓ, αρτηριακή
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πίεση, σφίξεις κτλ) καθώς και τη μετάδοση ακίνητων εικόνων της θέσης και της κατάστασης του
ασθενούς.
Αυτές τις εικόνες μπορούν να τις βλέπουν οι ειδικοί στο χώρο που βρίσκονται ενώ παράλληλα
εμφανίζονται και στη οθόνη του παραϊατρικού προσωπικού.
Ο ειδικός μπορεί να σχεδιάσει σύμβολα (σημειώσεις) στην εικόνα, για να δείξει για παράδειγμα
τον τρόπο απεγκλωβισμού ενός θύματος από τα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου.
Το παραϊατρικό προσωπικό μπορεί να βλέπει αυτές τις σημειώσεις στην οθόνη του, την ίδια
στιγμή που τις σχεδιάζει ο ειδικός. Έτσι και οι δύο πλευρές βλέπουν ταυτόχρονα την ίδια εικόνα
καθώς αυτή αλλάζει.
Ο ειδικός μπορεί να οδηγήσει τον τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα ώστε να συλλεχθούν και να
μεταδοθούν περισσότερες εικόνες. Ταυτόχρονα και τα δύο μέρη παρατηρούν σε πραγματικό
χρόνο τα σήματα που συλλέγονται στην οθόνη των βιοσημάτων.[11]

Tempus ICTM telemedicine system
Το Tempus ICTM σχεδιάστηκε από την αγγλική εταιρεία Remote Diagnostic Technologies (RDT)
, για να λαμβάνει λεπτομερή ιατρικά στοιχεία - συμπεριλαμβανομένου του σφυγμού, της πίεσης
του αίματος και των ρυθμών της καρδιών – σε περίπτωση που ένας επιβάτης αεροπλάνου
αρρωστήσει κατά την πτήση.
Το Tempus ICTM αφού συλλέξει τα στοιχεία από τις μετρήσεις του ασθενή τα στέλνει μέσω των
υπαρχουσών τεχνολογιών επικοινωνίας που διαθέτουν τα αεροσκάφη σε ένα κέντρο συλλογής στο
έδαφος όπου υπάρχουν ειδικοί ιατροί.
Οι πληροφορίες επιτρέπουν στους ιατρούς να εντοπίσουν την πάθηση του ασθενή και να
συμβουλέψουν το πλήρωμα του αεροσκάφους για την άμεση θεραπεία. Επιπλέον, είναι σε θέση
να κρίνουν εάν μια παρεκτροπή της πορείας του αεροσκάφους προς κάποιο κοντινό αεροδρόμιο
είναι ή όχι απαραίτητη.
Το Tempus ICTM επιτρέπει ακόμη και σε έναν απλό χρήστη ο οποίος δεν έχει γνώση στη χρήση
ιατρικών μηχανημάτων να συλλέξει και να διαβιβάσει (οκτώ βασικά ζωτικής σημασίας στοιχεία
για το άρρωστο άτομο), στους ιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος τα κλινικά στοιχεία που
απαιτούνται για τη βέβαιη διάγνωση και τη γρήγορη θεραπεία, ακόμη και ενώ εν πτήσεις.
Το Tempus ICTM περιλαμβάνει επίσης, μια φωνητική και μια τηλεοπτική σύνδεση που
επιτρέπουν στον ιατρό να δει και να ακούσει το χρήστη.[20]

Συστήματα εντοπισμού θέσης
Location based services
Η εκτίμηση της θέσης από μόνης της, δεν αποτελεί χρήσιμη πληροφορία προς τον τελικό χρήστη,
και συνεπώς δεν πρόκειται για αυτοσκοπό. Είναι συνεπώς απαραίτητη η αξιοποίηση αυτής της
γνώσης με κάποιον τρόπο, για να είναι ωφέλιμη.
Ο όρος Location Based Services αναφέρεται ακριβώς σε οποιαδήποτε είδους υπηρεσία
εκμεταλλεύεται την γνώση της θέσης του χρήστη ή βασίζεται άμεσα σε αυτήν.
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Παραδείγματα υπηρεσιών LBS αποτελούν:
•
•
•
•
•
•

Η απλή προβολή διαδραστικού (interactive) χάρτη κεντραρισμένου στην τρέχουσα θέση
του χρήστη
Ο εντοπισμός ενός χρήστη
Η παρακολούθηση στόλου οχημάτων
Η αναζήτηση θέσης στάθμευσης (parking)
Ο εντοπισμός υπηρεσιών, όπως εστιατόρια, νοσοκομεία, πρατήρια βενζίνης και άλλων,
που αναζητά ο χρήστης, σε λογική απόσταση από αυτόν,
Η κινητή διαφήμιση,

Σε περίπτωση που δεν παρέχουμε καμία υπηρεσία βασιζόμενη σε θέση είναι προφανές ότι ο
προσδιορισμός της θέσης του χρήστη καθίσταται αυτόματα άχρηστος και άνευ οποιουδήποτε
ενδιαφέροντος.
Για αυτόν το λόγο έχουν υλοποιηθεί ολοκληρωμένα συστήματα, που όχι μόνο εντοπίζει τους
χρήστες που εξυπηρετεί, αλλά προσφέρει επίσης και ένα σύνολο από υπηρεσίες που
εκμεταλλεύονται αυτήν την πληροφορία.[21]

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Ως Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών – Global Information System (ΓΣΠ - GIS) αναφέρεται
εκείνο το ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης
πληροφορίας που έχει σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο.[21]
Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι οργανωμένη συλλογή εξοπλισμού, λογισμικού,
γεωγραφικών δεδομένων και προσωπικού, σχεδιασμένη έτσι ώστε να συγκεντρώνει, αποθηκεύει,
ενημερώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει όλους τους τύπους των γεωγραφικών
δεδομένων.
Συνδέει τις γεωγραφικές τοποθεσίες με πληροφορία (οντότητες χαρτών), παράγοντας θεματικούς
χάρτες (με περιγραφικά δεδομένα), και έτσι την οπτικοποιεί και βοηθά στην ανάλυση της.
Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρήσιμο για τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται από πολλούς θεσμικούς φορείς
τα τελευταία χρόνια.
Η οπτικοποίηση της πληροφορίας που διαθέτει ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών,
επιτυγχάνεται με την παραγωγή από αυτό διαγραμμάτων, χαρτών, πινάκων και αναφορών.
Υπάρχουν δύο είδη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, τα ψηφιδωτά που διαχειρίζονται
δεδομένα όπως δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες και άλλα είδη πλαισίων, στα οποία η
πληροφορία συνδέεται με τα εικονοστοιχεία (pixels) των εικόνων και τα διανυσματικά που
διαχειρίζονται δεδομένα τα οποία οργανώνονται σε ψηφιακά υπόβαθρα γραμμών, πολυγώνων και
σημείων.
Το βασικό τμήμα σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι τα είδη ερωτήσεων που
μπορούμε να κάνουμε και έχουν σχέση με τις γεωγραφικές οντότητες που υπάρχουν αλλά και με
την πληροφορία που σχετίζεται πίσω από αυτές. Έτσι μπορούμε να κάνουμε πολλά είδη
αναλύσεων όπως δικτύου, χωρική και άλλες που έχουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς της
παραγωγής.
Τα δεδομένα που διαχειρίζεται ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι οι οντότητες
(χωρική πληροφορία) και οι πίνακες γνωρισμάτων τους (ποιοτικές και ποσοτικές ιδιότητες των
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χωρικών οντοτήτων).
•
•
•
•

Οι χωρικές γεωγραφικές οντότητες είναι τα γεωμετρικά καθορισμένα σχήματα που έχουν
συγκεκριμένη τοποθεσία στην πραγματικότητα και απεικονίζονται στους χάρτες
σύμφωνα με αυτή.
Οι σημειακές οντότητες (σημεία-κόμβοι), που κάθε μια από αυτές παριστάνεται με μια
ευδιάκριτη θέση, προσδιορίζοντας ένα αντικείμενο του χάρτη, που το μέγεθος ή το
σχήμα του είναι πολύ μικρό για να παρασταθεί σαν γραμμή ή πολύγωνο.
Οι γραμμικές οντότητες (γραμμές-τόξα), που κάθε μια από αυτές είναι ένα σύνολο
ζευγών συντεταγμένων, που όταν ενωθούν παριστάνουν το γραμμικό σχήμα ενός
αντικειμένου του χάρτη, πολύ στενό για να απεικονισθεί σαν περιοχή.
Οι εκτατικές οντότητες (περιοχές-πολύγωνα) που είναι κλειστά σχήματα των οποίων τα
όρια περικλείουν ομογενείς περιοχές.

Οι οντότητες διαχωρίζονται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα ανάλογα με το είδος τους. Βασική αρχή
σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να συνυπάρχουν
δύο και περισσότερα είδη οντοτήτων στο ίδιο χαρτογραφικό υπόβαθρο.
Ως χαρτογραφικό υπόβαθρο (layer) ορίζεται εκείνος ο χάρτης που βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή
(ή όχι) και περιλαμβάνει αποτυπωμένες τις γεωγραφικές οντότητες ιδίου είδους, μιας περιοχής για
την οποία υφίσταται.
Ανάλογα με την κλίμακα που έχει ο χάρτης μια οντότητα μπορεί να είναι σημείο, γραμμή ή
πολύγωνο.
Τα γνωρίσματα των οντοτήτων αναφέρονται ως η περιγραφική πληροφορία που σχετίζεται με τις
οντότητες των χαρτογραφικών υποβάθρων. Αυτά υφίστανται ως στήλες-πεδία σε πίνακες, όπου η
κάθε γραμμή πίνακα αντιπροσωπεύει μια εκ των χωρικών οντοτήτων. Κάθε πίνακας σε ένα
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών με περιγραφική πληροφορία συνδέεται με ένα θεματικό
χαρτογραφικό υπόβαθρο.
Μια μαθηματική διαδικασία για τον ακριβή προσδιορισμό των χωρικών σχέσεων είναι η
τοπολογία. Για τους χάρτες, η τοπολογία προσδιορίζει σχέσεις ανάμεσα σε οντότητες,
αναγνωρίζει γειτονικά πολύγωνα, και μπορεί να προσδιορίσει μια οντότητα, όπως μια περιοχή,
σαν σύνολο άλλων.
Η ανάλυση μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών γίνεται με τέσσερις τρόπους.
•

•

•

Project Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε
ένα Η/Υ, στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό. Τοπικά γίνεται η χαρτογράφηση
αλλά και οι αναλύσεις. Οι δυνατότητες είναι περιορισμένες όσον αφορά στην
αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων που απαιτούν πολλά είδη δεδομένων και
αυξημένη υπολογιστική ισχύ.
Υπηρεσιακά Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Όλα τα δεδομένα είναι
διαθέσιμα σε πολλούς χρήστες με πρόσβαση από διαφορετικούς Η/Υ στην κλίμακα του
τμήματος της επιχείρησης. Υφίσταται ολοκλήρωση και ενοποίηση των δεδομένων από
τα διαφορετικά τμήματα. Οι ομάδες δεδομένων διατηρούνται και διαχειρίζονται
κεντρικά. Τέλος, πολλά είδη εφαρμογών χρησιμοποιούνται για τις επιμέρους ανάγκες
των τμημάτων.
Επιχειρησιακά Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Όλα τα σύνολα δεδομένων
διαχειρίζονται ως η βασική πηγή για παραγωγή πληροφορίας στην κλίμακα της
επιχείρησης. Αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων με τα οποία είναι
προσπελάσιμα μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης. Εφαρμογές Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών παίζουν το ρόλο του πελάτη και λαμβάνουν τα δεδομένα από
την κεντρική βάση δεδομένων (που βρίσκεται στον εξυπηρετητή) για τις αναλύσεις. Το
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•

τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
αρχιτεκτονικής πελάτη/εξυπηρετητή.
Διαδικτυακά Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Τα δεδομένα υφίστανται σε
κεντρικό εξυπηρετητή όπου υπάρχει κατάλληλο λογισμικό που επιτρέπει την πρόσβαση
μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Οι ύπαρξη Java applets κάνει εφικτή, την πρόσβαση στα
δεδομένα, από μακρινές αποστάσεις και για συγκεκριμένα είδη.

Υπάρχουσες τεχνικές εντοπισμού θέσης
Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ήδη μια πληθώρα τεχνικών εντοπισμού θέσης, διαθέσιμη στο
κοινό. Οι τεχνικές αυτές χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο με τον
οποίο προσδιορίζουν την θέση του χρήστη:
•
•
•
•

Οι τεχνικές που βασίζονται σε αστερισμό δορυφόρων
Οι μέθοδοι που βασίζονται σε επίγειο δίκτυο
Συνδυασμός των ανωτέρω δύο μεθόδων, με απώτερο σκοπό την αύξηση της ακρίβειας
Οι αδρανειακές μέθοδοι πλοήγησης

Όλες οι αναφερόμενες μέθοδοι, με εξαίρεση τις αδρανειακές, βασίζονται σε φάρους (beacons), οι
οποίοι είναι τοποθετημένοι είτε στην επιφάνεια της γης, είτε σε τροχιά γύρω από αυτήν, και
εκπέμπουν συνεχώς κάποιου είδους αναγνωριστικό σήμα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον εντοπισμό της θέσης του τελικού χρήστη, είναι η γνώση της
θέσης των φάρων με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Ο κινητός χρήστης επιχειρεί τον υπολογισμό
είτε της απόστασης μεταξύ του ιδίου και των φάρων – σημείων αναφοράς, είτε της γωνίας της
ευθείας που τους ενώνει ως προς τον ορίζοντα.
Γνωρίζοντας την ακριβή θέση των σημείων αναφοράς καθώς και την απόσταση ή την γωνία, το
φορητό τερματικό έχει την δυνατότητα να υπολογίσει την δική του θέση είτε στον τρισδιάστατο,
είτε στον δυσδιάστατο χώρο.[21]

Συστήματα εντοπισμού θέσης στην Ελλάδα
Τεχνολογίες - πιλοτικά προγράμματα
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε κάποια προγράμματα που διατίθενται στην
ελληνική αγορά από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και των
επικοινωνιών. Στην συνέχεια θα παραθέσουμε μερικές εφαρμογές συστημάτων εντοπισμού θέσης
που αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο , από τις οποίες μερικές λειτουργούν πιλοτικά.

Vidatrack
Η εταιρεία Vidavo ανέπτυξε μία υπηρεσία εκπομπής σήματος έκτακτης ανάγκης και εντοπισμού,
την Vidatrack.[19]
Η Vidatrack δίνει την δυνατότητα:
•
•

Εκπομπής σήματος έκτακτης ανάγκης ηλικιωμένων και ατόμων με χρόνια προβλήματα
υγείας
Εντοπισμού θέσης ατόμων με Alzheimer (ή άλλες νοητικές ασθένειες) ή και παιδιών
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Η Vidatrack είναι μια εξελιγμένη τεχνολογικά υπηρεσία που παρέχεται σε συνδυασμό με την
υπηρεσία τηλεμετρίας Vida 24.

Εικόνα 4.

Απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος Vidatrack

Χρήστες της υπηρεσίας Vidatrack είναι:
•
•

•
•
•
•
•

Ηλικιωμένοι - Άτομα με χρόνιες παθήσεις
At risk patients: Πολίτες με σταθερή κατάσταση υγείας, η οποία ενδέχεται όμως ανά
πάσα στιγμή να επιδεινωθεί, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους (π.χ. περιπτώσεις
χρόνιων αναπνευστικών και καρδιολογικών προβλημάτων, μετεγχειρητικών
καταστάσεων κτλ)
Άτομα με έκπτωση των ανώτερων νοητικών λειτουργιών: Άνοια Νόσος Alzheimer
Πολυεμφρακτική άνοια Διπολική συναισθηματική διαταραχή Αγγειακά προβλήματα
εγκεφάλου
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Παιδιά
Εγκυμονούσες
Οργανισμοί υγείας & κοινωνικής φροντίδας

Για την χρήση του συστήματος Vidatrack μία συσκευή GPS tracker (εντοπισμού θέσης) να είναι
στην τσέπη ή ακόμα και ενσωματωμένη (ραμμένη) στο ρούχο του χρήστη.
Σε περίπτωση ανησυχητικής και αδικαιολόγητης απουσίας του, οι οικείοι του θα έχουν τη
δυνατότητα, να ενεργοποιούν την εφαρμογή εντοπισμού θέσης στον Η/Υ ή το PDA τους, να
κατεβάζουν τους χάρτες με το στίγμα του χρήστη και να ενεργούν ανάλογα.
Η συσκευή GPS tracker είναι μια εξελιγμένη συσκευή εντοπισμού που χρησιμοποιεί GPS σε
συνδυασμό με GSM, λειτουργώντας έτσι σαν κινητό τηλέφωνο που μπορεί να στέλνει και
συντεταγμένες GPS. Είναι απλή σαν τηλέφωνο GSM, έχει χαραγμένη γλώσσα Braille για άτομα
με ειδικές ανάγκες, έχει δυνατότητα λειτουργίας εντοπισμού και ειδοποίησης μέσω SMS ή GPRS
και τέλος έχει λειτουργία πλήκτρου SOS

SOS – Post Crash Alert System
To SOS – Post Crash Alert System είναι ένα πιλοτικό σύστημα που εφαρμόζει η
αυτοκινητοβιομηχανία Ford στο νέο της μοντέλο Ford Taurus.
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Το νέο αυτό σύστημα τίθεται σε λειτουργία όταν στην διάρκεια ενός ατυχήματος ενεργοποιηθούν
οι αερόσακοι του οχήματος. Όταν αυτό συμβεί το SOS – Post Crash Alert System ξεκλειδώνει τις
πόρτες, ενεργοποιεί την κόρνα του οχήματος και ανάβει τα φώτα έκτακτης ανάγκης.
Ταυτόχρονα το SOS – Post Crash Alert System στέλνει σήμα στα κεντρικά της αντιπροσωπεία
Ford όπου έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο οδικής βοήθειας , και ενημερώνει για την ύπαρξη του
ατυχήματος δίνοντας το στίγμα του αυτοκινήτου.
Το κέντρο οδικής βοήθειας της Ford ενημερώνει στην συνέχεια τους οργανισμούς εκτάκτου
ανάγκης.[25]

Marine traffic AIS
Το Marine traffic AIS είναι ένα project του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα του
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων το οποίο μεταδίδει σε πραγματικό
χρόνο το στίγμα πλοίων που βρίσκονται στα Ελληνικά χωρικά ύδατα.
Για την απεικόνιση των στοιχείων το Marine traffic AISχρησιμοποιεί ένα Google map ενώ στις
σελίδες του συστήματος μπορεί κανείς να δει τα ελληνικά λιμάνια αλλά και διάφορα επιβατηγά,
φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς.
Το Marine traffic AIS υλοποιήθηκε ως ένα ακαδημαϊκό, ανοικτό έργο. Αρχικός στόχος του είναι η
αξιοποίησή του σε ερευνητικές εφαρμογές, η μελέτη και σχεδίαση αλληλεπιδραστικών
πληροφοριακών συστημάτων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την κυκλοφορία των
πλοίων και για τις ραδιο-τηλεπικοινωνίες.
Μέσα στους ευρύτερους στόχους του είναι να παρέχει στο κοινό πληροφορίες πραγματικού
χρόνου για τα λιμάνια και τις κινήσεις των πλοίων.
Το σύστημα φιλοξενείται από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο.
Η συλλογή των δεδομένων βασίζεται στο διεθνές σύστημα AIS (Automatic Identification
System). [26]

Σύστημα εύρεσης θέσης με χρήση τηλεφωνικής κλήσης
Ταυτότητα καλούντος – Caller ID
Η ταυτότητα καλούντος, επίσης γνωστή και ως αναγνώριση κλήσεων, είναι μια τηλεφωνική
υπηρεσία, διαθέσιμη σε γραμμές POTS, όπου ο αριθμός του καλούντος εμφανίζεται στην οθόνη
της τηλεφωνικής συσκευής του ατόμου που δέχεται την κλήση, κατά την διάρκεια της κλήσης ή
κατά την διάρκεια της κλήσης πριν η κλήση απαντηθεί.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τον αριθμό εμφανίζονται και τα στοιχεία του καλούντος, η
υπηρεσία όμως αυτή είναι σπάνια ενεργοποιημένη και ταυτόχρονα πολύ ακριβή.
Ο αριθμός του καλούντος μπορεί να εμφανιστεί στην τηλεφωνική συσκευή που δέχεται την κλήση
ή σε ξεχωριστή συσκευή συνδεδεμένη με αυτή. Η αναγνώριση κλήσεων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθούν φάρσες, πωλήσεις μέσω τηλεφώνου, καθώς και άλλες
ενοχλητικές ενέργειες που γίνονται συχνά μέσω τηλεφώνου.[27][28]
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Απαγόρευση παρουσίασης ταυτότητας καλούντος συνδρομητή – CLIR
Η απαγόρευση παρουσίασης ταυτότητας καλούντος συνδρομητή, γνωστή και ως απόκρυψη
αριθμού είναι μία τηλεφωνική υπηρεσία , η οποία ελέγχει τα στοιχεία του καλούντος που θα
εμφανιστούν στο άτομο που δέχεται την κλήση.
Η απόκρυψη αριθμού συνήθως χρησιμοποιείται σε GSM δίκτυα. Αν η υπηρεσία απόκρυψης
αριθμού είναι ενεργοποιημένη τότε ο πάροχος του καλούντος δεν προωθεί, στον πάροχο του
ατόμου που δέχεται την κλήση, τα στοιχεία του.
Υπάρχει όμως η δυνατότητα παράκαμψης της απόκρυψης αριθμού. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει
σε οργανισμούς όπως η αστυνομία και η πολιτική προστασία, ενώ συνήθως όλοι οι πάροχοι
προωθούν μεταξύ τους τα στοιχεία των πελατών τους, χωρίς όμως αυτά να εμφανίζονται στους
τελικούς αποδέκτες των κλήσεων σε περίπτωση που αυτοί είναι κοινοί πολίτες.[27][28]

Hellas Navigator
Το Hellas Navigator[29] είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων με δυνατότητα
απεικόνισης αυτών πάνω σε ψηφιακούς χάρτες.
Περιλαμβάνει έναν αναλυτικό ηλεκτρονικό χάρτη-οδηγό Αθήνας και Αττικής, με δυνατότητες
εύρεσης διευθύνσεων, διαδρομών αλλά και επαγγελματιών από πάρα πολλές κατηγορίες.
Επιπλέον περιλαμβάνει τηλεφωνικό κατάλογο Ελλάδας και Κύπρου , δυνατότητες δρομολόγησης,
αμφίδρομης αναζήτησης, εισαγωγής πελατολογίου και απεικόνισής του πάνω στο χάρτη, καθώς
και η εκτύπωση του τηλεφωνικού και επαγγελματικού καταλόγου σε λίστες και ετικέτες.

Εκτίμηση θέσης από τον πάροχο κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Η εκτίμηση της θέσης ενός κινητού τηλεφώνου μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πάροχο.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα δόθηκε ώθηση στην μελέτη αυτών των τεχνικών, κυρίως λόγω
νόμου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος υποχρεώνει τους παρόχους να είναι σε
θέση να εντοπίσουν ένα κινητό τηλέφωνο, με ακρίβεια 50 ως 100 m, όταν πραγματοποιήσει
επείγουσα κλήση προς τον αριθμό 911.
Αυτή η δυνατότητα είναι ευρύτερα γνωστή ως e-911.
Η εκτίμηση της θέσης ενός κινητού τηλεφώνου από την μεριά του παρόχου, μπορεί να γίνει με
έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
•

Time (Difference) of Arrival, χρόνος άφιξης : Λαμβάνεται υπ’ όψιν η χρονική
καθυστέρηση στην λήψη του σήματος που εξέπεμψε το κινητό τηλέφωνο από τις
γειτονικές κυψέλες.
Όπως στο GPS, υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ του κινητού και των κεραιών και από
εκεί υπολογίζεται η θέση του. Αντίθετα όμως από το GPS, οι κεραίες υπολογίζουν την
θέση του κινητού, και όχι το ίδιο το κινητό.
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•

Angle of Arrival, γωνία άφιξης: Αντίστοιχα με το Time of Arrival, υπολογίζεται η
γωνία άφιξης του σήματος στις κυψέλες. Η γωνία προκύπτει από την χρονική
καθυστέρηση ανάμεσα στα διαδοχικά στοιχεία της στοιχειοκεραίας της κυψέλης. Με
βάση την γωνία άφιξης υπολογίζεται η θέση του κινητού ως το σημείο τομής

Για μεγαλύτερη ακρίβεια είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο τρόποι ταυτόχρονα.[21]

Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
Η συνεχής αύξηση της ζήτησης μετακινήσεων προσώπων και αγαθών και της κυκλοφορίας των
οχημάτων, σε συνδυασμό με την αδυναμία αντιμετώπισης της αύξησης της ζήτησης με αντίστοιχη
αύξηση της προσφοράς δημιουργούν σοβαρά κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα,
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την επέκταση της οδικής υποδομής εμποδίζεται από
την έλλειψη χώρων και διαθέσιμων οικονομικών πόρων.
Τίθεται επομένως η έννοια της διαχείρισης της κυκλοφορίας, ως κύριο στοιχείο για τη
βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του οδικού δικτύου με όρους
κινητικότητας, ασφάλειας, άνεσης και οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του
περιβάλλοντος και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
Τα Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών (Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών) μπορούν να
βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια μέσω της εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών της κοινωνίας
της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο χώρο των μεταφορών.
Με τον όρο «Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transport Systems – ITS)» νοούνται
όλα τα συστήματα και οι υπηρεσίες που κάνουν τη μετακίνηση των ατόμων ή αγαθών πιο
αποδοτική, οικονομική και ασφαλή, και επομένως πιο «έξυπνη».
Η τηλεματική ή τα Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών είναι ένας συνδυασμός σύγχρονων ψηφιακών
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών, που εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών.
Τα προηγμένα συστήματα των οδικών μεταφορών διακρίνονται σε εκείνα που σχετίζονται με την
υποδομή του οδικού δικτύου και συνθέτουν την «Έξυπνη» Υποδομή και σε εκείνα που
χρησιμοποιούνται στα οχήματα που κυκλοφορούν επί της οδικής υποδομής και αποτελούν τα
«Έξυπνα» Οχήματα.
Η «Έξυπνη» Υποδομή περιλαμβάνει τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείρισης
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας ταξιδιωτών και πρόληψης ατυχημάτων, διαχείρισης της
λειτουργίας και της συντήρησης της οδού, διαχείρισης των οδικών καιρικών συνθηκών,
διαχείρισης των λειτουργιών των επαγγελματικών οχημάτων, διαχείρισης της αλυσίδας των
συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και συστήματα για ειδικές κατηγορίες
μετακινουμένων
Με τη διαχείριση της κυκλοφορίας σχετίζονται άμεσα τα συστήματα διαχείρισης αρτηριών,
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, διαχείρισης των μέσων μαζικής μεταφοράς, διαχείρισης των
οδικών συμβάντων, ηλεκτρονικής πληρωμής και πληροφόρησης.[30]
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Συστήματα παρακολούθησης κυκλοφορίας
Η σύγχρονη παρακολούθηση αξιοποιεί τόσο τις υπάρχουσες, όσο και νέες τεχνολογίες για τους
σκοπούς της, δηλαδή τη μέτρηση πάσης φύσεως κυκλοφοριακών δεδομένων και την επιτήρηση
της κυκλοφορίας.[31]

Τύποι συστημάτων παρακολούθησης
Ο εξοπλισμός των συστημάτων παρακολούθησης της κυκλοφορίας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί
στους παρακάτω τύπους:
•
•

•
•

Μαγνητικοί ανιχνευτές: Είναι παγκοσμίως ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος τύπος, με
κύρια εφαρμογή τους σηματοδοτούμενους κόμβους. Χρησιμοποιούνται για μέτρηση
κυκλοφοριακών δεδομένων.
Αισθητήρες ανίχνευσης έξω από το οδόστρωμα: Είναι συσκευές που τοποθετούνται
επάνω από το οδόστρωμα, εφαρμόζοντας διάφορες τεχνολογίες όπως μικροκύματα,
λέιζερ ή υπέρυθρες ακτινοβολίες. Χρησιμοποιούνται και αυτοί για μέτρηση
κυκλοφοριακών δεδομένων.
Κλειστά αναλογικά κυκλώματα τηλεόρασης: Η γνωστή πρακτική όπου αναλογικές
κάμερες αποστέλλουν την εικόνα σε οθόνες του κέντρου διαχείρισης, για άμεση
παρακολούθηση από το προσωπικό.
Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας: Η πιο σύγχρονη τεχνική, όπου ψηφιακές κάμερες
αποστέλλουν την εικόνα σε υπολογιστικά συστήματα τόσο για εξαγωγή κυκλοφοριακών
δεδομένων, όσο και για διαπίστωση ειδικών συμβάντων, σε κάθε περίπτωση μετά από
ηλεκτρονική επεξεργασία της εικόνας.

Σύστημα TETRA
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τεχνολογιών ψηφιακών κινητών επικοινωνιών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές Ιδιωτικών Ραδιοδικτύων (Private Mobile Radio, PMR) και
Ραδιοδικτύων ∆ηµόσιας Πρόσβασης (Public Access Mobile Radio, PAMR).
Μία από αυτές είναι το TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) είναι ένα σχετικά πρόσφατο,
ανοικτό, ασύρματο ψηφιακό συνκαναλικό (trunked) σύστημα, το οποίο έχει προτυποποιηθεί από
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ETSI) και το οποίο ικανοποιεί τις
απαιτήσεις των πιο απαιτητικών χρηστών.
Η συνκαναλική αρχιτεκτονική του, επιτρέπει σε δεδομένο αριθμό ραδιοσυχνοτήτων, να
κατανεμηθούν σύμφωνα µε τις απαιτήσεις των χρηστών.
Το TETRA σχεδιάστηκε από το ETSI για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επαγγελματιών
χρηστών που ζητούν υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και δυνατότητες που δεν είναι διαθέσιμες από
τα αναλογικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας.
Η συγκεκριμένη τυποποίηση έχει σχεδιαστεί τόσο για Ιδιωτικά (PMR) όσο και∆ηµόσιας
Πρόσβασης Ραδιοδίκτυα (PAMR). Το πρότυπο κεφαλαιοποιεί την εμπειρία και τις τεχνικές που
αναπτύχθηκαν στην εξέλιξη των προηγούμενων συνκαναλικών ραδιοσυστηµάτων και την επιτυχή
ανάπτυξη του προτύπου GSM κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980.
Η ανάπτυξη του προτύπου TETRA ξεκίνησε το 1990 και τα πρώτα πρότυπα παρουσιάστηκαν το
1995 . Τα πρότυπα TETRA είναι διαθέσιμα χωρίς επιβάρυνση από το ETSI.
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Εκτός από το ETSI, όπου το πρότυπο TETRA έχει οριστεί, σημαντικές ομάδες χρηστών,
τηλεπικοινωνιακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κατασκευάστριες εταιρείες, ρυθμιστικές αρχές
έχουν υπογράψει το µνηµόνιο συνεργασίας TETRA (MoU).
Το Μνημόνιο Συνεργασίας, αποτελεί κοινή προσπάθεια για την υποστήριξη και προώθηση της
υλοποίησης συστημάτων TETRA στην Ευρώπη.
Δίκτυα TETRA έχουν αναπτυχθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από την Ευρώπη,
υπάρχουν δίκτυα στην Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδία, Νέα Ζηλανδία και Χονγκ Κονγκ.[11]

Ανάγκη δημιουργίας συστήματος
Το TETRA σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που δεν καλύπτονταν από τα ειδικά
ραδιοδίκτυα αναλογικής τεχνολογίας.
Ο όρος «ειδικά ραδιοδίκτυα» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα ραδιοδίκτυα της κινητής
υπηρεσίας ξηράς, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας
διαφόρων επαγγελματιών χρηστών όπως ραδιοταξί, εταιρείες μεταφορών κλπ, αλλά και
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική κλπ).
Τα δίκτυα αυτά δεν προορίζονται για παροχή δημοσιών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, άλλωστε
για αυτό το λόγο απαγορεύεται και η εμπορική εκμετάλλευση τους, αλλά για ίδια χρήση από τους
κατόχους της σχετικής άδειας και είναι προφανές ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο σε
οικονομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο.
Τα ειδικά ραδιοδίκτυα αποτελούν μια απλή λύση που καλύπτει τις ανάγκες αρκετών χρηστών,
είναι ενδιαφέρον όμως να αναφερθούν τα μειονεκτήματα και οι περιορισμοί που παρουσιάζουν τα
δίκτυα αυτά.
•

Υψηλό κόστος : Για την λειτουργία ενός ειδικού ραδιοδικτύου είναι προφανές ότι ο
χρήστης θα πρέπει να επιβαρυνθεί όχι µόνο µε την αγορά του τερματικού εξοπλισμού,
αλλά και των σταθμών βάσης του δικτύου καθώς και µε το κόστος προμήθειας και
εγκατάστασης του ιστού και της κεραίας του σταθμού.

•

Περιορισμένη κάλυψη : Είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
λειτουργούντων ειδικών ραδιοδικτύων αποτελούνται από ένα σταθμό βάσης και κάποιο
αριθμό κινητών σταθμών.
Το σχήμα αυτό, το οποίο ασφαλώς περιορίζει την γεωγραφική έκταση του δικτύου στην
εμβέλεια κάλυψης του σταθμού βάσης, έχει επικρατήσει λόγω της αντικειμενικής
δυσκολίας για δημιουργία ενός δικτύου µε περισσότερους του ενός σταθμούς βάσης.
Η δυσκολία αυτή συνίσταται κυρίως στην δυσχέρεια
ραδιοεπικοινωνιών σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

εξεύρεσης

σταθμών

Αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών είναι η δυσκολία των αναλογικών ειδικών
ραδιοδικτύων να καλύψουν τις ανάγκες χρηστών που κινούνται σε ευρύτερες
γεωγραφικές περιοχές όπως είναι π.χ. οι εθνικές μεταφορικές εταιρείες.
•

Περιορισμός στη χρήση : Οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν ένα πολύτιμο σπάνιο πόρο,
τον οποίο όμως τα αναλογικής τεχνολογίας ειδικά ραδιοδίκτυα δεν χρησιμοποιούν
αποτελεσματικά.
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Για το λόγο αυτό και λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης διαθεσίμων ραδιοσυχνοτήτων, η
κείμενη νομοθεσία προβλέπει ένα περιορισμένο αριθμό δικαιούχων οι οποίοι έχουν
δικαίωμα να αποκτήσουν άδεια ειδικού ραδιοδικτύου.
Παρά το ότι ο περιορισμός είναι απολύτως αναγκαίος αναπόφευκτα αποκλείει κάποιες
μεμονωμένες έστω περιπτώσεις χρηστών .
Επιπλέον έχουν τεθεί συγκεκριμένοι περιορισμοί στην χρήση των δικτύων αυτών, όπως
είναι η απαγόρευση επικοινωνίας ανάμεσα σε κινητούς σταθμούς, περιορισμοί που
βεβαίως δεν υπάρχουν σε δημόσιας πρόσβασης κινητά ραδιοδίκτυα.
•

Κοινή χρήση ραδιοσυχνοτήτων : Λόγω του ιδιαίτερου περιορισμού στις διαθέσιμες
ραδιοσυχνότητες για την λειτουργία των ειδικών ραδιοδικτύων, γίνεται κοινή χρήση των
προς διάθεση ραδιοσυχνοτήτων από διαφορετικά δίκτυα, κάτι που βεβαίως επηρεάζει
δυσμενώς την ποιότητα της επικοινωνίας, ιδίως στα χρονικά διαστήματα που
παρατηρείται αυξημένη τηλεπικοινωνιακή κίνηση.
Επιπρόσθετα το τηλεπικοινωνιακό κανάλι χρησιμοποιείται από όλους τους χρήστες στα
ραδιοδίκτυα που χρησιμοποιούν την ίδια ραδιοσυχνότητα, µε αποτέλεσμα τυχόν
κακόβουλη χρήση του ραδιοτηλεφώνου από κάποιο χρήστη να επηρεάζει αρνητικά την
επικοινωνία των υπόλοιπων χρηστών.

•

Αναποτελεσματική χρήση ραδιοσυχνοτήτων : Η αναλογική τεχνολογία στην οποία
βασίζονται τα ειδικά ραδιοδίκτυα έχει αποδειχτεί ότι δεν εκμεταλλεύεται επαρκώς το
φάσμα σε σχέση µε τις αντίστοιχες ψηφιακές τεχνολογίες,

Γενικά χαρακτηριστικά
Το σύστημα TETRA, βασισμένο και στην ψηφιακή τεχνολογία “trunking” που ενσωματώνει,
δηλαδή τη μετάδοση φωνής και δεδομένων, διαθέτει και πολλά από τα χαρακτηριστικά άλλων
τεχνολογιών όπως τα ασύρματα δίκτυα, τα μπίππερ( paging ) , την ασύρματη μετάδοση
δεδομένων καθώς και πολλά από τα χαρακτηριστικά της κινητής τηλεφωνίας όπως είναι:
•
•
•
•
•

Πλήρης ραδιοκάλυψη με κυψελωτή δομή δικτύου.
Αναχρησιμοποίηση της συχνότητας σε κάθε αλλαγής της κυψέλης.
Αυτόματη εντόπιση και περιαγωγή
Ασφάλεια επικοινωνίας με χρήση κρυπτογράφησης
Μετάδοση φωνής και δεδομένων.

Αρχικά το TETRA λειτουργούσε στην περιοχή συχνοτήτων 380-400 MHz. Στη συνέχεια
παραχωρήθηκαν και οι συχνότητες 410-430 MHz και 870-888 MHz.
Το εύρος ζώνης κάθε καναλιού είναι 25 ΚΗz , άρα το σύνολο των διαθέσιμων συχνοτήτων είναι
το εύρος ζώνης που παραχωρήθηκε ανά το εύρος ζώνης του καναλιού. Λόγω και της χρήσης
χρονικής πολυπλεξίας TDMA, κάθε συχνότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 4 χρήστες του
ίδιου δικτύου.

Διαθεσιμότητα συσκευών
Τα συστήματα και ο εξοπλισμός TETRA χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό
προσαρμοστικότητας ο οποίος είναι αναγκαίος για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες λειτουργικές
ανάγκες των χρηστών αναφορικά στη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία, συµπεριλαµβανοµένων
και εκείνων των αναγκών που είναι κρίσιμες σε επίπεδο ασφάλειας.
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Έτσι τα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία TETRA ενσωματώνουν και τεχνικές
κωδικοποίησης για διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από τυχόν απόπειρες υποκλοπής.
Επίσης αυτά τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα ώστε να μεταφέρουν δεδομένα με μεγαλύτερους
ρυθμούς μετάδοσης από τα υπάρχοντα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Υπηρεσίες του TETRA
Το TETRA υποστηρίζει έναν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών οι οποίες καλούνται διακομιστικές
υπηρεσίες και τηλευπηρεσίες.
Σαν διακομιστική υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία η οποία παρέχει μεταφορά πληροφορίας μεταξύ
των διεπαφών του χρήστη που εμπλέκονται στα χαμηλά στρώματα των λειτουργιών εμποδίζοντας
της λειτουργίες του τερματικού.
Οι τηλευπηρεσίες παρέχουν δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και των λειτουργιών
του τερματικού. Οι τηλευπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδιότητες των υψηλότερων στρωμάτων.
Όλες οι κλήσεις φωνής και δεδομένων μπορούν να απευθύνονται σε έναν ή σε περισσότερους
χρήστες (point-to-point or point-to-multipoint). Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να έχουμε είτε μια
ομαδική κλήση (half-duplex operation) είτε μια κλήση ανακοίνωσης (broadcast) (simplex
operation).
Οι κλήσεις φωνής γίνονται με ή χωρίς κρυπτογράφηση. Ένα από τα πλεονεκτήματα της
ραδιοδιεπαφής TETRA είναι η παροχή πληθώρας υπηρεσιών δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες
περιλαµβάνουν:
•
•
•

Υπηρεσίες μεταγωγής κυκλώματος, που χρησιμοποιούν από µία μέχρι τέσσερις
χρονοθυρίδες.
Υπηρεσίες μεταγωγής πακέτων που υποστηρίζουν τόσο το πρωτόκολλο X.25, όσο και το
Internet Protocol (IP).
Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων.

Το σύνολο των υπηρεσιών TETRA ολοκληρώνεται από περίπου 30 συμπληρωματικές υπηρεσίες,
που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό των βασικών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων.
Παραδείγματα αυτών των συμπληρωματικών υπηρεσιών είναι:
•

•
•
•
•

Γενικευμένη κλήση προς πολλούς σταθμούς ( Broadcast call). Όλοι οι χρήστες που είναι
συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο TETRA μπορούν να λαμβάνουν ταυτόχρονα ένα επείγον
μήνυμα. Αυτό βρίσκει εφαρμογή σε υπηρεσίες όπως των σωμάτων ασφαλείας, δημόσιας
διοίκησης και επειγόντων περιστατικών.
Κλήση σταθμών κατά ομάδες (Group call). Ένας αριθμός χρηστών χρησιμοποιούν το
ίδιο κανάλι και μπορούν να επικοινωνούν απρόσκοπτα μεταξύ τους.
Προτεραιότητα κλήσης (Priority call). Υπάρχει η δυνατότητα προτεραιότητας μέχρι 8
επίπεδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο κανάλι, τότε μια κλήση υψηλής
προτεραιότητας μπορεί να καταλάβει τη θέση μιας κλήσης χαμηλής προτεραιότητας.
Διαρκής επικοινωνία χωρίς κόστος (Open channel). Το TETRA είναι ένα είδος ιδιωτικού
δικτύου και δεν εξυπηρετεί σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.
Επικοινωνία μεταξύ των κινητών σταθμών χωρίς τη διαμεσολάβηση του κέντρου
(Mobile to mobile without infrastructure). Δύο χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με
το DMO (Direct mode operation) ακόμα και αν βρίσκονται εκτός του κορμού των
δικτύων.
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•
•

Χρήση κινητού σταθμού για αναμεταδότη (Mobile used as repeater). Ένα κινητό
τερματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αναμεταδότης για επέκταση του δικτύου
κάλυψης του συστήματος TETRA.
Άμεση αποκατάσταση επικοινωνίας (Fast call set up). Οι κλήσεις πραγματοποιούνται σε
λιγότερο από 0.3 sec επιτυγχάνοντας άμεση επικοινωνία μεταξύ των χρηστών
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Μέρος 4
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Σχεδιαστικές Προδιαγραφές
Επικύρωση Σχεδιαστικών Προδιαγραφών
Μέσα από τη διαδικασία της έρευνας περιοχής και τα συμπεράσματά της, κρίνεται απαραίτητη η
επανεξέταση των σχεδιαστικών προδιαγραφών, προκειμένου να ελεγχθεί το κατά πόσο ταιριάζουν
στους στόχους του συστήματος, ώστε αυτό να λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι επικυρωμένες σχεδιαστικές προδιαγραφές, οι
οποίες κρίνονται απαραίτητες για τον καθορισμό του νέου συστήματος, το οποίο θα αρχίσει να
αναπτύσσεται στην επόμενη ενότητα.

89

Πίνακας 2.

Σχεδιαστικές Προδιαγραφές (Design Guidelines)
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Μέρος 5
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Ανάπτυξη Ιδεών
Οι σχεδιαστικές προδιαγραφές έχουν καθοριστεί, στην ενότητα αυτή θα αρχίσουν να αναπτύσσονται
ορισμένες ιδέες που ίσως είναι και αυτές που θα αποτελούν το τελικό σύστημα. Αρχικά παρατεθούν με την
μορφή προτάσεων κάποιες πρώτες σκέψεις και στην συνέχεια θα γίνει περαιτέρω ανάλυση αυτών.

Σύλληψη ιδεών
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Το νέο σύστημα θα είναι μία mash-up εφαρμογή.
Το νέο σύστημα θα δέχεται πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές.
Το νέο σύστημα θα είναι πλήρως καλυπτόμενο από πληροφοριακά συστήματα.
Το συντονιστικό κέντρο να δέχεται πληροφορίες από τον ΟΤΕ για την τοποθεσία του καλούντος ,
καθώς και για διαθέσιμες πληροφορίες για αυτόν.
Το συντονιστικό κέντρο θα δέχεται πληροφορίες από τα νοσοκομεία για την εφημερία τους, την
κατάσταση των κλινικών και των επειγόντων περιστατικών που εξυπηρετούν.
Το συντονιστικό κέντρο θα δέχεται πληροφορίες από την τροχαία για την κατάσταση του οδικού
δικτύου.
Το συντονιστικό κέντρο θα δέχεται πληροφορίες για την θέση του ασθενοφόρου, την κατάσταση του,
τα στοιχεία του, τις ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την διακομιδή.
Το συντονιστικό κέντρο θα δέχεται πληροφορίες από τον ασθενή για ιατρικές μετρήσεις που ο ίδιος
πραγματοποίησε.
Στο συντονιστικό κέντρο θα υπάρχουν βάσεις δεδομένων με συνεχή ενημέρωση.
Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης θέσης καλούντος.
Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής στοιχείων καλούντος.
Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης ιστορικού ασθενή.
Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης κλήσεων.
Στο τηλεφωνικό κέντρο να υπάρχει η δυνατότητα προώθησης των κλήσεων στους υπόλοιπους φορείς
του κέντρου.
Το τηλεφωνικό κέντρο θα έχει την δυνατότητα ανάκλησης ιστορικού για οποιαδήποτε διακομιδή.
Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ακύρωσης διακομιδής , παραβλέποντας τους
υπόλοιπους φορείς του κέντρου.
Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων της κλήσης, για φορείς
που εξυπηρέτησαν.
Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής των νοσοκομείων που βρίσκονται σε
εφημερία.
Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης κλήσεων που πραγματοποιούν συχνά
φάρσες.
Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης ασθενή για κατάσταση
διακομιδής.
Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού θέσης ασθενοφόρου, και η δυνατότητα
απεικόνισης της θέσης αυτού.
Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης στοιχείων ασθενοφόρου, καθώς και η
δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης αυτού.
Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης των συνθηκών που επικρατούν στο
οδικό δίκτυο.
Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης της θέσης του περιστατικού σε
συνδυασμό με τα διαθέσιμα ασθενοφόρα.
Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει εφαρμογή που να βοηθάει στην επιλογή του κατάλληλου
ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση κάποιου περιστατικού.
Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης προώθησης όλων των στοιχείων στο
ασθενοφόρο για να ξεκινήσει μία διακομιδή.
Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης της κατάστασης κάποιας διακομιδής
καθ’ όλη την διάρκεια αυτής.
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28. Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης για ενημέρωση κάποιου ασθενή για
μεταφορά με εναλλακτικό μέσο.
29. Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής όλων των στοιχείων της διακομιδής που
πραγματοποιήθηκε.
30. Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει σύστημα που να ταξινομεί τις καρτέλες των περιστατικών ανάλογα
με τον βαθμό επικινδυνότητας.
31. Στο κέντρο ασυρμάτου θα υπάρχει η δυνατότητα προώθησης στα ελεύθερα ασθενοφόρα των
στοιχείων των περιστατικών τα οποία είναι προγραμματισμένα να διακομισθούν.
32. Ο ιατρός του κέντρου, θα έχει τη δυνατότητα προβολής των ιατρικών μετρήσεων που θα λαμβάνει από
τους ασθενείς.
33. Ο ιατρός του κέντρου θα έχει τη δυνατότητα εντοπισμού των οργάνων μέτρησης ιατρικών δεδομένων
καθώς και τη δυνατότητα αντιστοίχησης των μετρήσεων με το περιστατικό.
34. Ο ιατρός του κέντρου θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πλήρως την κατάσταση στα νοσοκομεία και
στα ΤΕΠ.
35. Ο ιατρός του κέντρου θα έχει σύστημα που να τον βοηθάει στην επιλογή νοσοκομείου ανάλογα με το
περιστατικό.
36. Ο ιατρός του κέντρου θα έχει σύστημα το οποίο να του επιτρέπει την αντιστοίχηση των δεδομένων
που συνέλλεξε με το ασθενοφόρο που εξυπηρετεί αυτή την κλήση.
37. Ο ιατρός του κέντρου θα έχει σύστημα προώθησης των δεδομένων που έχει στην διάθεση του στο
ασθενοφόρο που εξυπηρετεί την κλήση.
38. Ο ιατρός του κέντρου θα έχει σύστημα που να του επιτρέπει την προώθηση οδηγιών στο πλήρωμα του
ασθενοφόρου που πραγματοποιεί διακομιδή.
39. Ο ιατρός του κέντρου θα έχει τη δυνατότητα προώθησης όλων των ενεργειών που
πραγματοποιήθηκαν καθώς και των δεδομένων του ασθενή που βρίσκεται υπό διακομιδή στο ΤΕΠ του
νοσοκομείου όπου διακομίζεται.
40. Ο προϊστάμενος του κέντρου θα έχει τη δυνατότητα επίβλεψης όλων των υπό διακομιδή περιστατικών
αλλά και όλων των κλήσεων.
41. Ο προϊστάμενος του κέντρου θα έχει τη δυνατότητα διαρκής ενημέρωσης της βάσης δεδομένων με νέα
στοιχεία.
42. Ο προϊστάμενος του κέντρου θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των καταχωρίσεων της βάσης
δεδομένων.
43. Ο προϊστάμενος του κέντρου θα έχει στην διάθεση του μία εφαρμογή που να τον βοηθά στην
καλύτερη διαχείριση του στόλου των ασθενοφόρων.
44. Ο προϊστάμενος του κέντρου θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των αποκλεισμένων κλήσεων.
45. Ο ΟΤΕ θα διαθέτει βάση δεδομένων με τηλεφωνικούς αριθμούς, τους οποίους να ενημερώνει διαρκώς.
46. Η τροχαία θα έχει βάση δεδομένων για κατάσταση οδικού δικτύου, η οποία θα ενημερώνεται διαρκώς.
47. Τα νοσοκομεία θα έχουν βάση δεδομένων με τον ιατρικό φάκελο των ασθενών.
48. Τα νοσοκομεία θα έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης των κλινικών και του ΤΕΠ για εισερχόμενη
διακομιδή.
49. Τα νοσοκομεία θα έχουν τη δυνατότητα λήψης και απεικόνισης στους γιατρούς του ΤΕΠ των ιατρικών
δεδομένων για τον ασθενή που διακομίζεται εκεί.
50. Το ασθενοφόρο θα έχει τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του.
51. Το ασθενοφόρο θα έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της θέσης του.
52. Το ασθενοφόρο θα έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης του κέντρου για τα στοιχεία του, την κατάσταση
του, καθώς και το πλήρωμα του.
53. Το ασθενοφόρο θα έχει τη δυνατότητα λήψης των δεδομένων του συντονιστικού κέντρου για την
έναρξη της διακομιδής, των στοιχείων του ασθενή, των ιατρικών μετρήσεων του ασθενή, καθώς και
ιατρικών οδηγιών. Επίσης το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι και μεταφέρσιμο εκτός του
ασθενοφόρου αλλά με δυνατότητα διαρκής επικοινωνίας με το ασθενοφόρο και με το συντονιστικό
κέντρο.
54. Το ασθενοφόρο θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων για τις μετρήσεις που έγιναν σε
αυτό καθώς και επισημάνσεις του πληρώματος στο νοσοκομείο και στο ΤΕΠ του νοσοκομείου όπου
γίνετε η διακομιδή.
55. Το ασθενοφόρο θα διαθέτει εφαρμογή παρακολούθησης ιατρικών ενεργειών.
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56. Ο ασθενής θα διαθέτει σύστημα το οποίο θα πραγματοποιεί ιατρικές μετρήσεις, θα είναι εφοδιασμένο
με σύστημα εντοπισμού θέσης και με σύστημα αποστολής των δεδομένων αυτών στο συντονιστικό
κέντρο.
57. Τα ιατρικά δεδομένα του ασθενή, τα προσωπικά δεδομένα του ασθενή, τα δεδομένα των μετρήσεων
του ασθενοφόρου, τα δεδομένα του ΟΤΕ, τα δεδομένα της τροχαίας, καθώς και τα δεδομένα των
νοσοκομείων θα κωδικοποιούνται και να έχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
58. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας διαρκώς.
Όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται θα είναι γραμμένα σε γλώσσα XML.
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Εικόνα 5.

Γενική περιγραφή συστήματος
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Συγκεκριμενοποίηση Ιδεών
1. Mash-up εφαρμογή
Το νέο σύστημα προκειμένου να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να συνδυάζει πολλές πηγές
πληροφόρησης και να απεικονίζει τα αποτελέσματα αυτών σε μία εφαρμογή η οποία θα είναι εύκολα
διαχειρίσιμη από το προσωπικό του ΕΚΑΒ καθώς και όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών που την
χρησιμοποιούν.
Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χάρτες γεωπολιτισμικού υποβάθρου για όλη την Ελλάδα.
GPS συστήματα εντοπισμού θέσης υποστηριζόμενα από δορυφόρους, για κάλυψη σε όλη την
Ελλάδα.
Το πρόγραμμα Hellas Navigator εμπλουτισμένο με χάρτες και τηλεφωνικούς αριθμούς για όλες
τις περιοχές της Ελλάδας, σε συνδυασμό με πρόγραμμα αναγνώρισης κλήσεων και δυνατότητα
αναγνώρισης αριθμών με απόκρυψη αριθμού.
Ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης της κυκλοφορίας.
Η γλώσσα XML για όλες τις πληροφορίες που θα μεταδίδονται.
Συστήματα TETRA για επικοινωνία, αφού πρώτα εγκατασταθεί δίκτυο με επίγειες κεραίες που θα
καλύπτουν όλη την Ελλάδα σε συνδυασμό με συστήματα GSM.
Tablet pc’s καθώς και PDA’s για την μετάδοση και συλλογή πληροφοριών εντός και εκτός
ασθενοφόρου, αλλά και στα ΤΕΠ.
Επιτραπέζιοι σταθεροί υπολογιστές για τους σταθμούς εργασίας στο συντονιστικό κέντρο του
ΕΚΑΒ, του ΟΤΕ, του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και των νοσοκομείων.
Μικροσυσκευές συλλογής βιοϊατρικών δεδομένων σε συνδυασμό με σύστημα εντοπισμού θέσης
και σύστημα επικοινωνίας μέσω GSM δικτύου.

2. Πολλές πηγές πληροφόρησης
Προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο σύστημα, θα πρέπει να δέχεται πληροφορίες από
πολλές διαφορετικές πηγές, όπως ο ΟΤΕ, το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, τα νοσοκομεία, τα
τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, τα ασθενοφόρα, τους ασθενείς, τα τηλεφωνικά
κέντρα, τους ιατρούς που βοηθούν κατά την διακομιδή.

3. Καλυπτόμενο από πληροφοριακά συστήματα
Μέχρι στιγμής όλη η διαδικασία λειτουργίας του ΕΚΑΒ στηρίζεται σε χειρόγραφες καρτέλες ασθενών, σε
φαξ που δέχεται το συντονιστικό κέντρο από τις επιμέρους αρχές (νοσοκομεία, κέντρα υγείας) και σε
έντυπους χάρτες.
Για την μεταφορά της καρτέλας του ασθενή χρησιμοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου, ενώ για
την εύρεση της πορείας που θα ακολουθήσει το ασθενοφόρο απασχολείται το πλήρωμα του ασθενοφόρου
καθώς και ο ασυρματιστής του κέντρου.
Για να ελαττωθεί όλος αυτός ο φόρτος εργασίας και να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό ,
πρέπει να προμηθευτεί το ΕΚΑΒ νέα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα κάνουν τις επιμέρους
εργασίες, όπως μεταφορά στοιχείων καρτέλας ασθενή, εύρεση τοποθεσίας ασθενή, ενημέρωση ιστορικού,
εμφάνιση στοιχείων επιμέρους φορέων (ΟΤΕ, Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, νοσοκομείων, ΤΕΠ,
ασθενή).

96

4. Συνεργασία με ΟΤΕ
Όπως είναι γνωστό όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις στην Ελλάδα γίνονται δια μέσου του τηλεφωνικού
κέντρου του ΟΤΕ.
Στην περίπτωση συνεργασίας του ΟΤΕ με το ΕΚΑΒ , ο ΟΤΕ θα πρέπει να εφοδιαστεί με ένα σύστημα το
οποίο όταν δέχεται κλήσεις που αντιστοιχούν στον τηλεφωνικό αριθμό του ΕΚΑΒ, τότε θα απεικονίζει
πάνω σε ψηφιακούς χάρτες το στίγμα του σημείου από όπου γίνεται η κλήση, καθώς και όλα τα διαθέσιμα
δεδομένα που υπάρχουν για τον αριθμό αυτό.
Τα δεδομένα που μπορεί να παρέχει ο ΟΤΕ για έναν αριθμό είναι η διεύθυνση, η περιοχή που αντιστοιχεί
σε αυτή τη διεύθυνση, το όνομα και το επίθετο του κατόχου του αριθμού αυτού, το φύλλο του κατόχου, η
ηλικία του κατόχου και τέλος ο τηλεφωνικός αριθμός αυτού.
Το τελευταίο το αναφέρουμε γιατί υπάρχουν πολλοί συνδρομητές σε διάφορες τηλεφωνικές εταιρείες οι
οποίοι έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία απόκρυψης αριθμού, ο ΟΤΕ όμως είναι σε θέση πάντα να
γνωρίζει τον αριθμό όλων των συνδρομητών.
Αφού γίνει η ταυτοποίηση του αριθμού , των στοιχείων του κατόχου και η απεικόνιση αυτών πάνω σε
χάρτη, τότε το σύστημα θα αποστέλλει τα δεδομένα αυτά στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ. Η όλη
διαδικασία θα πρέπει να περιορίζεται σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

5. Συνεργασία με νοσοκομεία - ΤΕΠ
Αυτή τη στιγμή στο υπάρχον σύστημα του ΕΚΑΒ η μόνη ενημέρωση που υπάρχει για την κατάσταση των
νοσοκομείων είναι ένα Φαξ το οποίο αποστέλλεται κάθε φορά στην αρχή της εφημερίας κάθε νοσοκομείου
και το οποίο δίνει τα τηλέφωνα του νοσοκομείου, την τοποθεσία του και αναφέρει ότι το νοσοκομείο
εφημερεύει.
Όσο για τα τμήματα επειγόντων περιστατικών , αυτά ενημερώνουν μέσω τηλεφώνου το ΕΚΑΒ όταν έχουν
πληρότητα περιστατικών, για να μην μεταφέρονται εκεί άλλοι ασθενείς. Στο νέο σύστημα θα πρέπει να
υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση και οργάνωση των νοσοκομείων και των ΤΕΠ.
Θα πρέπει να εγκατασταθεί στα νοσοκομεία ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο:
•
•
•
•
•

•

Θα απεικονίζει πάνω σε ψηφιακό χάρτη το στίγμα του νοσοκομείου.
Θα απεικονίζει την κατάσταση του νοσοκομείου, αν δηλαδή το νοσοκομείο βρίσκεται σε
εφημερία ή όχι.
Θα απεικονίζει την κατάσταση των κλινικών, σε αυτή την περίπτωση θα αναφέρεται ότι κατά την
εφημερία του νοσοκομείου λειτουργούν κάποιες κλινικές , ενώ οι υπόλοιπες δεν λειτουργούν
αλλά υπάρχει κάποιος ιατρός να τις εξυπηρετήσει σε έκτακτη περίπτωση.
Θα απεικονίζεται η κατάσταση των κλινών , θα αναφέρεται ότι η κάθε κλινική έχει κάποιον
συγκεκριμένο αριθμό κρεβατιών από τα οποία κατά την εφημερία υπάρχουν τόσα διαθέσιμα –
κενά κρεβάτια τα οποία μπορούν να δεχθούν νέους ασθενείς.
Θα απεικονίζεται η κατάσταση των ΤΕΠ, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει καλή
οργάνωση των ΤΕΠ, αυτό θα επιτευχθεί αν οι πολίτες που εισέρχονται στο νοσοκομείο για να
εξεταστούν αντί απλά να περιμένουν στην ουρά έξω από τα επείγοντα, δηλώνουν σε κάποιον
αρμόδιο την επίσκεψη τους στο νοσοκομείο, και αυτός καταχωρεί τις εισόδους αυτές στο
σύστημα. Έτσι θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τον αριθμό των πολιτών που περιμένουν να
εξετασθούν , αλλά και τον αριθμό των πολιτών οι οποίοι εξετάζονται ήδη. Άρα θα γνωρίζουμε την
κατάσταση που επικρατεί στα ΤΕΠ ανά πάσα στιγμή.
Θα αποστέλλει όλες τις παραπάνω πληροφορίες στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ.
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6. Συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας
Στο σημερινό σύστημα δεν υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την
διαχείριση της κυκλοφορίας, στο εθνικό οδικό δίκτυο, και το ΕΚΑΒ. Στο νέο σύστημα απαραίτητη
κρίνεται η συνεργασία του κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας με το ΕΚΑΒ.
Συγκεκριμένα, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο σύστημα, θα πρέπει το κέντρο διαχείρισης
κυκλοφορίας να προμηθευτεί ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο:
•

Θα συλλέγει μέσω ειδικών ψηφιακών μέσων πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού
δικτύου. Οι πληροφορίες που θα συλλέγει το κέντρο διαχείρισης της κυκλοφορίας είναι :







•
•

Κυκλοφοριακή κίνηση.
Διαδηλώσεις , πορείες και άλλους λόγους παρεμπόδισης της κυκλοφορίας.
Αλλαγή στις ζώνες ταχύτητας.
Αλλαγές στην κατεύθυνση των οδικών αρτηριών.
Έργα στο οδικό δίκτυο.
Ανοικτοί σταθμοί ανεφοδιασμού καυσίμων.

Θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συνέλλεξε και θα τις απεικονίζει σχηματικά πάνω σε
ψηφιακούς χάρτες.
Θα αποστέλλει όλες της πληροφορίες με τους χάρτες στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ.

7. Σύστημα ασθενοφόρου
Στο ήδη υπάρχον σύστημα το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ πληροφορείται για την θέση και την
κατάσταση των ασθενοφόρων με την μορφή ερώτησης – απάντησης μέσω ασυρμάτου. Στο νέο σύστημα τα
ασθενοφόρα θα πρέπει να διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα τα οποία θα είναι σε θέση να :
•
•
•
•

Εντοπίσουν την θέση του ασθενοφόρου.
Απεικονίσουν την θέση του ασθενοφόρου πάνω σε ψηφιακό χάρτη.
Απεικονίσουν πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενοφόρου πάνω στο στίγμα του στον
χάρτη.
Αποστέλλει όλες τις παραπάνω πληροφορίες στο συντονιστικό κέντρο με συνεχή επικοινωνία με
αυτό.

8. Σύστημα ασθενή
Τα πληρώματα του ΕΚΑΒ κάθε φορά που κατευθύνονται προς τον ασθενή, έχουν στην διάθεση τους μόνο
τα συμπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής και κανένα άλλο στοιχείο για την κατάσταση του.
Στο νέο σύστημα, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί ένα σταθμό μετρήσεων ιατρικών
δεδομένων, καθώς και τα φαρμακεία των αυτοκινήτων θα πρέπει να περιέχουν ένα μικρό φορητό σταθμό
μετρήσεων.
Ο σταθμός αυτός θα μετράει τα ιατρικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πρώτη κλινική εικόνα του
ασθενή και στην συνέχεια θα μεταδίδει τα στοιχεία στο συντονιστικό κέντρο μέσω δικτύου GSM. Ο
σταθμός θα είναι επίσης εφοδιασμένος με σύστημα εντοπισμού θέσης για την σίγουρη ταυτοποίηση της
θέσης του ασθενή αλλά και τον εντοπισμό του σε περίπτωση κάποιου τροχαίου.
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9. Βάση δεδομένων συντονιστικού κέντρου
Αφού πρόκειται για μία mash-up εφαρμογή η οποία θα είναι εγκατεστημένη κατά κύριο λόγο στο
συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες βάσεις δεδομένων όπου θα
αποθηκεύονται οι εισερχόμενες πληροφορίες αλλά και οι πληροφορίες που εξάγονται από τους τοπικούς
σταθμούς εργασίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων για:
•

Ψηφιακούς χάρτες : κατά κύριο λόγο όλες οι εισερχόμενες πληροφορίες θα είναι απεικονισμένες
πάνω σε ψηφιακούς χάρτες, είτε με την μορφή στίγματος, είτε με την μορφή επεξήγησης.
Επίσης όσες πληροφορίες δεν βρίσκονται πάνω σε χάρτη, θα επεξεργάζονται ή θα εισάγονται στο
σύστημα από τους χειριστές του κάθε τοπικού σταθμού εργασίας και θα απεικονίζονται στην
συνέχεια.
Η βάση αυτή θα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς καθώς είναι αυτή που εξάγει τις περισσότερες
πληροφορίες σε όλους τους φορείς του συστήματος.
Πάνω σε αυτούς τους χάρτες θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με την θέση του ασθενή, την θέση
του ασθενοφόρου, την θέση του νοσοκομείου, την θέση των σταθμών ανεφοδιασμού, τα διάφορα
εμπόδια του οδικού δικτύου, το κυκλοφοριακό, την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ένα
ασθενοφόρο για να φτάσει στον προορισμό του, εναλλακτικές διαδρομές.

•

Το κυκλοφοριακό : το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας θα στέλνει τα δεδομένα που έχει στην
διάθεση του για την κατάσταση του οδικού δικτύου σε δύο μορφές, με την μορφή κειμένου και
με την μορφή απεικόνισης σε χάρτες.
Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται τοπικά και θα είναι διαθέσιμα στους διάφορους φορείς του
συστήματος που έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω της εφαρμογής του σταθμού εργασίας τους, να τα
επεξεργαστούν και να εξάγουν νέα δεδομένα για πορείες που πρέπει να ακολουθούν τα
ασθενοφόρα.
Επίσης είναι μία πολύ καλή πηγή πληροφόρησης για την απόκτηση εικόνας του τι συμβαίνει
διαρκώς στο οδικό δίκτυο για να εκτιμηθεί και ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιστατικά.

•

Διαθέσιμα ασθενοφόρα : τα στοιχεία των ασθενοφόρων που βρίσκονται σε βάρδια θα
αποθηκεύονται και θα ενημερώνονται κάθε φορά που αλλάζει το πλήρωμα ή η βάρδια. Έτσι όταν
ο ασυρματιστής θα θέλει να καλέσει κάποιο ασθενοφόρο θα ξέρει αν αυτό βρίσκεται σε υπηρεσία.

•

Σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων : το ΕΚΑΒ πραγματοποιεί συμβάσεις με διάφορους
σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων σε διάφορες περιοχές για να προμηθεύει με καύσιμα τα
ασθενοφόρα. Στην προκειμένη περίπτωση η βάση αυτή χρειάζεται για να γνωρίζει το σύστημα τα
συμβεβλημένα πρατήρια και να κάνει ταυτοποίηση με τα πρατήρια που λειτουργούν καθημερινά
ούτως ώστε να κατευθύνει σε αυτά τα ασθενοφόρα που χρειάζονται καύσιμα.

•

Τα νοσοκομεία : τα δεδομένα που προωθούνται στο συντονιστικό από τα νοσοκομεία
αποθηκεύονται σε μία βάση και έτσι το κέντρο είναι σε θέση να γνωρίζει και να ταυτοποιεί
διαρκώς την κατάσταση στα νοσοκομεία. Επίσης είναι σε θέση το συντονιστικό να κατευθύνει
καλύτερα τα ασθενοφόρα του αλλά και τους πολίτες που καλούν διαρκώς και ζητούν πληροφορίες
για τις εφημερίες των νοσοκομείων.

•

Τον τύπο των ασθενοφόρων : Ο τύπος των ασθενοφόρων μαζί με τον κωδικό τους θα είναι
αποθηκευμένα σε μία βάση από όπου θα αντλούνται αυτά τα στοιχεία και θα απεικονίζονται όταν
κάποιο συγκεκριμένο ασθενοφόρο έχει υπηρεσία.
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•

Την επικινδυνότητα των συμπτωμάτων : θα πρέπει να υπάρχει βάση δεδομένων , συνεχώς
ενημερωμένη , με συμπτώματα ασθενειών και κατά πόσο αυτά τα συμπτώματα είναι επικίνδυνα ,
ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί η επικινδυνότητα του περιστατικού. Για να μπορέσει να
χαρακτηριστεί ένα περιστατικό, θα πρέπει να γίνεται συνδυασμός των συμπτωμάτων που
εισάγονται στο σύστημα με συμπτώματα ασθενειών.

•

Τους φακέλους των ασθενών : θα υπάρχει στο συντονιστικό κέντρο μία βάση η οποία θα
περιέχει τον ιατρικό φάκελο των ασθενών , και θα βοηθάει στον χαρακτηρισμό των κλήσεων.

•

Αποκλεισμένες κλήσεις : θα υπάρχει βάση δεδομένων όπου θα αποθηκεύεται ο αριθμός μίας
κλήσης που αποκλείστηκε από τον τηλεφωνητή. Αυτό για να μπορεί να γίνει επεξεργασία της
κλήσης από τον προϊστάμενο του συντονιστικού αλλά και για να μην επιτραπεί η επανάκληση
από τον ίδια αριθμό για κάποια χρονική περίοδο.

•

Στατιστικά στοιχεία : όλα τα δεδομένα των κλήσεων, των διακομιδών, των στοιχείων του
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας,, των νοσοκομείων και των ασθενών θα επεξεργάζονται και
από αυτά θα προκύπτουν στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση
του στόλου των ασθενοφόρων.
Μελετώντας τα στοιχεία αυτά, θα είναι σε θέση το συντονιστικό να διαμοιράσει καλύτερα τα
διαθέσιμα ασθενοφόρα του κατά τις βάρδιες ανάλογα με τις απαιτήσεις. Τα στοιχεία αυτά θα είναι
όλα αποθηκευμένα σε μία βάση δεδομένων.

•

Τις θέσεις των τηλεφωνητών : κατά την εξυπηρέτηση μιας τηλεφωνικής κλήσης τα στοιχεία του
τηλεφωνητή που δέχτηκε την κλήση καθώς και η θέση στην οποία καθόταν θα καταχωρούνται σε
μία βάση δεδομένων, ούτως ώστε αν ο ίδιος αριθμός καλέσει ξανά την ίδια ημέρα να γίνει
αντιστοίχηση του τηλεφωνικού αριθμού με τον τηλεφωνητή που τον εξυπηρέτησε αρχικά, για να
απαντήσει πάλι ο ίδιος την κλήση.

•

Ιστορικά κλήσεων : όλες οι κλήσεις θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται σε μία βάση
δεδομένων για μελλοντική ανάκτηση από τον διαχειριστή του συστήματος , καθώς και για
καλύτερη διαχείριση των επανηλημένων κλήσεων.

•

Ιστορικά συμβάντων : θα υπάρχει μία βάση δεδομένων που θα αποθηκεύονται οι καρτέλες των
ασθενών ακριβώς όπως συμπληρώθηκαν , με τους χρόνους που συμπληρώθηκαν, και τα στοιχεία
όλων των εμπλεκόμενων.

•

Ιστορικά ιατρικών οδηγιών κατά την διακομιδή : θα υπάρχει βάση δεδομένων όπου θα
αποθηκεύονται όλες οι ιατρικές οδηγίες που έδωσε ο ιατρός του κέντρου στο πλήρωμα του
ασθενοφόρου κατά την διάρκεια των διακομιδών.

•

Ιστορικά θέσεων ασθενοφόρων : θα υπάρχει μία βάση δεδομένων όπου θα αποθηκεύονται όλες
οι κινήσεις που κάνει ένα ασθενοφόρο. Που σταμάτησε , που ξεκίνησε , ποια διαδρομή
ακολούθησε.

•

Ιστορικά κλήσεων για φάρσα : θα υπάρχει μία βάση δεδομένων όπου θα αποθηκεύονται οι
τηλεφωνικοί αριθμοί όσων κάνουν φάρσα στο ΕΚΑΒ.

•

Προγραμματισμένες διακομιδές: όλες οι διακομιδές που έχουν πραγματοποιηθεί θα
αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων για να είναι δυνατή η μελλοντική ανάκτηση δεδομένων
από αυτή.

•

Διακομιδές σε εξέλιξη : όλες οι διακομιδές που βρίσκονται σε εξέλιξη θα παραμένουν σε μία
βάση δεδομένων μέχρι να ολοκληρωθεί. Έτσι θα είναι δυνατή η ανάκτηση των στοιχείων της
συγκεκριμένης διακομιδής για ενημέρωση του ασθενή ή ακύρωση αυτής.
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•

Διακομιδές προς εξέλιξη : όλες οι καρτέλες με τα περιστατικά πριν να εξυπηρετηθούν θα
αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων και στη συνέχεια θα προωθούνται στο κέντρο ασυρμάτου,
έτσι θα μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα ο φόρτος εργασίας στο κέντρο ασυρμάτου μέχρι να βρεθεί
διαθέσιμο ασθενοφόρο.

10. Δυνατότητα εντοπισμού και απεικόνισης θέσης καλούντος
Στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ θα τοποθετηθεί ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα εντοπίζει και
θα απεικονίζει τη θέση του καλούντος. Το σύστημα αυτό θα παίρνει ως είσοδο δεδομένα από τον ΟΤΕ ή
άλλους τηλεφωνικούς παρόχους και θα απεικονίζει πάνω σε ψηφιακούς χάρτες το στίγμα του καλούντος
καθώς και την διεύθυνση του αλλά και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα γι’ αυτόν.
Με τον τρόπο αυτό θα ελαττωθεί ο χρόνος συλλογής στοιχείων για την διεύθυνση του ασθενή αλλά και ο
χρόνος που μεσολαβεί για τον εντοπισμό της διεύθυνσης του από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Επίσης η
προώθηση της καρτέλας στο αρμόδιο κέντρο ασυρμάτου θα είναι πιο εύκολη πλέον γιατί δεν θα υπάρχουν
παρεξηγήσεις σχετικά με το ποιος ασύρματος είναι αρμόδιος για την περιοχή του περιστατικού, το
σύστημα από μόνο του θα ελέγχει τις συντεταγμένες του ασθενή και θα μεταβιβάζει την καρτέλα στον
ασύρματο που εξυπηρετεί την περιοχή αυτή.
Τα στοιχεία που θα απεικονίζονται πάνω στο χάρτη είναι:
•
•
•
•

Στίγμα θέσης ασθενή (κουκίδα πάνω σε χάρτη)
Διεύθυνση (θα παρατίθεται ολογράφως)
Περιοχή (θα παρατίθεται ολογράφως)
Χαρακτηριστικά στοιχεία περιοχής (θα παρατίθενται με εικονίδια αλλά και ολογράφως)

Τα στοιχεία που θα διατίθενται παράλληλα με τους ψηφιακούς χάρτες
•
•
•
•
•
•
•

Τηλεφωνικός αριθμός
Όνομα κατόχου τηλεφωνικού αριθμού
Επίθετο κατόχου τηλεφωνικού αριθμού
Φύλο κατόχου τηλεφωνικού αριθμού
Ηλικία κατόχου τηλεφωνικού αριθμού
Διεύθυνση κατόχου τηλεφωνικού αριθμού
Περιοχή που βρίσκεται η διεύθυνση του κατόχου του τηλεφωνικού αριθμού

11. Δυνατότητα καταγραφής στοιχείων ασθενή
Στο πληροφοριακό σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΑΒ θα δίνεται η δυνατότητα στον
τηλεφωνητή να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του ασθενή, επιπλέον από τα στοιχεία που θα εμφανίζονται
από τον ΟΤΕ ή τους άλλους τηλεφωνικούς παρόχους.
Αυτό θα γίνεται, γιατί πολλές φορές μπορεί ο τηλεφωνικός αριθμός από τον οποίο έγινε η κλήση να
αντιστοιχεί όντως στην διεύθυνση του ασθενή αλλά ο κάτοχος αυτού του τηλεφωνικού αριθμού να μην
είναι ο ίδιος ο ασθενής αλλά κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι και ο
ασθενής τότε θα δίνεται η δυνατότητα της άμεσης εγγραφής των στοιχείων του ασθενή από τα στοιχεία της
κλήσης. Τα στοιχεία που θα μπορεί να εισάγει ο τηλεφωνητής για τον ασθενή είναι:
•
•
•
•
•

Όνομα ασθενή
Επίθετο ασθενή
Φύλο ασθενή
Ηλικία ασθενή
Διεύθυνση ασθενή
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•

Περιοχή που βρίσκεται η διεύθυνση ασθενή

12. Δυνατότητα καταχώρησης ιστορικού ασθενή
Ο τηλεφωνητής του ΕΚΑΒ θα έχει την δυνατότητα να εισάγει δεδομένα σχετικά με τα συμπτώματα που
εμφανίζει ο ασθενής, να χαρακτηρίζει την πάθηση και να συλλέγει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί,
που θα βοηθήσουν στον καλύτερο σχηματισμό της κλινικής εικόνας του ασθενή.
Το σύστημα θα είναι σε θέση με διάφορα υπομνήματα να βοηθάει στην συλλογή των δεδομένων είτε με
υπενθυμίσεις στον τηλεφωνητή , είτε με πορίσματα σχετικά με τα συμπτώματα που έχουν εισαχθεί. Αυτό
θα γίνετε αφού πρώτα γίνει κάποια συσχέτιση με την επικινδυνότητα των συμπτωμάτων.

13. Δυνατότητα διαχείρισης κλήσεων και χαρακτηρισμού περιστατικών
Συχνά ο χαρακτηρισμός των περιστατικών αποτελεί ένα πρόβλημα για τους τηλεφωνητές του ΕΚΑΒ, και
αυτό γιατί ένα φαινομενικά απλό περιστατικό μπορεί να κρύβει κάτι πιο σοβαρό.
Κατά τον χαρακτηρισμό των περιστατικών οι τηλεφωνητές σπαταλούν αρκετό χρόνο και αυτό γιατί
προσπαθούν να δημιουργήσουν στο μυαλό τους μία εικόνα για την κατάσταση του ασθενή , την πάθηση
που μπορεί να έχει, καθώς και την περιοχή στην οποία βρίσκεται.
Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα είναι σε θέση να μελετά τα συμπτώματα του ασθενή και τις συνθήκες
του περιστατικού, δηλαδή απόσταση από κοντινά νοσοκομεία , ηλικία ασθενή, φύλο ασθενή, και αφού
κάνει σύνθεση όλων αυτών των παραμέτρων, θα πρέπει να είναι σε θέση να χαρακτηρίσει το περιστατικό
ως σοβαρό ή απλό. Προκειμένου να γίνει αυτό το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάσει και
να συσχετίσει τα συμπτώματα του ασθενή με αυτά που έχει στην βάση δεδομένων του.
Τα συμπτώματα του ασθενή θα εισάγονται στο σύστημα με την μορφή κειμένου και με την μέθοδο της
αυτόματης συμπλήρωσης μέσω λέξεων/φράσεων κλειδιών θα είναι δυνατή η ανάγνωση του από το
σύστημα.
Ο κωδικός του περιστατικού, δηλαδή αν είναι σοβαρό ή όχι θα απεικονίζεται πάνω στην καρτέλα του
ασθενή αλλά και στον χάρτη με διαφορετικό χρώμα ανάλογα με την χρωματική διαβάθμιση των
περιστατικών.
Επιπλέον ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα των τηλεφωνητών είναι οι πολλές συνεχείς κλήσεις που δέχονται
για το ίδιο περιστατικό από περαστικούς (σε περίπτωση συμβάντος σε δημόσιο χώρο) ή και από τον ίδιο
τον ασθενή (για απλά περιστατικά μπορεί να γίνει κλήση στο ΕΚΑΒ από τον ασθενή πολλές φορές για να
επισπεύσουν την διαδικασία αποστολής ασθενοφόρου).
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί
καλύτερα όλο αυτό τον όγκο των ανούσιων κλήσεων. Έτσι οι εισερχόμενες κλήσεις θα φιλτράρονται και
αν διαπιστωθεί ότι δεν ανήκουν στην πολύ κοντινή περιοχή ενός περιστατικού ή στον ίδιο αριθμό που
έκανε και άλλη κλήση πριν από λίγη ώρα, τότε θα προωθούνται στον τηλεφωνητή, διαφορετικά θα
απορρίπτονται αλλά μόνο σε περίπτωση που πρόκειται για απλό περιστατικό και που έχει γίνει
επανάκληση στο παρελθόν για άλλη μία φορά.
Υπάρχει όμως και η περίπτωση κάποιος που ζήτησε αποστολή ασθενοφόρου σε κάποιο περιστατικό να
θέλει να ακυρώσει την αίτηση, για τον λόγο αυτό θα υπάρχει μία παράμετρος στο σύστημα, όπου οι
αριθμοί που έκαναν πρόσφατα μία κλήση για αίτηση ασθενοφόρου, θα μπορούν να καλέσουν ξανά ακόμη
μία φορά μέσα σε τριάντα λεπτά (έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι οι αιτήσεις ακυρώνονται μέσα στο πρώτο
τέταρτο από την στιγμή που έγινε η πρώτη κλήση), έπειτα οι κλήση θα φιλτράρεται και θα μπορεί να
προωθηθεί ξανά στο κέντρο μετά από κάποια ώρα σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η διακομιδή.
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Η επιλογή του φιλτραρίσματος των κλήσεων θα ισχύει μόνο σε απλά περιστατικά και όχι σε σοβαρές
περιπτώσεις. Οι χρόνοι που θα φιλτράρονται οι κλήσεις θα είναι προκαθορισμένοι από το σύστημα αλλά
θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής αυτών , όχι όμως από τον τηλεφωνητή αλλά από κάποιον
προγραμματιστή που θα συντηρεί το λογισμικό , και μόνο κατόπιν αίτησης του αρμόδιου φορέα του
ΕΚΑΒ.
Ακόμη μία επιλογή θα είναι ο προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός κάποιων τηλεφωνικών αριθμών , είτε
γιατί από αυτό τον αριθμό γίνονται συνεχώς φάρσες, είτε γιατί πρόκειται για ψυχασθενείς ή ανθρώπους
που το μόνο που θέλουν είναι λίγη παρέα γιατί νιώθουν μόνοι και δεν συντρέχει σοβαρός λόγος για να
τηλεφωνήσουν.
Τέλος, θα αντιστοιχίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός του ασθενή με την θέση του τηλεφωνητή που τον
εξυπηρέτησε κατά την πρώτη κλήση ούτως ώστε να δεχθεί ο ίδιος τηλεφωνητής την επανάκληση από τον
ίδιο ασθενή. Αυτό θα γίνεται γιατί συνήθως διακόπτεται η ροή της διαδικασίας για να βρεθεί η καρτέλα
του ασθενή από κάποιον τηλεφωνητή προκειμένου να ενημερωθεί ο τηλεφωνητής για το ιστορικό της
κλήσης σε περίπτωση που δεν την έχει εξυπηρετήσει ο ίδιος στο παρελθόν.

14. Δυνατότητα προώθησης κλήσεων από τηλεφωνικό κέντρο σε υπόλοιπους φορείς
Μέχρι τώρα η μεταφορά της καρτέλας από το τηλεφωνικό κέντρο στον ιατρό του κέντρου ή στο κέντρο
ασυρμάτου γινόταν από τον τηλεφωνητή, ο οποίος έπρεπε να εγκαταλείψει την θέση του και να χάσει
πολύτιμο χρόνο αφού θα μπορούσε να εξυπηρετήσει κάποια άλλη κλήση.
Στο νέο σύστημα η προώθηση της καρτέλας του περιστατικού θα γίνεται ηλεκτρονικά. Η καρτέλα του
περιστατικού αφού συμπληρωθεί από τον τηλεφωνητή θα προωθείται στον ιατρό του κέντρου και στο
κέντρο ασυρμάτου ηλεκτρονικά αφού πρώτα χαρακτηριστεί από ένα μοναδικό κλειδί το οποίο θα είναι η
διεύθυνση και η περιοχή του περιστατικού, αυτό για να μπορέσει στο μέλλον να γίνει κάποια αλλαγή ή
πρόσθεση επιπλέον στοιχείων στην καρτέλα.

15. Δυνατότητα ανάκλησης ιστορικού διακομιδής
Πολλές φορές το τηλεφωνικό κέντρο δέχεται κλήσεις από τον ίδιο τον ασθενή για να δώσει πληροφορίες
για την κατάσταση της διακομιδής, αν δηλαδή το ασθενοφόρο θα καθυστερήσει ή όχι. Τότε ο τηλεφωνητής
απευθύνεται στο κέντρο ασυρμάτου για πληροφορίες διακόπτοντας την ομαλή ροή της διαδικασίας του
ΕΚΑΒ.
Το νέο σύστημα όπως προείπαμε θα είναι σε θέση να αντιστοιχίζει τον τηλεφωνικό αριθμό με την
τηλεφωνική θέση, έτσι ο ίδιος ασθενής θα εξυπηρετείται από τον ίδιο τηλεφωνητή κάθε φορά που καλεί
από τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό ή από αριθμό σε πολύ κοντινή απόσταση με το στίγμα της διεύθυνσης
του.
Επιπλέον, θα είναι σε θέση ο τηλεφωνητής να δώσει άμεσα πληροφορίες για την κατάσταση της
διακομιδής αφού κατά την επανάκληση από τον ίδιο ασθενή θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφωνητή η
καρτέλα του συγκεκριμένου περιστατικού , ενημερωμένη με όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται
εκείνη την στιγμή σε πραγματικό χρόνο.
Έτσι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην όλη διαδικασία, και δεν θα γίνεται σπατάλη χρόνου για την
ανεύρεση της καρτέλας ή την επικοινωνία τηλεφωνικού κέντρου με το κέντρο ασυρμάτου.

16. Δυνατότητα άμεσης ακύρωσης διακομιδής
Το νέο πληροφοριακό σύστημα που θα εγκατασταθεί στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ θα δίνει στον
τηλεφωνητή την δυνατότητα της άμεσης ακύρωσης κάποιας διακομιδής.
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Αφού έχει γίνει η αντιστοίχηση της κλήσης και του τηλεφωνητή κατά την επανάκληση, η καρτέλα του
περιστατικού είναι ήδη στην εφαρμογή του τηλεφωνητή, ο οποίος το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να
επιλέξει την ακύρωση της αίτησης.
Κατά την ακύρωση το σύστημα στέλνει άμεσα εντολή στο ασθενοφόρο που έχει αναλάβει αυτή την
διακομιδή να διακόψει την διακομιδή. Η ακύρωση γίνεται άμεσα χωρίς να μεσολαβούν άλλοι φορείς του
ΕΚΑΒ , οπότε δεν χάνεται χρόνος και εξοικονομούνται πόροι.
Σε περίπτωση ακύρωσης ενημερώνεται η καρτέλα του περιστατικού για την ακύρωση και στην συνέχεια
όλες οι υπόλοιπες βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με την συγκεκριμένη καρτέλα. Επιπλέον
ενημερώνεται το κέντρο ασυρμάτου ότι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο που θα πραγματοποιούσε την
διακομιδή που ακυρώθηκε πλέον είναι και πάλι διαθέσιμο.
Όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα την στιγμή που ο τηλεφωνητής θα επιβεβαιώσει την ακύρωση κάποια
διακομιδής.

17. Δυνατότητα καταγραφής στοιχείων κλήσης
Κατά την προώθηση της καρτέλας κάποιου περιστατικού από το τηλεφωνικό κέντρο το πληροφοριακό
σύστημα, καταγράφει πάνω στην καρτέλα τα στοιχεία του τηλεφωνητή που απάντησε στην κλήση, την
χρονική στιγμή που έγινε η κλήση και την χρονική στιγμή που προωθήθηκε η κλήση.
Σε περίπτωση επανάκλησης , το σύστημα καταγράφει στην καρτέλα την χρονική στιγμή που έγινε η
επανάκληση καθώς και όλες τις ενέργειες που έγιναν από τον τηλεφωνητή.
Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τον τηλεφωνητή δεν αναγράφονται επάνω στην καρτέλα του
περιστατικού αλλά αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων αφού πρώτα γίνει αντιστοίχηση με την
συγκεκριμένη καρτέλα μέσω κάποιου κωδικού που αναγράφεται επάνω στην καρτέλα.

18. Δυνατότητα προβολής εφημεριών νοσοκομείων
Το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ καθημερινά δέχεται πάρα πολλές κλήσεις από πολίτες οι οποίοι θέλουν
να ενημερωθούν για τις εφημερίες των νοσοκομείων, τα τηλέφωνα των νοσοκομείων που εφημερεύουν
καθώς και τις διευθύνσεις αυτών.
Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι σε θέση με το νέο σύστημα να δώσει αυτές τις πληροφορίες στους πολίτες,
αφού θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση από τα νοσοκομεία για την κατάσταση τους.
Μία επιπλέον λειτουργία που θα είναι διαθέσιμη είναι η κατεύθυνση των πολιτών στα διαθέσιμα
νοσοκομεία. Δηλαδή το σύστημα θα απεικονίζει την κατάσταση των νοσοκομείων και αφού θα έχει ήδη
την διεύθυνση του πολίτη που κάλεσε μέσω του τηλεφωνικού του αριθμού, θα ζητάει συμπτώματα ασθενή
και θα τους κατευθύνει ανάλογα, σε νοσοκομείο με διαθέσιμη κλινική, διαθέσιμα κρεβάτια αλλά και με
λίγο χρόνο αναμονής στα επείγοντα περιστατικά.
Αν παρατηρηθεί από το σύστημα ότι τα συμπτώματα που περιγράφει ο άνθρωπος που έκανε την κλήση
είναι επικίνδυνα θα προτείνει μέσω μηνύματος που θα εμφανίζεται στον τηλεφωνητή η ενημέρωση για
άμεση μεταφορά στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή ακόμη και η διακομιδή μέσω του ΕΚΑΒ με το
κοντινότερο διαθέσιμο ασθενοφόρο προκειμένου να του παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

19. Δυνατότητα καταγραφής φάρσας
Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα είναι σε θέση να εμφανίζει στον τηλεφωνητή ένδειξη ότι από τον
συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό πραγματοποιούνται συνεχώς κλήσεις οι οποίες όμως πρόκειται για
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φάρσες. Έτσι ο τηλεφωνητής θα μπορεί να γνωρίζει αν πρόκειται για σοβαρό περιστατικό ή όχι, αφού
πρώτα ελέγξει τα συμπτώματα και τις πληροφορίες που του έδωσε αυτός που έκανε την κλήση.
Αν πρόκειται και πάλι για φάρσα τότε η κλήση καταγράφεται και είναι στην κρίση του τηλεφωνητή η
μελλοντική απόρριψη του συγκεκριμένου τηλεφωνικού αριθμού ή η απάντηση στην κλήση. Ο αρχικός
χαρακτηρισμός του περιστατικού θα γίνεται μέσω επιβεβαίωσης από την βάση δεδομένων όπου οι αριθμοί
συσχετίζονται με παλαιούς αριθμούς φαρσών.

20. Δυνατότητα ενημέρωσης ασθενών για πορεία διακομιδής
Από την στιγμή που το τηλεφωνικό κέντρο θα δεχθεί μία κλήση μέχρι την στιγμή που θα αρχίσει η
μεταφορά του ασθενή, συνήθως μεσολαβεί ένα διάστημα δεκαπέντε λεπτών. Σε αυτό το διάστημα όμως ο
ασθενής δεν γνωρίζει αν το ασθενοφόρο κατευθύνεται προς αυτόν ή όχι, με αποτέλεσμα να υπάρχει
εκνευρισμός.
Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα ειδοποιεί τον τηλεφωνητή για πραγματοποίηση κλήσης στον ασθενή
μετά το πέρας 10 λεπτών,( και στην συνέχεια ανά 10 λεπτά σε περίπτωση που δεν έχει φτάσει ακόμη το
ασθενοφόρο), από την στιγμή που έγινε η πρώτη κλήση, με σκοπό την ενημέρωση του ασθενή για την
κατάσταση της διακομιδής , αλλά και για να καθησυχαστεί ο ασθενής. Η λειτουργία αυτή θα είναι
διαθέσιμη μόνο σε σοβαρά περιστατικά και όχι σε απλά.
Η ενημέρωση θα γίνεται από τον τηλεφωνητή ο οποίος απάντησε στην αρχική κλήση καθώς το μήνυμα για
επικοινωνία με τον ασθενή θα εμφανίζεται σε αυτόν μέσω αντιστοίχησης τηλεφωνικού αριθμού και θέσης
τηλεφωνητή που απάντησε αρχικά.

21. Δυνατότητα εντοπισμού και απεικόνισης θέσης ασθενοφόρου
Στο κέντρο ασυρμάτου στο πληροφοριακό σύστημα που θα εγκατασταθεί θα υπάρχει η δυνατότητα
απεικόνισης της θέσης των ασθενοφόρων πάνω σε ψηφιακούς χάρτες , με ενημέρωση σε πραγματικό
χρόνο.
Τα ασθενοφόρα θα απεικονίζονται ανάλογα με τον τύπο τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται με
διαφορετικές αποχρώσεις και διαφορετικά σχήματα. Ο εντοπισμός θα γίνεται με βάση την περιοχή όπου
υπάρχει περιστατικό και πρέπει να εξυπηρετηθεί , αλλά και με βάση την περιοχή που καλύπτει το κάθε
ασθενοφόρο.

22. Δυνατότητα απεικόνισης στοιχείων και κατάστασης ασθενοφόρου
Στο πληροφοριακό σύστημα του κέντρου ασυρμάτου αφού γίνει απεικόνιση της θέσης του ασθενοφόρου
θα πρέπει να γίνει απεικόνιση και κάποιων στοιχείων για το ασθενοφόρο. Τα στοιχεία αυτά έχουν να
κάνουν με την ταυτότητα του ασθενοφόρου αλλά και την κατάσταση αυτού. Σχετικά με την ταυτότητα, τα
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα είναι:
•
•
•

Κωδικός ασθενοφόρου
Περιοχή κάλυψης
Ταυτότητα πληρώματος

Τα στοιχεία που θα διατίθενται για την κατάσταση του ασθενοφόρου είναι:
•
•
•
•

Διαθέσιμο
Σε διακομιδή
Σε στάση
Προς διακομιδή
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•
•
•

Προς ανεφοδιασμό
Σε βάρδια
Ελεύθερο υπηρεσίας

23. Δυνατότητα απεικόνισης δεδομένων οδικού δικτύου
Το νέο πληροφοριακό σύστημα που θα είναι εγκατεστημένο στο κέντρο ασυρμάτου του ΕΚΑΒ θα είναι σε
θέση να απεικονίζει δεδομένα τα οποία παίρνει από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και τα οποία
αφορούν την κατάσταση του οδικού δικτύου.
Τα δεδομένα που θα δέχεται αφορούν την κυκλοφοριακή κίνηση, τα έργα που γίνονται στο οδικό δίκτυο,
διαδηλώσεις ή άλλες αιτίας παρεμπόδισης της κυκλοφορίας, ζώνες ταχύτητας, μονοδρομήσεις , κλπ.
Τα δεδομένα αυτά θα βοηθούν στην επιλογή ασθενοφόρου για εξυπηρέτηση περιστατικού, αλλά και στην
εύρεση καλύτερης πορείας για το ασθενοφόρο. Επίσης θα μπορεί έτσι να γίνει μία εκτίμηση του χρόνου
που θα διεκπεραιωθεί η διακομιδή. Τέλος τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή
στατιστικών για την καλύτερη τοποθέτηση των ασθενοφόρων στο οδικό δίκτυο με σκοπό την πιο έγκαιρη
ανταπόκριση τους σε κάποιο περιστατικό.

24. Δυνατότητα απεικόνισης θέσης περιστατικού
Όπως προείπαμε αφού συμπληρωθεί η καρτέλα του περιστατικού από τον τηλεφωνητή τότε προωθείται
στο κέντρο ασυρμάτου. Εκεί ο ασυρματιστής είναι σε θέση να δει την θέση του ασθενή πάνω σε
ψηφιακούς χάρτες.
Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να χαθεί χρόνος για να εντοπίσει το κοντινότερο ασθενοφόρο, αφού
πάνω στον ίδιο χάρτη απεικονίζονται και τα διαθέσιμα ασθενοφόρα που βρίσκονται στην περιοχή του
περιστατικού.
Επιπλέον έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνει ο ασυρματιστής σε χάρτες την διεύθυνση για να κατευθύνει τα
πληρώματα των ασθενοφόρων. Το στίγμα του περιστατικού εμφανίζεται με χρωματικό κώδικα ανάλογα με
τον βαθμό επικινδυνότητας του, και πάντα έπειτα από κάποια ταξινόμηση που έχει προηγηθεί, εκτός και αν
δεν υπάρχουν άλλες κλήσεις για διακομιδές.

25. Δυνατότητα παροχής βοήθειας για επιλογή κατάλληλου ασθενοφόρου
Ένα βασικό στοιχείο που έχει το νέο σύστημα είναι η δυνατότητα παροχής βοήθειας στον ασυρματιστή,
όταν αυτός προσπαθεί να επιλέξει το κοντινότερο ασθενοφόρο σε ένα περιστατικό. Η εφαρμογή αυτή του
συστήματος δίνει την δυνατότητα στον ασυρματιστή πολύ γρήγορα και εύκολα να επιλέξει ανάμεσα από
μερικά ασθενοφόρα το πιο κοντινό σε ένα περιστατικό. Συγκεκριμένα , η εφαρμογή αυτή θα κάνει
συνδυασμό των δεδομένων :
•
•
•
•
•

Θέση περιστατικού
Θέση ασθενοφόρων
Διαθεσιμότητα ασθενοφόρων
Δεδομένα Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Επικινδυνότητα περιστατικού

Θα συγκρίνει τα αποτελέσματα για το κάθε ασθενοφόρο και θα εμφανίζει πάνω στο χάρτη το πιο κοντινό,
χωρίς όμως να παύει να δείχνει το στίγμα και των εναλλακτικών ασθενοφόρων που θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν την διακομιδή.
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26. Δυνατότητα προώθησης δεδομένων σε ασθενοφόρο
Εφόσον έχει γίνει η επιλογή του κοντινότερου ασθενοφόρου σε κάποιο περιστατικό , για να ξεκινήσει η
διακομιδή χρειάζεται η προώθηση κάποιον δεδομένων στο πλήρωμα των ασθενοφόρων.
Τα δεδομένα αυτά με το νέο σύστημα μπορούν να προωθηθούν άμεσα και σε ελάχιστα μόλις
δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνει ο ασυρματιστής είναι να επιλέξει την προώθηση της
καρτέλας και αυτή θα εμφανιστεί στην υπολογιστική μονάδα του ασθενοφόρου.
Η καρτέλα θα παραδοθεί στο ασθενοφόρο ακριβώς με τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν από τον
τηλεφωνητή , σε συνδυασμό με τα στοιχεία της του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
Τα στοιχεία που συμπλήρωσε ο τηλεφωνητής χαρακτηρίζουν την αρχή του περιστατικού και την κλινική
κατάσταση του ασθενή. Ενώ τα στοιχεία της Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας βοηθούν στην πιο εύκολη
και γρήγορη εξυπηρέτηση του περιστατικού αφού εμφανίζουν την βέλτιστη από άποψη ελάχιστου χρόνου
διαδρομή.
Κατά την προώθηση συμπληρώνεται στην καρτέλα ένας κωδικός ο οποίος είναι ο κωδικός του
ασθενοφόρου που θα πραγματοποιήσει την διακομιδή. Όλα αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονται σε μία βάση
δεδομένων.

27. Δυνατότητα απεικόνισης κατάστασης διακομιδής
Το νέο πληροφοριακό σύστημα δίνει την δυνατότητα στον ασυρματιστή να δει ανά πάσα στιγμή την
κατάσταση μια διακομιδής, είτε για να δώσει πληροφορίες σε κάποιον άλλο φορέα, είτε για να υπολογίσει
σε πόσο χρόνο θα έχει διαθέσιμο ασθενοφόρο , σε περίπτωση έλλειψης. Τα στοιχεία που μπορεί να δει
είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρόνος κλήσης ασθενή
Χρόνος προώθησης τηλεφωνητή
Χρόνος διαβίβασης καρτέλας σε ασθενοφόρο
Χρόνος άφιξης ασθενοφόρου σε στίγμα ασθενή
Χρόνος αναχώρησης ασθενοφόρου από στίγμα ασθενή
Χρόνος παραμονής ασθενοφόρου σε στίγμα ασθενή
Χρόνος άφιξης ασθενοφόρου σε νοσοκομείο
Επικινδυνότητα περιστατικού
Πορεία που ακολουθεί το ασθενοφόρο για να φτάσει στον ασθενή
Στάσεις που πραγματοποιεί το ασθενοφόρο μέχρι να φτάσει στον ασθενή
Πορεία που ακολουθεί το ασθενοφόρο για να φτάσει στο νοσοκομείο
Στάσεις που πραγματοποιεί το ασθενοφόρο μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο

Τα παραπάνω στοιχεία το συντονιστικό θα τα συλλέγει από το σύστημα εντοπισμού θέσης που θα
διαθέτουν τα ασθενοφόρα.

28. Δυνατότητα επικοινωνίας με ασθενή για εναλλακτική μεταφορά
Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε ασθενοφόρα ή που υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις για αποστολή
ασθενοφόρου, θα εξυπηρετούνται μόνο τα σοβαρά περιστατικά, για τα υπόλοιπα περιστατικά θα υπάρχει
ένα σύστημα που θα τα φιλτράρει αφού πρώτα έχουν ταξινομηθεί και θα εμφανίζει μήνυμα στον
ασυρματιστή να ειδοποιήσει τους ασθενείς, με απλά συμπτώματα, για εναλλακτική μεταφορά τους στο
νοσοκομείο.
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Τα περιστατικά που θα επιλέγονται από το σύστημα για εναλλακτική μεταφορά είναι τα τελευταία στην
λίστα ταξινόμησης των απλών περιστατικών, δηλαδή περιστατικά που ούτως ή άλλος θα αργούσαν πολύ
να εξυπηρετηθούν.
Αλλά και σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών όταν υπάρχει σοβαρή έλλειψη ασθενοφόρων θα
λειτουργεί και τότε το ίδιο σύστημα. Αυτό βέβαια θα είναι σπάνιο, αλλά θα υπάρχει σαν δικλείδα
ασφαλείας.

29. Δυνατότητα καταγραφής διακομιδών
Για το ΕΚΑΒ όλες οι ενέργειες από την στιγμή που θα δεχθούν την κλήση για βοήθεια μέχρι την στιγμή
που θα γίνει η μεταφορά στο νοσοκομείο έχουν σημασία και πρέπει να καταγράφονται.
Το νέο σύστημα δίνει αυτή την δυνατότητα αποθηκεύοντας σε βάση δεδομένων όλα τα στοιχεία μιας
διακομιδής όπως αυτή διαβιβάστηκε από το συντονιστικό κέντρο, τις πληροφορίες και οδηγίες που
δόθηκαν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου , καθώς και οι ενέργειες που έγιναν κατά την διακομιδή.
Έτσι το προσωπικό του ΕΚΑΒ είναι σε θέση οποιαδήποτε στιγμή παραστεί ανάγκη να ανακτήσει αυτά τα
δεδομένα από την βάση του και να τα παρουσιάσει.

30. Δυνατότητα ταξινόμησης περιστατικών
Όπως προείπαμε οι καρτέλες των περιστατικών χαρακτηρίζονται με βάση την επικινδυνότητα που
παρουσιάζουν τα συμπτώματα του ασθενή, και στην συνέχεια προωθούνται από το τηλεφωνικό κέντρο στο
κέντρο ασυρμάτου.
Εκεί λειτουργεί ένας νέος μηχανισμός που ελέγχει διάφορες παραμέτρους του περιστατικού και το
ταξινομεί ανάλογα , μέχρι να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό για διακομιδή.
Οι παράμετροι που ελέγχονται είναι η επικινδυνότητα, η ηλικία του ασθενή, η απόσταση από νοσοκομείο,
τα συμπτώματα πάθησης, το ιστορικό του συγκεκριμένου ασθενή από προηγούμενες μεταφορές και τέλος
αν πρόκειται για προγραμματισμένη διακομιδή.
Τα περιστατικά που εξυπηρετούνται πρώτα είναι αυτά με μεγαλύτερη επικινδυνότητα και πάντα όταν
πρόκειται για μεταφορά παιδιού, και συνήθως αυτά που εξυπηρετούνται τελευταία είναι τα πολύ απλά και
σε μακρινή απόσταση από κοντινό ασθενοφόρο αλλά και νοσοκομείο.

31. Δυνατότητα προώθησης σε ελεύθερα ασθενοφόρα προγραμματισμένων
διακομιδών
Το ΕΚΑΒ εκτός από επείγοντα περιστατικά πολλές φορές αναλαμβάνει να μεταφέρει σε νοσοκομεία και
περιστατικά χρόνιων παθήσεων τα οποία έχουν προγραμματισμένη την επίσκεψη τους στο νοσοκομείο. Σε
τέτοιες περιπτώσεις σήμερα το ΕΚΑΒ στέλνει ασθενοφόρα που βρίσκονται σε βάρδια , αφήνοντας πολλές
φορές τον τομέα τους ακάλυπτο.
Στο νέο σύστημα προκειμένου να λειτουργήσει σωστά αυτή η λειτουργία θα πρέπει το συντονιστικό
κέντρο να διαθέσει μερικά ακόμη ασθενοφόρα από τον ακινητοποιημένο του στόλο, τα οποία θα
εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο προγραμματισμένες διακομιδές και σε περίπτωση ανάγκης θα
χρησιμοποιούνται για επείγουσες διακομιδές.
Με αυτή την προϋπόθεση, στο κέντρο ασυρμάτου του ΕΚΑΒ θα τοποθετηθεί μια εφαρμογή η οποία θα
ανακτά από την βάση δεδομένων του ΕΚΑΒ, όπου έχουν ταξινομηθεί οι καρτέλες των περιστατικών, τις
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καρτέλες που αντιστοιχούν σε προγραμματισμένες διακομιδές, και θα τις προωθεί στα ασθενοφόρα που
λειτουργούν για αυτό τον λόγο.

32. Δυνατότητα απεικόνισης ιατρικών μετρήσεων από μονάδες στο σπίτι του ασθενή
Μέχρι σήμερα οι μόνες πληροφορίες που είχε το ΕΚΑΒ για την κατάσταση του ασθενή ήταν τα
συμπτώματα που εμφάνιζε. Με το νέο σύστημα το ΕΚΑΒ θα είναι σε θέση να λαμβάνει από μονάδες
μέτρησης ιατρικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του ασθενή, ιατρικά δεδομένα προκειμένου να
σχηματίσουν μία καλύτερη εικόνα για την κλινική κατάσταση του ασθενή.
Έτσι ο ιατρός του κέντρου θα έχει ένα σύστημα στην κατοχή του το οποίο θα λαμβάνει και θα εμφανίζει
τις μετρήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο ασθενής. Τα στοιχεία που θα λαμβάνει είναι:
•
•
•
•
•
•

Δεδομένα για την αναπνευστική λειτουργία του ασθενή
Δεδομένα για την φυσική κατάσταση του ασθενή
Καρδιογράφημα
Δεδομένα για την οξυγόνωση του αίματος
Δεδομένα για την πίεση , συστολική και διαστολική
Δεδομένα για τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα

33. Δυνατότητα αντιστοίχησης ιατρικών μετρήσεων ασθενή σε περιστατικό
Όλα τα περιστατικά που καλύπτει ή κλήθηκε να καλύψει το ΕΚΑΒ εμφανίζονται και στο σύστημα του
ιατρού του κέντρου , με την μορφή στίγματος επάνω σε ψηφιακό χάρτη. Οι συσκευές μετρήσεων του
ασθενή διαθέτουν και αυτές σύστημα εντοπισμού θέσεων και έτσι ο ιατρός είναι σε θέση να βλέπει πάνω
στο χάρτη το στίγμα του ασθενή. Έτσι μπορεί εύκολα να γίνει αντιστοίχηση από το ίδιο το σύστημα, των
μετρήσεων και του περιστατικού.
Αυτό μπορεί να γίνει με έναν αλγόριθμο ο οποίος θα ελέγχει και θα συγκρίνει τις δύο συντεταγμένες, αυτή
του περιστατικού και αυτή των οργάνων μέτρησης, αν είναι μικρότερη από κάποια μέτρα η απόσταση αυτή
και δεν υπάρχει άλλο περιστατικό στον περιβάλλοντα χώρο τότε γίνεται η αντιστοίχηση.
Σε περίπτωση που υπάρχει και άλλο περιστατικό σε πολύ κοντινή απόσταση τότε το σύστημα προσπαθεί
να αντιστοιχίσει εκτός από τις συντεταγμένες και τα συμπτώματα με τα δεδομένα των μετρήσεων.

34. Δυνατότητα απεικόνισης νοσοκομείων – ΤΕΠ
Ο ιατρός του κέντρου μέσω του νέου συστήματος θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την κατάσταση των
νοσοκομείων και των ΤΕΠ. Όλες οι πληροφορίες που θα λαμβάνονται από τα νοσοκομεία θα εμφανίζονται
και στο σύστημα του ιατρού του κέντρου.
Έτσι αυτός θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποια νοσοκομεία εφημερεύουν, τι είδους περιστατικά μπορούν να
εξυπηρετήσουν, τι διαθεσιμότητα σε κρεβάτια αλλά και σε προσωπικό έχουν.

35. Δυνατότητα επιλογής νοσοκομείου ανά περιστατικό
Το σύστημα αφού θα έχει ήδη στην διάθεση του πληροφορίες σχετικά με την κλινική κατάσταση του
ασθενή (συμπτώματα, ιατρικές μετρήσεις), την κατάσταση των νοσοκομείων και την κυκλοφοριακή
κίνηση, θα μπορεί να κάνει συνδυασμό των δεδομένων αυτών και να κατευθύνει τα ασθενοφόρα στο
κοντινότερο νοσοκομείο που μπορεί να εξυπηρετήσει.
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Το σύστημα αυτό θα είναι εγκατεστημένο στο γραφείο του ιατρού του κέντρου ο οποίος θα μπορεί να
επέμβει δυναμικά , στέλνοντας τα ασθενοφόρα σε όποιο νοσοκομείο αυτός κρίνει αρμόδιο. Αυτό θα
γίνεται ταυτόχρονα με την αποστολή των ιατρικών μετρήσεων στα ασθενοφόρα, όταν αυτά θα οδεύουν
ήδη προς τον ασθενή.

36. Δυνατότητα αντιστοίχησης δεδομένων – ασθενοφόρου
Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο σύστημα, ο κωδικός του ασθενοφόρου που εξυπηρετεί κάποιο
περιστατικό, αναγράφεται στην καρτέλα του περιστατικού. Στην ίδια καρτέλα αντιστοιχίζονται και τα
δεδομένα των ιατρικών μετρήσεων όπως είδαμε προηγουμένως.
Το νέο σύστημα μπορεί έτσι πολύ εύκολα και γρήγορα, μέσω του κωδικού του ασθενοφόρου που
αναγράφεται στην καρτέλα του περιστατικού, να αντιστοιχίσει τις μετρήσεις του ασθενή στο ασθενοφόρο
που εξυπηρετεί, καθώς επίσης και τα στοιχεία του νοσοκομείου όπου θα γίνει η διακομιδή.

37. Δυνατότητα προώθησης δεδομένων σε ασθενοφόρο
Όταν γίνει η αντιστοίχηση των δεδομένων και του ασθενοφόρου, τότε το σύστημα προωθεί τα δεδομένα
στο ασθενοφόρο. Τα δεδομένα που του προωθεί είναι :
•
•

Μετρήσεις ιατρικών μηχανημάτων ασθενή
Νοσοκομείο όπου θα γίνει η διακομιδή

Το δεδομένα αυτά μπορούν να αποσταλούν στο ασθενοφόρο καθώς αυτό οδεύει προς το περιστατικό και
όχι απαραίτητα κατά την έναρξη της διακομιδής. Οι μετρήσεις αποστέλλονται με μορφή αναφοράς , ενώ το
νοσοκομείο που θα δεχτεί την διακομιδή, με μορφή στίγματος πάνω στον ψηφιακό χάρτη της εφαρμογής
του ασθενοφόρου.

38. Δυνατότητα προώθησης ιατρικών οδηγιών σε ασθενοφόρο
Κατά την μεταφορά του ασθενή εντός του ασθενοφόρου παρέχονται πρώτες βοήθειες. Σε πολλές
περιπτώσεις πριν γίνει κάποια ενέργεια από το πλήρωμα του ασθενοφόρου χρειάζεται η συγκατάθεση του
ιατρού, όπου και πάλι ο ιατρός με δυσκολία εγκρίνει κάποια ιατρική ενέργεια αφού δεν υπάρχει επίβλεψη.
Το νέο σύστημα δίνει στον ιατρό του κέντρου την δυνατότητα της επίβλεψης της όλης διαδικασίας
φροντίδας του ασθενή μέχρι αυτός να φτάσει στο νοσοκομείο, καθώς και την δυνατότητα παροχής οδηγιών
για τον τρόπο εκτέλεσης των ενεργειών αυτών.
Συγκεκριμένα στο γραφείο του ιατρού του κέντρου θα υπάρχει σύστημα όπου ο ιατρός θα μπορεί να
εισάγει πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των ιατρικών ενεργειών εντός του ασθενοφόρου. Οι
πληροφορίες θα εισάγονται με την μορφή φωνητικών δεδομένων ή με σκίτσα τα οποία θα σχεδιάζει ο
ιατρός και στην συνέχεια θα προωθούνται στην υπολογιστική μονάδα του ασθενοφόρου.
Παράλληλα ο ιατρός θα είναι σε θέση να παρακολουθεί ζωντανά μέσω εικόνας τις ενέργειες του
πληρώματος του ασθενοφόρου.

39. Δυνατότητα προώθησης δεδομένων σε ΤΕΠ
Όλα τα δεδομένα τα οποία έχει στην διάθεση του ο ιατρός του κέντρου θα αποστέλλονται παράλληλα με το
ασθενοφόρο και στο ΤΕΠ του νοσοκομείου, στο οποίο θα γίνει η διακομιδή. Το νοσοκομείο έχει ήδη
επιλεγεί από προηγούμενο σύστημα και έχει γίνει η αντιστοίχηση του με το περιστατικό.
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Τα δεδομένα που θα του προωθούνται είναι όλα τα ιατρικά δεδομένα της καρτέλας του περιστατικού, τα
οποία αφορούν τα συμπτώματα του ασθενή καθώς και τις μετρήσεις από τις μονάδες μέτρησης του
ασθενή. Επίσης θα αποστέλλονται τα στοιχεία του ασθενή.

40. Δυνατότητα επίβλεψης περιστατικών
Ο ρόλος του προϊστάμενου του συντονιστικού κέντρου είναι να επιβλέπει την όλη διαδικασία
ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ. Πρέπει να είναι σε θέση να επιβλέπει το τηλεφωνικό κέντρο , το κέντρο
ασυρμάτου και τα πληρώματα του ασθενοφόρου. Ο ιατρός του κέντρου δεν είναι στις αρμοδιότητες του.
Το νέο σύστημα του δίνει την δυνατότητα αυτή, επιτρέποντας την προβολή όλων των στοιχείων που
υπάρχουν για την κάθε καρτέλα συγκεντρωτικά. Έτσι με την προβολή της καρτέλας είναι σε θέση να
επιβλέψει την διαδικασία ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ και να κάνει επισημάνσεις όπου γίνονται λάθη.
Επιπλέον έχει την δυνατότητα να διορθώσει τυχόν λάθος επιλογές του προσωπικού κάποιου τμήματος,
συνήθως του κέντρου ασυρμάτου, σε πραγματικό χρόνο, εξοικονομώντας έτσι πόρους για το σύστημα.

41. Δυνατότητα ενημέρωσης βάσεων δεδομένων
Στο γραφείο του προϊσταμένου του συντονιστικού κέντρου θα υπάρχει σύστημα το οποίο θα συγκεντρώνει
όλα τα δεδομένα που εισέρχονται σε όλους τους σταθμούς εργασίας του συντονιστικού, αλλά και τα
δεδομένα των ασθενοφόρων και θα τα αποθηκεύει σε βάσεις δεδομένων.
Οι βάσεις αυτές αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο και αφορούν σε δεδομένα που δημιουργεί το
ίδιο το συντονιστικό, σε δεδομένα που εισέρχονται από άλλους οργανισμούς που συνεργάζονται με το
ΕΚΑΒ, σε δεδομένα που συλλέγονται από ασθενείς, καθώς και σε δεδομένα που προέρχονται από τα
ασθενοφόρα.

42. Δυνατότητα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Το νέο σύστημα του συντονιστικού αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων. Τα
δεδομένα αυτά συλλέγονται για μελλοντική επεξεργασία ή για επαναχρησιμοποίηση τους από εφαρμογές
του συστήματος.
Την δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων αυτών την έχει ο προϊστάμενος του συντονιστικού, ο οποίος
μπορεί να αλλάξει την τοποθεσία που θα αποθηκεύονται κάποια δεδομένα, να κάνει αντίγραφα των
δεδομένων αυτών, να κάνει νέες συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων, να δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία
μέσω αυτών των δεδομένων, να παρέχει πληροφορίες σε άλλους φορείς μέσω της προώθησης αυτών.

43. Δυνατότητα διαχείρισης στόλου ασθενοφόρων
Έπειτα από την διαχείριση των στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν από τις βάσεις δεδομένων, και από
στατιστικά στοιχεία για τις διάφορες περιοχές και τις ιατρικές παθήσεις των περιοχών αυτών, το σύστημα
κάνει μια συσχέτιση των δεδομένων αυτών και προτείνει στον προϊστάμενο έναν τρόπο τοποθέτησης των
ασθενοφόρων , καθώς και νέους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να κινούνται.
Έτσι ο προϊστάμενος είναι σε θέση να καθορίσει τις περιοχές δράσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις των
πολιτών, να τοποθετήσει τα ασθενοφόρα σε θέσεις κλειδιά, να καθορίσει περιπολίες, να αυξομειώσει τον
αριθμό των ασθενοφόρων ανά βάρδια, να καθορίσει τους κωδικούς των ασθενοφόρων που θα εργάζονται.
Επιπλέον θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται και την μηχανολογική κατάσταση των ασθενοφόρων, αφού θα
έχει στην διάθεση του στοιχεία για την κατάσταση του οχήματος. Έτσι θα μπορεί να στέλνει τα οχήματα
έγκαιρα για ανεφοδιασμό καυσίμου, ή για μηχανολογική συντήρηση.
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Τέλος να αναφέρουμε ότι μέσω αυτού του συστήματος θα μπορεί να παρακολουθεί αν γίνεται σωστή
χρήση του οχήματος, και αν το πλήρωμα τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί υπάρχουν
περιπτώσεις που γίνεται χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το όχημα (σειρήνα) χωρίς λόγο.

44. Δυνατότητα διαχείρισης αποκλεισμένων κλήσεων
Η εφαρμογή που υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο επιτρέπει στον τηλεφωνητή να αποκλείσει κάποιους
τηλεφωνικούς αριθμούς για κάποιο χρονικό διάστημα ή μόνιμα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ,
γιατί ίσως η κλήση από αυτό τον αριθμό κάποια στιγμή να γίνει όντως για αίτηση βοήθειας και όχι για
φάρσα.
Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον προϊστάμενο να παρατηρεί τον όγκο των αποκλεισμένων αριθμών,
σε μία κατάσταση, μαζί με την περίοδο που είναι αποκλεισμένοι, και να επιλέγει την άρση του
αποκλεισμού ή την συνέχιση του.
Έτσι μειώνεται ο χρόνος που θα έπρεπε να δαπανήσει ο τηλεφωνητής για να ελέγξει την λίστα με αυτούς
τους αριθμούς, καθώς ο χρόνος ενός τηλεφωνητή είναι πιο πολύτιμος από αυτόν του προϊστάμενου.

45. Βάση δεδομένων ΟΤΕ
Στον ΟΤΕ θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο βάσεις δεδομένων, συγκεκριμένα:
•

Ψηφιακοί χάρτες Ελλάδας : θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι ψηφιακοί χάρτες όλων των
περιοχών της Ελλάδας , οι οποίοι θα ενημερώνονται διαρκώς, πάνω στους οποίους θα
απεικονίζεται το στίγμα κάθε αριθμού που θα πραγματοποιεί κλήση προς το ΕΚΑΒ.

•

Τηλεφωνικοί αριθμοί πολιτών Ελλάδος : οι καταστάσεις με τα στοιχεία των τηλεφωνικών
καταλόγων θα πρέπει να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και να ενημερώνονται αυτόματα από
το σύστημα του ΟΤΕ για κάθε νέα σύνδεση. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται για να γίνει η
απεικόνιση της κλήσης στους χάρτες αλλά και για την παροχή πληροφοριών για τον κάτοχο
κάποιου τηλεφωνικού αριθμού.

46. Βάση δεδομένων Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας θα πρέπει να δημιουργηθούν μερικές βάσεις δεδομένων για
αποθήκευση των στοιχείων που θα συλλέγονται από το οδικό δίκτυο της χώρας. Συγκεκριμένα οι βάσεις
που θα πρέπει να δημιουργηθούν είναι :
•

Ψηφιακοί χάρτες Ελλάδος : οι ψηφιακοί χάρτες είναι απαραίτητοι γιατί το σύστημα θα
στηρίζεται σε γεωπολιτισμικά δεδομένα, θα γίνεται απεικόνιση όλων των δεδομένων που
συλλέγονται πάνω σε αυτούς και στην συνέχεια θα προωθούνται στο συντονιστικό κέντρο. Οι
χάρτες θα πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς.

•

Ζώνες ταχύτητας : θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για τις ζώνες ταχύτητας όλου του οδικού
δικτύου και να σημειώνονται πάνω στους χάρτες.

•

Αλλαγές κατεύθυνσης οδικού δικτύου : πολλές φορές συναντάμε αλλαγές στην κατεύθυνση
κάποιας οδικής αρτηρίας, είτε παραχώρηση κάποιας λωρίδας κυκλοφορίας στην αντίθετη
κατεύθυνση. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να επισημαίνονται πάνω στους χάρτες.

•

Διαδηλώσεις και παρεμπόδιση κυκλοφορίας : θα πρέπει να υπάρχει βάση η οποία θα
καταγράφει τα σημεία στα οποία γίνεται κάποια πορεία από διαδηλωτές , ή περιπτώσεις στις
οποίες υπάρχει παρεμπόδιση της κυκλοφορίας είτε λόγο κάποιου φυσικού εμποδίου είτε λόγο
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ανθρώπινου παράγοντα. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να απεικονίζονται πάνω στους χάρτες και να
ενημερώνονται διαρκώς.
•

Οδικά έργα στο οδικό δίκτυο : καθημερινά στο οδικό δίκτυο παρατηρούμε κάποιο συνεργείο να
κάνει έργα επί των λωρίδων κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα είτε να κλείνει τελείως ο δρόμος, είτε
να υπάρχει μεγάλο στένεμα του δρόμου. Τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να καταγράφονται σε μία
βάση δεδομένων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και στην συνέχεια να απεικονίζεται σε
χάρτες.

•

Κυκλοφοριακή κίνηση στο οδικό δίκτυο : το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας διαθέτει ήδη
ψηφιακές μονάδες παρακολούθησης της κυκλοφοριακής κίνησης στο οδικό δίκτυο των πόλεων.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα υπάρχει μία βάση δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται τα
αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων παρακολούθησης και στην συνέχεια αυτά θα
απεικονίζονται επάνω σε χάρτες.

47. Βάση δεδομένων νοσοκομείου
Στα νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρχουν βάσεις δεδομένων οι οποίες θα περιέχουν:
•

Ιστορικό ασθενή : κάθε ασθενής θα πρέπει να έχει τον δικό του ιατρικό φάκελο σε ηλεκτρονική
μορφή , ο οποίος θα είναι διαθέσιμος σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελλάδα. Αυτός θα
περιέχει δεδομένα για τις ασθένειες που είχε στο παρελθόν ο ασθενής, πώς τις αντιμετώπισαν, τι
συμπτώματα εμφάνιζε κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο.
Τα δεδομένα αυτά θα εμπλουτίζονται κάθε φορά που ο ίδιος ασθενής εισέρχεται στο νοσοκομείο
είτε για εξετάσεις είτε για εισαγωγή για θεραπεία.

•

Κατάσταση κλινικών : θα υπάρχει μία βάση δεδομένων στην οποία θα υπάρχει ιστορικό για την
κατάσταση των κλινικών, την εφημερία τους, την διαχείριση των κλινών, τα ιατρικά υλικά που
εφοδιάζονται , τα ιατρικά υλικά που χρησιμοποιούν, το προσωπικό που εργάζεται.

48. Δυνατότητα ενημέρωσης ΤΕΠ και κλινικών για εισερχόμενη διακομιδή
Σε προηγούμενη παράγραφο είδαμε ότι τα ιατρικά δεδομένα ενός ασθενή ο οποίος βρίσκεται σε διακομιδή
αποστέλλονται στο ΤΕΠ του νοσοκομείου όπου θα γίνει η διακομιδή.
Στα ΤΕΠ υπάρχει σύστημα το οποίο ειδοποιεί το προσωπικό για επικείμενη διακομιδή και τους θέτει σε
ετοιμότητα για να δεχθούν το περιστατικό όσο πιο οργανωμένα γίνετε. Το σύστημα προειδοποιεί και για
εκτιμώμενο χρόνο προσέλευσης του περιστατικού μέσω του συστήματος εντοπισμού θέσης.
Παράλληλα με το ΤΕΠ ενημερώνονται και οι κλινικές του νοσοκομείου για την επικείμενη διακομιδή και
προετοιμάζουν τον θάλαμο όπου θα γίνει η περίθαλψη του ασθενή.

49. Δυνατότητα λήψης ιατρικών δεδομένων για εισερχόμενη διακομιδή
Στα ΤΕΠ υπάρχει υπολογιστική μονάδα που ειδοποιεί διαρκώς το προσωπικό για την κλινική κατάσταση
του ασθενή. Η πρώτη ενημέρωση γίνεται από το συντονιστικό κέντρο από όπου ο ιατρός του κέντρου
στέλνει τα πρώτα ιατρικά δεδομένα (συμπτώματα, μετρήσεις ασθενή) για τον ασθενή που θα διακομιστεί
εκεί.
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Στην συνέχεια η επόμενη ενημέρωση έρχεται από το πλήρωμα του ασθενοφόρου το οποίο αποστέλλει τις
δικές του πληροφορίες με τις μετρήσεις που το ίδιο πραγματοποιεί εντός του ασθενοφόρου κατά την
διακομιδή , καθώς και πληροφορίες για ιατρικές ενέργειες που γίνονται εντός του ασθενοφόρου.

50. Δυνατότητα εντοπισμού θέσης ασθενοφόρου
Το πληροφοριακό σύστημα του ασθενοφόρου θα έχει την δυνατότητα εντοπισμού θέσης με συγκεκριμένες
συντεταγμένες. Ο εντοπισμός της θέσης δεν θα αφορά μόνο την θέση του ασθενοφόρου. Το πλήρωμα θα
έχει την δυνατότητα να ζητήσει από το σύστημα πληροφορίες για μία συγκεκριμένη τοποθεσία, αυτό να
την εντοπίσει και να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.
Οι τοποθεσίες που μπορεί να εντοπίσει για παράδειγμα είναι σταθμοί ανεφοδιασμού, θέση ασθενή, θέση
νοσοκομείου, θέση συγκεκριμένης διεύθυνσης, πορεία για μεταφορά σε συγκεκριμένη τοποθεσία, και
άλλες πληροφορίες που μπορούν να εντοπιστούν μέσω συντεταγμένων.

51. Δυνατότητα απεικόνισης θέσης ασθενοφόρου σε χάρτη
Εφόσον εντοπιστεί η θέση του ασθενοφόρου θα υπάρχει υπολογιστική μονάδα η οποία θα απεικονίζει το
στίγμα του πάνω σε χάρτη ψηφιακά. Έτσι το πλήρωμα θα είναι σε θέση να γνωρίζει διαρκώς την θέση του,
καθώς και την περιοχή γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται.
Στο ίδιο σύστημα θα απεικονίζονται και τα δεδομένα που αποστέλλονται από το συντονιστικό τα οποία
αφορούν σε συντεταγμένες θέσεων (ασθενή, νοσοκομείου, κυκλοφοριακής κίνησης, εμποδίων στο οδικό
δίκτυο), καθώς και η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει το ασθενοφόρο προκειμένου να φτάσει σε
κάποιον προορισμό.

52. Δυνατότητα απεικόνισης δεδομένων ασθενοφόρου
Στην υπολογιστική μονάδα του ασθενοφόρου θα υπάρχουν εφαρμογές που θα απεικονίζουν την κατάσταση
του ασθενοφόρου, καθώς και εφαρμογές που θα απεικονίζουν τα δεδομένα που δέχεται το ασθενοφόρο
από το συντονιστικό. Αναφορικά με τα δεδομένα του ασθενοφόρου, θα απεικονίζονται :
•
•
•

Κατάσταση ασθενοφόρου (διακομιδή, ελεύθερο, σε στάση)
Στοιχεία πληρώματος
Δεδομένα οχήματος (επίπεδο καυσίμου, ταχύτητα, κατάσταση μηχανής)

Τα δεδομένα που θα προβάλλονται από το συντονιστικό αφορούν :
•
•
•
•
•
•

Στοιχεία καρτέλας ασθενή
Νοσοκομεία που εφημερεύουν
Σταθμοί ανεφοδιασμού καυσίμου που είναι συμβεβλημένοι
Κυκλοφοριακό
Ασθενοφόρα σε βάρδια (θα προβάλλονται στο σύστημα και η θέση των υπόλοιπων ασθενοφόρων
πάνω σε χάρτη)
Κατάσταση περιστατικού (συνέχιση διακομιδής, ακύρωση)

53. Δυνατότητα λήψης δεδομένων από το συντονιστικό κέντρο και εξωτερικής
επικοινωνίας με τον ιατρό του κέντρου
Στο ασθενοφόρο θα υπάρχει φορητή υπολογιστική μονάδα η οποία θα μπορεί να μεταφερθεί και εκτός του
οχήματος , και μέσω της οποίας το πλήρωμα θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει με το συντονιστικό κέντρο
προκειμένου να ενημερώσει τον ιατρό του κέντρου για την κατάσταση του ασθενή , να ζητήσει οδηγίες για
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ενέργειες που πρέπει να κάνει, καθώς και να λάβει δεδομένα (σκίτσα ή φωνητικές οδηγίες) από τον ιατρό
του κέντρου για τον τρόπο διεξαγωγής ιατρικών ενεργειών.
Το σύστημα αυτό θα είναι φορητό και μικρό σε διαστάσεις, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί εκτός του
οχήματος εύκολα και γρήγορα από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Έτσι το συντονιστικό θα είναι σε θέση
να γνωρίζει πάντα κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται από τα πληρώματα των ασθενοφόρων και να τους
παρέχει άμεσα απαραίτητες πληροφορίες.

54. Δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων στο νοσοκομείο – ΤΕΠ
Κατά την μεταφορά του ασθενή, εντός του ασθενοφόρου πραγματοποιούνται μετρήσεις προκειμένου να
εξακριβωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ασθενής. Πολλές φορές είναι απαραίτητη και η παροχή
ιατρικών ενεργειών οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν την κατάσταση του ασθενή. Όλες αυτές οι μετρήσεις
και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται καταγράφονται και με την μορφή αναφοράς αποστέλλονται στο
ΤΕΠ του νοσοκομείου όπου κατευθύνεται το ασθενοφόρο.
Τα στοιχεία αντιστοιχίζονται με την καρτέλα του ασθενή που μεταφέρεται στο νοσοκομείο, αφού στην
συσκευή του ασθενοφόρου υπάρχει αποθηκευμένος ο αριθμός της καρτέλας του, και ο ίδιος αριθμός
υπάρχει και στην καρτέλα η οποία αποστάληκε κατά την έναρξη της διακομιδής από τον ιατρό του κέντρου
στο νοσοκομείο που γίνεται η μεταφορά.

55. Δυνατότητα παρακολούθησης ιατρικών ενεργειών
Κατά την διακομιδή πολλές φορές είναι απαραίτητη η παροχή ιατρικής βοήθειας στον ασθενή. Για να γίνει
κάτι τέτοιο όπως προείπαμε χρειάζεται έγκριση από τον ιατρό του κέντρου, ο οποίος στέλνει συνεχώς
πληροφορίες για τον τρόπο παροχής ιατρικής βοήθειας στον ασθενή.
Όμως ο ιατρός του κέντρου πρέπει να ελέγχει διαρκώς αν οι ενέργειες αυτές γίνονται σωστά. Για τον λόγο
αυτό τα ασθενοφόρα θα διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης και αποστολής της εικόνας σε ζωντανό
χρόνο, στο συντονιστικό κέντρο.
Το σύστημα αυτό θα τοποθετηθεί στην πίσω καμπίνα του ασθενοφόρου και θα καταγράφει όλες τις
κινήσεις που γίνονται από το προσωπικό εκεί. Θα καταγράφει ταυτόχρονα εικόνα και ήχο.
Ένα επιπλέον όφελος από την χρήση του συστήματος αυτού είναι η κάλυψη του προσωπικού σε
περιπτώσεις κατηγορίας για αμέλεια ή για ανεπαρκής προσπάθεια κατά την μεταφορά. Τέτοιες κατηγορίες
έχουν γίνει κατά το παρελθόν, οπότε με το σύστημα αυτό το προσωπικό του ασθενοφόρου είναι
καλυμμένο.

56. Σύστημα μέτρησης ιατρικών δεδομένων ασθενή, σύστημα εντοπισμού οργάνων
μέτρησης, σύστημα αποστολής μετρήσεων και θέσης οργάνων στο συντονιστικό
κέντρο
Στο νέο σύστημα θα συμβάλει και ο ασθενής από το σπίτι του ή τον τόπο που έγινε το περιστατικό.
Αρχικά να πούμε ότι κάθε οικογένεια θα προμηθευτεί από το σύστημα υγείας της περιοχής ένα σταθμό
μέτρησης ιατρικών δεδομένων ο οποίος θα πρέπει να υπάρχει μόνιμα στο σπίτι του, και επιπλέον στον
εξοπλισμό των φαρμακείων των αυτοκινήτων θα πρέπει να υπάρχει και μία μικρή φορητή μονάδα ιατρικών
μετρήσεων.
Έτσι ο ασθενής θα είναι σε θέση όποια στιγμή πάθει κάτι, σε όποιο χώρο και να βρίσκεται, να στείλει
μερικά δεδομένα για την κατάσταση του στο συντονιστικό κέντρο. Αυτό θα γίνει μέσω των συσκευών
μέτρησης που προαναφέραμε, και οι οποίες είναι :
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•
•
•
•
•
•

Συσκευή μέτρησης της αναπνευστική λειτουργία του ασθενή
Συσκευή μέτρησης της φυσική κατάσταση του ασθενή
Συσκευή πραγματοποίησης καρδιογραφήματος
Συσκευή μέτρησης της οξυγόνωση του αίματος
Συσκευή μέτρησης της πίεση , συστολική και διαστολική
Συσκευή μέτρησης των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα

Μόλις γίνουν οι μετρήσεις αυτές , η μονάδα διαθέτει σύστημα το οποίο λειτουργεί μέσω του δικτύου GSM
και αποστέλλει τα δεδομένα στο συντονιστικό κέντρο. Παράλληλα όμως με τις μετρήσεις, η μονάδα
εντοπίζει και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας που βρίσκεται ,οπότε στέλνει και αυτή την πληροφορία
στο συντονιστικό κέντρο.
Έτσι ο ιατρός του κέντρου που λαμβάνει τα στοιχεία αυτά, γνωρίζει πλέον την κατάσταση της υγείας του
ασθενή και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται.

57. Σύστημα κωδικοποίησης μεταφερόμενων δεδομένων
Όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται από οργανισμό σε οργανισμό, καθώς και μεταξύ των φορέων του ίδιου
οργανισμού θα πρέπει να κωδικοποιούνται για να μην υπάρχει περίπτωση υποκλοπής. Τα δεδομένα που
πρέπει να κωδικοποιούνται είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ιατρικά δεδομένα που αποστέλλονται από την μονάδα μέτρησης του ασθενή.
Ιατρικά δεδομένα ασθενή που αποστέλλονται από το ασθενοφόρο στα ΤΕΠ.
Οπτικό-ακουστικό υλικό από την παρακολούθηση του πίσω χώρου του ασθενοφόρου.
Προσωπικά δεδομένα ασθενή που αποστέλλονται από το συντονιστικό στο ασθενοφόρο και στα
ΤΕΠ.
Ιατρικά δεδομένα ασθενή που αποστέλλονται από το συντονιστικό στα ΤΕΠ και στο ασθενοφόρο.
Προσωπικά δεδομένα πολιτών που αποστέλλονται από τον ΟΤΕ στο συντονιστικό κέντρο.
Δεδομένα που αποστέλλονται από την τροχαία στο συντονιστικό.
Δεδομένα που αποστέλλονται από τα νοσοκομεία στο συντονιστικό.

58. Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ιστορικών δεδομένων
Σε προηγούμενη παράγραφο είδαμε ότι κάθε οργανισμός που συμβάλει σε αυτό το νέο σύστημα, έχει την
δική του βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται πολλές φορές καθημερινά. Είναι λογικό λοιπόν, αυτές οι
βάσεις δεδομένων να μην διαθέτουν απεριόριστο χώρο μνήμης, και κάποια στιγμή θα πρέπει να αδειάζουν.
Έτσι στο σύστημα υπάρχει μία εφαρμογή που έχει προγραμματιστεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να
δημιουργεί αντίγραφα των βάσεων σε εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε
για δύο κυρίως λόγους, για την καλύτερη ασφάλεια των δεδομένων (αντίγραφα ασφαλείας) και για
εξοικονόμηση χώρου στο κυρίως σύστημα.
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59. Δυνατότητα μετατροπής δεδομένων σε γλώσσα XML
Για την ευκολότερη και καλύτερη διαχείριση των μεταφερόμενων δεδομένων, όλες οι
πληροφορίες που διαμοιράζονται από οργανισμό σε οργανισμό, μεταξύ των φορέων του ίδιου
οργανισμού αλλά και όσα δεδομένα δημιουργούνται για ιδία χρήση, θα πρέπει να γράφονται σε
γλώσσα XML.
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Αξιολόγηση Ιδεών

Πίνακας 3.

Αξιολόγηση Ιδεών
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Πίνακας 6.

Αξιολόγηση Ιδεών
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Πίνακας 6.

Αξιολόγηση Ιδεών
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Πίνακας 6.

Αξιολόγηση Ιδεών
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Επικύρωση Ιδεών
Έχοντας ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ιδεών εξετάζεται αν το σύστημα ακολουθεί σχεδιαστικά τις απαιτήσεις που του τέθηκαν στις σχεδιαστικές προδιαγραφές. Στον πίνακα
που ακολουθεί παρουσιάζεται ο έλεγχος αυτός.

Πίνακας 7.

Αξιολόγηση Σχεδιαστικής Προσέγγισης
122

Κάνοντας τον απολογισμό της σχεδιαστικής αυτής εκδοχής είμαστε σε θέση να επικυρώσουμε τις ιδέες που θα
χρησιμοποιηθούν στην τελική σχεδίαση του συστήματος. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται
ομαδοποιημένες οι ιδέες που θα χρησιμοποιηθούν στο τελικό σύστημα.

Πίνακας 8.

Επικύρωση Ιδεών για Τελική Σχεδίαση
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Μέρος 6
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Τελική Σχεδίαση
Έχοντας ολοκληρωθεί η ανάλυση του προβληματικού χώρου, η έρευνα υποβάθρου, ο καθορισμός
των σχεδιαστικών προδιαγραφών και η σύλληψη ιδεών, γίνεται η τελική σχεδίαση του
συστήματος όπου παρουσιάζονται τα υποσυστήματα που το αποτελούν, η αρχιτεκτονική του και
τέλος μερικές ενδεικτικές διεπαφές του συστήματος.

Αναγνώριση Υποσυστημάτων
Το νέο σύστημα θα αποτελείται από έξι υποσυστήματα. Τα υποσυστήματα αυτά είναι:
•
•
•
•
•
•

Υποσύστημα Συντονιστικού Κέντρου
Υποσύστημα ΟΤΕ
Υποσύστημα Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Υποσύστημα Ασθενοφόρου
Υποσύστημα Ασθενή
Υποσύστημα Νοσοκομείων – ΤΕΠ

Η διάταξη καθώς και οι δυνατότητες των υποσυστημάτων παρουσιάζεται στους παρακάτω
πίνακες.
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Πίνακας 9.

Υποσύστημα Συντονιστικού Κέντρου – Διάρθρωση Υποσυστήματος – Δυνατότητες Υποσυστήματος
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Πίνακας 10. Υποσυστήματα ΟΤΕ – Νοσοκομείων/ΤΕΠ – Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας – Ασθενοφόρων – Ασθενών. Διάρθρωση Υποσυστημάτων. Δυνατότητες
Υποσυστημάτων
127

Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικής
Η αρχιτεκτονική του τελικού συστήματος παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα.

Διάγραμμα 23.

Αρχιτεκτονική Υποσυστήματος ΟΤΕ
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Διάγραμμα 24.

Αρχιτεκτονική Υποσυστήματος Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
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Διάγραμμα 25.

Αρχιτεκτονική Υποσυστήματος Νοσοκομείων - ΤΕΠ
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Διάγραμμα 26.

Αρχιτεκτονική Υποσυστήματος Ασθενοφόρων
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Συμπεράσματα
Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναφέρθηκαν νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται
στην τηλεϊατρική τα τελευταία χρόνια, αναλύθηκαν διάφοροι τρόποι εφαρμογής αυτών και
παρουσιάστηκαν προγράμματα τα οποία λειτουργούν πιλοτικές εφαρμογές βασιζόμενα στην
πληροφορική ιατρική.
Παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας παρατηρείται ότι στον ελληνικό χώρο της ιατρικής δεν
υπάρχει κάποια εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών, δυσκολεύοντας σε μεγάλο βαθμό την δουλειά
των γιατρών και των οργανισμών διάσωσης.
Εστιάζοντας την προσοχή μας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αναδείχθηκαν μεγάλες
ελλείψεις και προβλήματα τα οποία έγινε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν. Αυτό επιτεύχθηκε
σε μεγάλο βαθμό.
Οργανισμοί σαν το ΕΚΑΒ που καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης πρέπει να εξοπλίζονται συνεχώς με νέες τεχνολογίες προκειμένου να είναι σε θέση να
προσφέρουν στους πολίτες άμεση και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών σε έναν τομέα που οι
λεπτομέρειες είναι αυτές που τελικά κρίνουν την ζωή των ασθενών.
Ο οργανισμός του ΕΚΑΒ πρέπει άμεσα να αναβαθμιστεί και να προμηθευτεί νέο εξοπλισμό ο
οποίος θα καλύψει τις ήδη αυξημένες απαιτήσεις του. Στον εξοπλισμό αυτό θα πρέπει να
συμπεριληφθούν συστήματα εντοπισμού θέσης, μονάδες φορητής τηλεπικοινωνίας, καθώς και
συστήματα παρακολούθησης.
Απαραίτητη κρίνεται η άμεση επίλυση των προβλημάτων επικοινωνίας του συντονιστικού
κέντρου και των ασθενοφόρων , καθώς και η πραγματοποίηση συμβάσεων με εξωτερικούς
οργανισμούς ή εταιρίες για την παροχή πληροφοριών όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Στο σύστημα που προαναφέρθηκε παρουσιάζονται νέα συστήματα και ιδέες τα οποία αν
συνδυαστούν μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες λειτουργίας του οργανισμό,
παρέχοντας ταυτόχρονα αρκετά οφέλη στον οργανισμό, αρκεί οι λύσεις αυτές να εφαρμοστούν.

Μελλοντική Εργασία
Η περαιτέρω εργασία για την ανάπτυξη του συστήματος περιλαμβάνει την προδιαγραφή
υποδομής στοιχείων και πληροφοριών, την περαιτέρω ανάπτυξη και δοκιμή της λειτουργίας με
τους χρήστες του συστήματος καθώς επίσης και τη βαθμιαία εγκατάσταση και χρήση του
συστήματος σε πραγματικές συνθήκες.
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Τηλεϊατρική
Ιστορική αναδρομή
Η τηλεϊατρική έχει πλούσια ιστορία, η οποία εκτυλίσσεται τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανάπτυξη του τομέα
φυσικά, δεν θα μπορούσε παρά να βασίζεται στην καινοτόμο τεχνολογική εξέλιξη η οποία έλαβε χώρα την
αντίστοιχη περίοδο. Μέχρι σήμερα, η τηλεϊατρική, έχει να παρουσιάζει τρεις γενιές τεχνολογικής εξέλιξης.
Κάθε γενιά, στιγματίζει ένα νέο κύμα εφευρέσεων και χρήσεων, άρρηκτα συνδεδεμένων με την
τεχνολογία.[13]

1η γενιά τηλεϊατρικής 1950-1979
Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η εστίαση στην πραγματικού χρόνου τηλεδιάσκεψη με
χρήση βίντεο, σε αντιπαράθεση με τις ασύγχρονες (asynchronous) – αποθήκευσης και προώθησης (storeand-forward) λύσεις.
Μετά την ένταξη του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε χώρους, στο επίκεντρο της προσοχής έρχεται η
επικοινωνία. Αρχίζει να μελετάται λοιπόν η επικοινωνία από απόσταση αρχικά με χρήση τηλεόρασης και
καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, με χρήση δορυφόρου.
Ενδεικτικά, στον παρακάτω πίνακα , παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά μερικά γεγονότα που
αποτέλεσαν σταθμό στην εξέλιξη του τομέα της τηλεϊατρικής.
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Πίνακας 11. Πρώτη γενιά τηλεϊατρικής

2η γενιά τηλεϊατρικής 1980-μέσα 90
Οι δεκαετίες ’60, ’70 και ’80 παρουσίασαν μια σειρά από πιλοτικές εφαρμογές οι οποίες συνέβαλαν στην
εδραίωση της τηλεϊατρικής. Ωστόσο, σταθμός στην εξέλιξη του τομέα, αποτέλεσε η δεκαετία του ’90, η
οποία χαρακτηρίστηκε από μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη.
Η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου (internet) και γενικότερα η ψηφιοποίηση της
επικοινωνίας, ενίσχυσαν σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες των εφαρμογών στον τομέα.
Ο υπολογιστής γίνεται κύριο εργαλείο στα χέρια των γιατρών και η ψηφιακή εικόνα αναβαθμίζει τον
τρόπο διάγνωσης και γενικότερα την εξέταση.
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Μεγάλος αριθμός συστημάτων που χρησιμοποιείται, υποστηρίζει υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης. Από τη μια,
το κόστος του μειώνεται σημαντικά και από την άλλη πλευρά, η ευκολία της χρήσης τέτοιων συστημάτων
συμβάλλουν στην δημιουργία περισσότερων έργων με σκοπό την υποστήριξη απομακρυσμένων περιοχών.
Τώρα πλέον στόχος είναι η μετάδοση και η αποθήκευση της πληροφορίας. Δημιουργούνται λοιπόν για το
σκοπό αυτό δίκτυα και βάσεις δεδομένων, που υποστηρίζουν την επικοινωνία, την μεταφορά και την
αποθήκευση των πληροφοριών. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της εμπορικότητας του
τομέα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποια από τα γεγονότα που χαρακτήρισαν τη δεύτερη γενιά της
τηλεϊατρικής ανά τον κόσμο.

Πίνακας 12. Δεύτερη γενιά τηλεϊατρικής
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3η γενιά τηλεϊατρικής – 2006
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, τα επιτεύγματα της δεν θα μπορούσαν παρά να
ενταχθούν και στις εφαρμογές της τηλεϊατρικής. Την περίοδο αυτή, παρατηρείται η ανάγκη για
αυτοματοποίηση των διαδικασιών.
Στο τεχνολογικό προσκήνιο εμφανίζεται έντονα πλέον, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη που
συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.
Δίνεται έμφαση τόσο στο κόστος όσο και στην εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Επιτεύγματα της
περιόδου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας 13. Τρίτη γενιά τηλεϊατρικής

Ασφάλεια δεδομένων
Είναι επιτακτική η ανάγκη να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας που εξασφαλίζουν το υψηλό
επίπεδο της υπηρεσίας, το αδιάβλητο των δεδομένων και της διαρκούς διαθεσιμότητας του συστήματος.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να ακολουθηθούν όλοι οι διεθνείς κανονισμοί για την ασφάλεια του συνολικού
συστήματος, την προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την άμεσης ανάκτηση αυτών σε περίπτωση
τεχνικού προβλήματος.
Υπάρχουν φυσικά ηθικά ζητήματα μυστικότητας σχετικά με οποιαδήποτε τεχνολογία που ελέγχει συνεχώς
τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων τόσο στενά, και έπειτα ελέγχει όλα τα στοιχεία με άλλους
ανθρώπους και οργανώσεις. Πολλές τεχνικές λύσεις υπάρχουν για να κρυπτογραφήσουν τα στοιχεία που
καλύπτουν την ιδιαίτερη δραστηριότητα ασθενών τους οποίους αφορούν.
Ενώ η διαδεδομένη υιοθέτηση της τεχνολογίας Διαδικτύου είναι μια από τις συναρπαστικές εξελίξεις των
πρόσφατων ετών, πολλά νοσοκομεία διαπιστώνουν ότι τα δεδομένα όπως είναι τα αρχεία των ασθενών δεν
έχουν την σωστή μορφή ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στις νέες μεθόδους διάδοσης.
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Οι υπάρχουσες εφαρμογές στηρίζονται συχνά στα ασφαλή δίκτυα για τον έλεγχο ή την ασφάλεια
πρόσβασής τους, ενώ τα μη εμπιστευτικά δίκτυα ευρείας περιοχής δίνουν λίγη προσοχή στην
αυθεντικότητα, την ακεραιότητα ή την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που μεταφέρουν.[12]
Οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με την ασφάλεια προσωπικών στοιχείων του ασθενή
είναι οι εξής:
•

•
•

Πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος πρόσβασης σχετικά με τα δεδομένα, τις νομικές απαιτήσεις
που καλύπτουν, την κοινοποίηση, ή τις εμπορικές εκτιμήσεις σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία
ενός ασθενή. Ενώ τα λειτουργικά συστήματα δικτύων παρέχουν την διανομή των αρχείων των
δεδομένων, ο έλεγχος πρόσβασης είναι συνήθως βασισμένος στην απλή επικύρωση (όνομα
/κωδικός πρόσβασης) και αυτό είναι ανεπαρκές για την προστασία των σημαντικών στοιχείων.
Πρέπει να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των στοιχείων κατά την
μεταφορά, και συγχρόνως ένας αναρμόδιος χρήστης να μην μπορεί να εξασφαλίσει ούτε να δει ή
να τροποποιήσει τα στοιχεία.
Η διανομή των δεδομένων μέσο των εφαρμογών με την χρήση ενός δικτύου δίνει τη
δυνατότητα της πρόσβασης πολλών χρηστών στα στοιχεία αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα
πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς και
να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση από οποιοδήποτε χρήστη σε αυτά.

Τεχνολογίες υπολογιστών και επικοινωνιών στην τηλεϊατρική
Στις μέρες μας οι ασθενείς αντιμετωπίζουν τον περιορισμό της ελευθερίας κίνησης σε ένα περιβάλλον που
έχει να κάνει με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που προσάπτεται στο σώμα τους και έχει ως σκοπό τον έλεγχο
της κατάστασης της υγείας τους .
Οι πρόσφατες πρόοδοι στις ασύρματες τεχνολογίες καθιστούν τώρα πιθανή την ελευθερία κίνησης στους
ασθενείς με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.Οποιοδήποτε σύστημα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να
είναι εύχρηστο για τους ασθενείς, την οικογένεια και τους νοσηλευτές.
Η έγκαιρης ανίχνευσης των σημαδιών της επιδείνωσης του ασθενούς επιτυγχάνεται πλέον, αφού, μετά από
μετρήσεις που αφορούν την κατάσταση του ασθενούς, τα επίκτητα στοιχεία διαβιβάζονται σε μια βάση
δεδομένων προμηθευτών υγειονομικής περίθαλψης στα νοσοκομεία για την πιο πρόσφατη αναθεώρηση
και αποθήκευση.[12]

Τοπικό δίκτυο
Το δίκτυο ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που είναι εγκατεστημένο στο σπίτι των ασθενών
είναι ένα δίκτυο των αισθητήρων που προωθούν τα αποτελέσματά τους σε μια μονάδα επεξεργασίας. Η
μονάδα επεξεργασίας είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Ενσύρματες τεχνολογίες
Η απαίτηση για το δίκτυο ελέγχου του ασθενούς στο σπίτι είναι ότι θα πρέπει να είναι εύκολο να
εγκατασταθεί και να από-εγκατασταθεί, όπως πρέπει να είναι εύκολο να κινηθεί ο εξοπλισμός από ένα
σπίτι προς ένα άλλο.
Αυτή η απαίτηση είναι δύσκολη έως υπερβολική στην περίπτωση όπου η υλοποίηση του δικτύου γίνεται
με ενσύρματο εξοπλισμό και απαιτεί πολλή εργασία, περιλαμβάνοντας την σωστή συνδεσμολογία και την
εξασφάλιση της εγκατάστασης, έτσι ώστε τα μέλη της οικογένειας να μην παρεμποδίζονται από καλώδια
μέσα στο σπίτι.
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Η απλούστερη ενσύρματη λύση περιλαμβάνει τους αισθητήρες, οι οποίοι λαμβάνουν τα στοιχεία του
ασθενή, να συνδέονται μέσο της θύρας τους (διεπαφή RS-232-C) μέσω ενός serial-hub στη μονάδα
επεξεργασίας. Επιπλέον, οι περισσότεροι αισθητήρες έχουν τουλάχιστον μία σειριακή θύρα.
Εάν τα δεδομένα θέλουμε να σταλούν με μεγαλύτερες ταχύτητες, η διεπαφή USB (universal serial bus)
είναι μια καλή εναλλακτική λύση. Ακόμα και εδώ, ένα hub απαιτείται για να συνδέσει τους αισθητήρες.
Ένας ανταγωνιστής του USB είναι τα IEEE 1394 πρότυπα τα οποία επιτρέπουν ένα εξαιρετικά υψηλό
ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Μια άλλη λύση είναι ένα δίκτυο Ethernet.
Η μέγιστη δυσκολία με τις ενσύρματες τεχνολογίες στο σπίτι του ασθενή είναι η καλωδίωση, όπου
απαιτείται χρόνος και πολλή προσπάθεια για την δομημένη εγκατάσταση του δικτύου ελέγχου.

Ασύρματες τεχνολογίες
Τα ασύρματα δίκτυα χρησιμοποιούνται συχνά σε εσωτερικές εφαρμογές, όπως η μεταφορά δεδομένων
από υπολογιστή σε υπολογιστή. Δεδομένου ότι το δίκτυο μεταφέρει συνήθως τις πληροφορίες από τα
όργανα ελέγχου σε ένα σύστημα ελέγχου, το ασύρματο τοπικό δίκτυο είναι μια καλή επιλογή.
Σε ένα χαρακτηριστικό ασύρματο τοπικό δίκτυο, μια συσκευή αποστολής σημάτων, αποκαλούμενη και ως
access Point είναι αυτή που επιτελεί την διασύνδεση μεταξύ των ασύρματων και του ενσύρματου δικτύου.
Το Access Point το οποίο βρίσκεται σε μια σταθερή θέση, είναι συνδεδεμένο με καλώδιο με το τοπικό
δίκτυο και έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει μια μικρή ομάδα κόμβων.
Κάθε ασύρματος κόμβος πρέπει να εξοπλιστεί με μια κάρτα PCMCIA (ασύρματη κάρτα δικτύου) και μια
εξωτερική κεραία για να είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τα σημεία πρόσβασης.
Ένα δεύτερο ασύρματο δίκτυο μπορεί να διασυνδεθεί στην ίδια γεωγραφική περιοχή στην περίπτωση
όπου δεν υπάρχει επαρκής γεωγραφική κάλυψη από ένα ή περισσότερα Access Points.
Μια παράμετρος ελέγχου αποκαλούμενη Service Set Identifier (SSID) τίθεται στα σημεία πρόσβασης και
τους κόμβους προκειμένου να χωριστούν τα δύο δίκτυα . Όλοι οι κόμβοι και τα σημεία πρόσβασης (Access
Points ) που χρησιμοποιούν το ίδιο SSID διαμορφώνουν ένα ασύρματο δίκτυο.
Οι συσκευές με το ίδιο SSID επικοινωνούν και όλα τα στοιχεία που στέλνονται από τις συσκευές που
ανήκουν σε άλλο SSID δεν λαμβάνονται υπόψη.
Υπάρχουν διάφορες λύσεις κατάλληλες για ένα δίκτυο στον χώρο που περιβάλλεται ο ασθενής :
•
•
•

Η υπέρυθρη τεχνολογία
Η τεχνολογία Bluetooth
Τα ασύρματα τοπικά δίκτυα
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Το δίκτυο των κεντρικών υπολογιστών
Το δίκτυο σε αυτή την περίπτωση συνδέει τη μονάδα επεξεργασίας στο σπίτι του ασθενή με τον κεντρικό
υπολογιστή στον προμηθευτή υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η σύνδεση απαιτείται για να μεταδοθούν τα
δεδομένα μεταξύ της μονάδας επεξεργασίας στο σπίτι και του κεντρικού υπολογιστή.
Η σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας των ιατρικών δεδομένων των ασθενών σε έναν κεντρικό υπολογιστή
υγειονομικής περίθαλψης παρέχει τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων.

Ενσύρματες τεχνολογίες
Οι ενσύρματες λύσεις περιορίζουν τον ασθενή, δεδομένου τον εμποδίζουν να κινηθεί ελεύθερα στο περιβάλλον
του.
Η απλούστερη και φτηνότερη ενσύρματη λύση είναι να συνδεθεί ένας πολυπλέκτης με τη μονάδα επεξεργασίας και
να σχηματίσει ένα δίκτυο υπολογιστών μέσο του δημόσιου μεταστρεφόμενου τηλεφωνικού δικτύου (PSTN).
Αυτή η λύση παραβιάζει γενικά την απαίτηση ταυτόχρονης διαβίβασης δεδομένων και χρήσης του τηλεφώνου για
μετάδοση φωνής. Είναι μια έγκυρη λύση στην περίπτωση που ο ασθενής έχει μια δευτερεύουσα τηλεφωνική
γραμμή, όπως μέσω της τεχνολογίας ISDN, ή ενός κινητού τηλεφώνου.
Η πλέον διαδεδομένη σύγχρονη ενσύρματη τεχνολογία για μεταφορά δεδομένων είναι η ADSL. Επιπλέον, μια άλλη
τεχνολογία για μεταφορά δεδομένων είναι οι multiplexers (πολυπλέκτες) καλωδίων οι οποίοι λειτουργούν πέρα από
το δίκτυο καλωδιακών τηλεοράσεων.

Ασύρματες τεχνολογίες
Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση δεδομένων.
Ο ασθενής κάνει χρήση ενός τηλεφώνου GSM που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη μονάδα επεξεργασίας για
να επικοινωνήσει με έναν κεντρικό υπολογιστή στο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης. Η μετάδοση φωνής
πραγματοποιείται μέσο ενός κύριου τηλεφώνου στο σπίτι του ασθενή.
Ο ασθενής αντί της χρήσης του GSM, μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογίας δεύτερης γενιάς όπως GPRS ή την
EDGE ή ακόμα και 3G τεχνολογία.

Η χρήση Bluetooth τεχνολογίας στην τηλεϊατρική
Το Bluetooth είναι μια χαμηλού κόστους τεχνολογία, μια περιορισμένου φάσματος ράδιο - τεχνική.[12]
Η χρήση της τεχνολογίας αυτής βρίσκει εφαρμογή σε τοπικά δίκτυα με περιορισμένη εμβέλεια που περιβάλλουν
άτομα τα οποία χρησιμοποιούν διάφορες ετερογενείς συσκευές που εξοπλίζονται με τις ασύρματες τεχνικές
επικοινωνίας.
Στόχος είναι να καταστεί η διασύνδεση των συσκευών αυτών με το υπόλοιπο δίκτυο απλά και διαισθητικά.
Οι συσκευές Bluetooth λειτουργούν στα 2,4 GHz στην ελεύθερη βιομηχανική επιστημονική και ιατρική (ISM)
ζώνη αδειών. Αυτή η ζώνη εμπεριέχει ένα βασικό σύνολο ισχύς φάσματος εκπομπής και κανόνων παρέμβασης. Η
ISM ζώνη που κυμαίνεται από 2.4465 έως 2.4835 GHz διαιρείται σε είκοσι τρία κανάλια του 1MHz, κάθε ένα από
τα οποία μεταδίδει 1 Mega–bit ανά δευτερόλεπτο.
Το Bluetooth υποστηρίζει δύο είδη συνδέσεων, της ασύγχρονης
προσανατολισμένης προς τη σύνδεση (SCO).

χωρίς σύνδεση (ACL) και της σύγχρονης
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Το ACL παρέχει τις συνδέσεις μεταξύ του κύριου και όλων των ενεργών κόμβων . Οι αναμεταδόσεις πακέτων
εφαρμόζονται συνήθως για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδομένων .
Οι συνδέσεις SCO χρησιμοποιούνται συνήθως για τις μεταδόσεις φωνής. Η σύνδεση SCO είναι σύνδεση από
σημείο σε σημείο μεταξύ του κυρίου και ενός κόμβου. Ο κύριος κόμβος διατηρεί τη σύνδεση με τη χρησιμοποίηση
διατηρημένων χρονοσχισμών σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ψηφίσει το δευτερεύοντα .Στο SCO, οι
αναμεταδόσεις πακέτων δεν επιτρέπονται.
Το Bluetooth υποστηρίζει ένα κανάλι ACL, τρία κανάλια SCO ή ένα κανάλι που υποστηρίζει ταυτόχρονα
ασύγχρονη και σύγχρονη μετάδοση.
Στο Bluetooth υπάρχει απευθείας σύνδεση των συσκευών του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι ένα δίκτυο
διαμορφώνεται μεταξύ των πολλαπλάσιων συσκευών Bluetooth σε μια δεδομένη περιοχή κάλυψης χωρίς τη χρήση
ενός σημείου πρόσβασης (Access Point) ή ενός κεντρικού υπολογιστή. Στην περίπτωση χρήσης της Bluetooth
τεχνολογίας όλη η επικοινωνία περνά από την κύρια μονάδα.
Η ισχύς μετάδοσης των συσκευών Bluetooth είναι πολύ μικρή ώστε να μην είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους. Η
κεραία σε αυτές τις συσκευές είναι κατευθυντική και όχι «ακτινική».
Ένα μέρος της ισχύς του σήματος προσπίπτει πάνω στο ανθρώπινο σώμα, ωστόσο αυτό δεν θα μπορούσε να είναι
επιβλαβές αφού σε συχνότητες γύρω στα 2,4 GHz το βάθος διείσδυσης σε ένα σώμα είναι λιγότερο από 1,5
εκατοστόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι η απορρόφηση είναι επιφανειακή.
Το Bluetooth γίνεται γρήγορα η προτιμώμενη τεχνολογία για τον ασύρματο έλεγχο της υγείας του ασθενούς σε
περιπτώσεις όπου η επικοινωνία των αισθητήρων με το σύστημα ελέγχου πραγματοποιείται σε κοντινές περιοχές .
Έχει ικανοποιητική ακτίνα δράσης, ισορροπημένη ρυθμαπόδοση, μεγάλη αυτονομία σε συσκευές που λειτουργούν
με μπαταρία, δυνατότητες κρυπτογράφησης, μικρό κόστος εγκατάστασης και τέλος πολύ μεγάλη ευκολία χρήσης .
Η ασύρματη μετάβαση έχει τα πρόσθετα οφέλη, που επιτρέπουν τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως αυτά
περιγράφονται παρακάτω :
•

•
•
•

•

•

Αντικατάσταση καλωδίων. Βελτιώνει την ελευθερία κίνησης. Μια ασύρματη σύνδεση βελτιώνει την
ποιότητα της ζωής ενός ασθενή ελευθερώνοντας τον από τον εξοπλισμό ώστε να μπορεί να κινηθεί
ελευθέρα. Στην περίπτωση του Bluetooth η μεγάλη ακτίνα δράσης, περίπου 10 μέτρα, παρέχει αυτήν την
ευκολία .
Παρέχει απομόνωση από ρεύματα. Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση στοιχείων πρέπει
να απομονώσουν τον ασθενή από τα επιβλαβή ρεύματα, ενώ μια ασύρματη λύση παρέχει ήδη αυτήν την
απομόνωση.
Μειώνει το κόστος διασυνδεσιμότητας. Τα υψηλής ποιότητας καλώδια είναι απαραίτητα στις ιατρικές
εφαρμογές, όπου η ευκινησία είναι ένα σημαντικό κριτήριο. Η ασύρματη επικοινωνία ελαχιστοποιεί ή
αποβάλλει εντελώς την καλωδίωση αυτή.
Remote server access (Απομακρυσμένη σύνδεση). Επιτρέπει την παραλαβή των δεδομένων για την
επαγγελματική ανάλυση. Το dial-up networking επιτρέπει την χρήση κινητών τηλεφώνων για την σύνδεση
με έναν μακρινό κεντρικό υπολογιστή με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κυψελοειδής κάλυψη. Μόλις
πραγματοποιηθεί η σύνδεση, είναι δυνατό να εκτελεστεί το τμηματικό πρωτόκολλο Διαδικτύου συνδέσεων
(SLIP) ή το (PPP) POINT TO POINT, πάνω από την σειριακή θύρα (SSP) που παρέχεται από το
Bluetooth.
Παρέχει την καθολική σύνδεση σε Bluetooth - τηλέφωνα. Με την αυξημένη χρήση GSM τηλεφώνων
καθώς και CDMA τηλεφώνων που διαθέτουν Bluetooth ικανότητες, γίνεται δυνατή η χρήση των
τηλεφώνων αυτών ως modems για την σύνδεση με έναν απομακρυσμένο διακομιστή (Server) .
Ακουστική πύλη. Επιτρέπει τις νέες ασύρματες ακουστικές λειτουργίες

Ιεραρχικές δομές εγγράφου στην τηλεϊατρική
Η XML χρησιμοποιείται για να ανταλλάξει τα δεδομένα μεταξύ εφαρμογών που χρησιμοποιούν διαφορετικό
λογισμικό. Με χρήση της XML, τα δεδομένα μπορούν να ανταλλαχθούν μεταξύ των ασυμβίβαστων συστημάτων.
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Μια από τις περισσότερο σε χρόνο καταναλωτικές απαιτήσεις, για τους υπεύθυνους, για την ανάπτυξη, ήταν να
ανταλλαχθούν τα δεδομένα μεταξύ των ασυμβίβαστων συστημάτων μέσω του Διαδικτύου.
Η μετατροπή των δεδομένων σε XML μπορεί να μειώσει αυτήν την πολυπλοκότητα και να δημιουργήσει τα αρχεία
δεδομένων που μπορούν να διαβαστούν από πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών.
Χρησιμοποιούμε XML για να ανταλλάξουμε τις πληροφορίες μεταξύ των νοσοκομείων, των φαρμακείων (φορείς
παροχής υπηρεσιών) ή σε μια εφαρμογή ιατρικής περίθαλψης μεταξύ 2 απομακρυσμένων συστημάτων, το σπίτι
ενός ασθενή και το νοσοκομείο.
Η XML μπορεί να καταστήσει τα δεδομένα πιο χρήσιμα, δεδομένου ότι η XML είναι ανεξάρτητη από το υλικό, το
λογισμικό και την εφαρμογή.
Η ασύρματη γλώσσα σήμανσης (WML, που χρησιμοποιείται στη σήμανση στο Διαδίκτυο), οι εφαρμογές για τις
φορητές συσκευές όπως PDA και τα κινητά τηλέφωνα γράφεται σε XML.
Η XML είναι εύκολο να επεξεργαστεί. Η κανονική και συνεπής σημείωση καθιστά ευκολότερο να χτίσει ένα
πρόγραμμα για να υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα που είναι δομημένα σε XML μορφή.
Οι ιεραρχικές δομές εγγράφων είναι, γενικά, γρηγορότερες στην πρόσβαση. Μια ιεραρχική δομή διευκολύνει τη
γρήγορη αναζήτηση. Περαιτέρω, επειδή κάθε τμήμα μιας (ιεραρχικής) αντιπροσώπευσης XML οριοθετείται , είναι
ευκολότερο να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν εκ νέου οι ετικέτες.[12]

Σύγχρονες εφαρμογές της τηλεϊατρικής
Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις σύγχρονες εφαρμογές της πληροφορικής στην υγεία
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.[14]

Η τηλεϊατρική στην Ελλάδα
Πιλοτικές εφαρμογές στην Κρήτη “HYGEIAnet”
Υποδομές
Έχει αναπτυχθεί ένα ανοικτό και επεκτάσιμο δίκτυο ευρείας εμβέλειας στηριζόμενο από
δίκτυο κορμού υψηλών ταχυτήτων, το οποίο διασυνδέει τους φορείς όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας του ΕΣΥ.
Στο δίκτυο αυτό έχουν ολοκληρωθεί και ασυρματικές τεχνολογίες επικοινωνιών, ώστε να γίνει δυνατή η κατ’ οίκον
παροχή υπηρεσιών υγείας.

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Έχει αναπτυχθεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), αποτελούμενο
από τον Ιατρικό Φάκελο ΠΦΥ, το πληροφοριακό σύστημα των εργαστηρίων και το πληροφοριακό σύστημα
διαχείρισης και μεταφοράς ιατρικών εικόνων.
Η δομή του ιατρικού φακέλου ΠΦΥ είναι ιεραρχική και περιλαμβάνει δεδομένα όπως το ιστορικό, τις επισκέψεις
στον φορέα υγείας, τα συμπτώματα, τις εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους (κωδικοποιημένα με βάση σχετικά
διεθνή πρότυπα), τις διαγνώσεις και τις θεραπευτικές ενέργειες του επαγγελματία υγείας.
Τα ιατρικά αυτά δεδομένα αποθηκεύονται με ακρίβεια και ασφάλεια. Η μετέπειτα χρήση των δεδομένων του
φακέλου υγείας είναι πολύμορφη και κυρίως αφορά:
•

την αντιμετώπιση με τον καλύτερο τρόπο του περιστατικού εκ μέρους του υπεύθυνου υγειονομικού
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•
•
•
•

τη διεξαγωγή ιατρικής έρευνας, αφού παρέχεται μεγάλος όγκος ιατρικών δεδομένων που αφορούν τους
κατοίκους μίας συγκεκριμένης περιοχής
την εξαγωγή επιδημιολογικών στοιχείων στην περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας
την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
το σχεδιασμό της πολιτικής για την υγεία του πληθυσμού

Προνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική (ΕΚΑΒ)
Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την προνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική έχει σκοπό την υποστήριξη
διαδικασιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
Αυτό επιτυγχάνεται με την αρχική καταγραφή του περιστατικού, την οργάνωση του τρόπου εξυπηρέτησης και την
παρακολούθηση του περιστατικού κατά τη μεταφορά του ασθενούς στο Νοσοκομείο που έχει επιλεγεί.
Η εφαρμογή Τηλεφωνητή – Ασυρματιστή υποστηρίζει τις λειτουργίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του
περιστατικού και έχουν σχέση με την διαχείριση των αιτημάτων, την αξιολόγηση της κλήσης για αποστολή μέσου
και την παρακολούθηση του περιστατικού μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής.
Η εφαρμογή Τηλεματικής δίνει τη δυνατότητα στο γιατρό του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ να επικοινωνεί με
την Κινητή Μονάδα και να έχει πρόσβαση σε όλη τη διαθέσιμη ιατρική πληροφορία (ζωτικές παραμέτρους και
ηλεκτροκαρδιογράφημα). Η πληροφορία αυτή, μαζί με τους δείκτες βαρύτητας του επείγοντος που αυτόματα
υπολογίζονται σε τακτά διαστήματα, δίνουν τη δυνατότητα στο γιατρό του ΕΚΑΒ να έχει ακριβή εικόνα του
περιστατικού και να μπορεί να καθοδηγήσει το πλήρωμα της κινητής μονάδας όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Το
σύστημα του ΕΚΑΒ λειτουργεί αποτελεσματικά από το 1998.

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ), είναι στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία
του Νοσοκομείου και την επίτευξη των στόχων του.
Συγκεκριμένα, το ΟΠΣΝ αποτελεί εργαλείο για:
•
•
•
•

τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
τη βέλτιστη διαχείριση και διοίκηση του Νοσοκομείου
την αποτελεσματική διαχείριση της ψηφιακής ιατρικής πληροφορίας
τη μείωση του κόστους παροχής των υπηρεσιών.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του HYGEIAnet, σύντομα ολοκληρώνεται η δημιουργία του ΟΠΣΝ με τη ανάπτυξη και
εγκατάσταση αυτόνομων κλινικών, εργαστηριακών, διοικητικών και οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων,
καθώς και την ολοκλήρωση τους σύμφωνα πάντα με διεθνή πρότυπα και τεχνολογίες ανοικτών συστημάτων

Το πρόγραμμα CHS
Η αξιολόγηση του συστήματος αυτού γίνεται με τρεις κλινικές μελέτες, οι οποίες αφορούν διαβητικούς ασθενείς,
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, και ασθενείς που έχουν τραύμα.
Η φιλοσοφία είναι να αυξηθεί η ποιότητα ζωής, να αυξηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, και να
εξορθολογισθεί το κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας.
Το έργο αναπτύχθηκε με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και καρδιακή
ανεπάρκεια. Με τις κατάλληλες αλλαγές μπορεί βέβαια να προσαρμοσθεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως
μετεγχειρητικές καταστάσεις, άσθμα, εγκυμοσύνη, κλπ.
Το σύστημα αποτελείται από δύο μονάδες: το ιατρικό κέντρο επικοινωνίας, το οποίο βρίσκεται στον ιατρικό φορέα
περίθαλψης και όπου συντονίζονται οι υπηρεσίες και το σύστημα επικοινωνίας ασθενούς.
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Το τελευταίο, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς αποτελείται από κατάλληλη μικροσυσκευή τηλεϊατρικής
(ηλεκτρονικό πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο, μετρητή γλυκόζης, καρδιογράφο, ψηφιακή κάμερα κλπ) σε συνδυασμό είτε
με φορητό υπολογιστή, είτε κινητό με πρόσβαση στο Internet (π.χ. WAP), ή ακόμα και απλό τηλέφωνο.
Οι μετρήσεις ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς λαμβάνονται από τις μικροσυσκευές που διαθέτει και στέλνονται
αυτόματα δια μέσου αυτών στο ιατρικό κέντρο επικοινωνίας. Ο ασθενής, με τον φορητό υπολογιστή ή με το κινητό
του μπορεί να δέχεται ερωτήσεις και να στέλνει απαντήσεις, να λαμβάνει συμβουλές και εκπαιδευτικό υλικό,
λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση των μικροσυσκευών και να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας του.
Στο ιατρικό κέντρο επικοινωνίας, σε συνεργασία με το σύστημα επικοινωνίας ασθενούς, λαμβάνονται τα ιατρικά
δεδομένα, τα οποία ελέγχονται για αναγνώριση λαθών και αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων, όπου
παρακολουθείται η εξέλιξη των ασθενών, ορίζεται ο τύπος της ιατρικής φροντίδας που θα τους παρέχεται καθώς και
ο εξοπλισμός που θα έχουν.
Στο συγκεκριμένο έργο, οι συμβατικές συσκευές μετρήσεως ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς αντικαθίστανται με
αντίστοιχες μικροσυσκευές τηλεϊατρικής από τις οποίες οι μετρηθείσες τιμές μπορούν να σταλούν αυτόματα στο
ιατρικό κέντρο μέσω τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού).
Συγκεκριμένα οι μικροσυσκευές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο
Μετρητής γλυκόζης
Μετρητής οξυγόνου στο αίμα
Ηλεκτρονική ζυγαριά
Ψηφιακή κάμερα και μικρόφωνο για οπτικοακουστική επαφή
Επιδερμοσκόπιο για αποστολή εικόνας εξωτερικής πληγής
Ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο
Ηλεκτρονικό καρδιογράφο

Όλες οι συσκευές αυτές είναι μικρές και εύχρηστες και επιτρέπουν στον ασθενή να πάρει μετρήσεις όπου κι αν
βρίσκεται είτε στα πλαίσια της τακτικής παρακολούθησής του από το σπίτι είτε στην περίπτωση κάποιου επείγοντος
περιστατικού. Οι περισσότερες διαθέτουν και εσωτερική μνήμη οπότε οι μετρήσεις μπορούν να σταλούν στο
ιατρικό κέντρο κάποια άλλη στιγμή. Διαφορετικά, η αποστολή γίνεται αμέσως μετά τη μέτρηση.
Οι συσκευές αυτές έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούνται από εταιρείες παροχής τηλεϊατρικών υπηρεσιών στις
ΗΠΑ και σε κλινικά πιλοτικά προγράμματα στην Ευρώπη.[14]

PANACEIA – ITV
Σκοπός του PANACEIA-ITV είναι να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο ζωής και να προωθήσει την παροχή
επιστημονικών συμβουλών με τις οποίες ο ίδιος ο χρήστης θα παρέχει στον εαυτό του ιατρική φροντίδα μέσω της
διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης για διατήρηση της οικογενειακής υγείας με φροντίδα από το σπίτι.
Για να πετύχει αυτούς τους στόχους το PANACEIA-ITV βασίζεται στην τεχνολογία, σε υπηρεσίες υγείας και σε
επιχειρησιακά μοντέλα.
Το PANACEIA-ITV επιτυγχάνει την επικοινωνία μικροσυσκευών παρακολούθησης με κάποια set boxes που
προσαρτώνται στην τηλεόραση, τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία υπέρυθρων ακτίνων και έχουν
ενσωματωμένο ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικό. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν διαδραστικές ψηφιακές τηλεοπτικές
υπηρεσίες ώστε να δημιουργηθεί η εφαρμογή οικιακής φροντίδας.
Το PANACEIA-ITV επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο ζωής και προωθεί την παροχή επιστημονικών
συμβουλών με τις οποίες ο ίδιος ο χρήστης θα παρέχει προσωπική ιατρική φροντίδα μέσω της διαδραστικής
ψηφιακής τηλεόρασης με σκοπό τη διατήρηση της οικογενειακής υγείας με φροντίδα από το σπίτι.
Το PANACEIA-ITV αναπτύσσει μέσα επικοινωνίας μεταξύ διαδραστικής τηλεόρασης και μικροσυσκευών οι
οποίες πραγματοποιούν απλές, καθημερινές μετρήσεις. Αυτή η επικοινωνία θα επιτυγχάνεται με τη χρήση
συσκευών που λειτουργούν με υπέρυθρες ακτίνες και οι οποίες επικοινωνούν με το προσαρτημένο στην τηλεόραση
set box.
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Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενσωμάτωση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού ώστε να
επιτευχθεί αυτή η επικοινωνία, πράγμα που αποτελεί μία από τις καινοτομίες στην ανάπτυξη των εν λόγω ιατρικών
εφαρμογών.
Το PANACEIA-ITV βασίζεται σε μια διαδραστική ψηφιακή τηλεοπτική πλατφόρμα ώστε να παρέχει μεγάλο όγκο
πληροφορίας εκπαιδευτικού περιεχομένου με εύκολη πρόσβαση. Παρέχει ακόμη υλικό πρόληψης και
παρακολούθησης με ιατρικό περιεχόμενο όπως AVIs, συμβουλές μέσω τηλεδιάσκεψης και εξασφαλίζει αμφίδρομη
επικοινωνία με το σύστημα.
Αυτή η υπηρεσία έχει το επιπρόσθετο πλεονέκτημα ότι η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται με τη βοήθεια
τηλεοπτικού/κών καναλιού/ών μέσω των οποίων μπορούν να συμμετέχουν ειδικοί από διάφορα σημεία του τομέα
υγειονομικής φροντίδας, να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις και επιπλέον να παρέχονται εύκολα προσβάσιμες,
εύχρηστες και οικονομικές υπηρεσίες υγείας που σχετίζονται κυρίως με την πρόληψη και προσφέρουν υψηλή
ποιότητα ζωής.
Το PANACEIA-ITV δημιουργεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο που συνδυάζει την εμπειρία από διαφορετικούς τομείς,
όπως για παράδειγμα κωδικοποίηση/επεξεργασία πληροφορίας, υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης,
κατασκευαστών μικροσυσκευών, κατασκευαστών τηλεοπτικών συστημάτων, κέντρων παροχής υπηρεσιών υγείας
και κέντρων επικοινωνίας.
Επιπλέον, με τη χρήση, εκτός των άλλων, και της δορυφορικής τεχνολογίας, το μοντέλο του Παροχέα
Εφαρμοσμένων Υπηρεσιών (ASP) αναμένεται να αποτελέσει βασικό συστατικό του επιχειρησιακού μοντέλου που
θα εφαρμοστεί σ’ αυτό το πρόγραμμα με τη βοήθεια έξυπνων πρακτόρων.
Το PANACEIA-ITV, με τη δημιουργία και ανάπτυξη έξυπνων πρακτόρων που θα ρυθμίζουν τη ροή της
πληροφορίας μεταξύ του οικιακού τηλεοπτικού σταθμού, του παροχέα ιατρικής υπηρεσίας, των βιβλιοθηκών και
των βάσεων δεδομένων, συνιστά μια σημαντική καινοτομία.
Αυτοί οι έξυπνοι πράκτορες όχι μόνο υποστηρίζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που συνδέονται με την
απόρριψη artifact αλλά υποστηρίζουν επίσης το επιχειρησιακό μοντέλο του ενεργού εξυπηρετητή με το να
ρυθμίζουν τη φόρτωση του αναγκαίου λογισμικού στην ιστοσελίδα του παροχέα υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις
απαιτήσεις των συνδρομητών.
Το PANACEIA-ITV θέτει τους πολίτες και χρήστες σε διαδικασία ελέγχου της ίδιας τους της υγείας και επιφέρει
αλλαγές στον τρόπο ζωής όσον αφορά την πρόληψη ασθενειών ή τη θεραπεία τους.
Οι χρήστες με το πρόγραμμα PANACEIA-ITV θα μπορούν να κρατούν το δικό τους ηλεκτρονικό ιατρικό
ημερολόγιο πέρα από τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο που θα είναι διαθέσιμος στη βάση δεδομένων του βασικού
εξυπηρετητή του συστήματος.
Την τρίτη σημαντική καινοτομία του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι το PANACEIA-ITV αναπτύσσει
εκπαιδευτικές μονάδες και γενικές διαδικασίες ώστε να απαιτείται από την πλευρά του χρήστη μία ελάχιστα
εναρμονισμένη δόμηση και συντήρηση του δικού του, προσωπικού, ηλεκτρονικού ημερολογίου.
Για να δημιουργηθεί αυτή η γενική μέθοδος εκπαίδευσης, κατασκευάστηκε ένα ευπροσάρμοστο σύστημα
εκμάθησης που έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα βήματα και τις συνήθειες πλοήγησης του κάθε χρήστηασθενή.[14]

E – MED
Λύσεις για τα ιατρεία
Σήμερα το ιατρικό περιβάλλον έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαχείρισης της φροντίδας, των
υπηρεσιών αποπληρωμής και των νομοθετικών και κανονιστικών διαταγμάτων.
Οι γιατροί καταναλώνουν περισσότερο χρόνο για λόγους διοικητικούς παρά με τους ασθενείς τους. Χρειάζονται ένα
φθηνό, ικανό μηχανισμό για να αποπερατώνουν τις χιλιάδες διοικητικές, οικονομικές και ιατρικές τους εργασίες.
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Η χρήση της τεχνολογίας είναι η απάντηση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση,
αξιοπιστία και ασφάλεια των δεδομένων που απαιτούν οι ασθενείς αλλά και οι κανονισμοί.
Οι γιατροί χρειάζονται ένα σύστημα που θα τους παρέχει την απαραίτητη πληροφορία έτσι ώστε να παίρνουν
σωστές και οικονομικές αποφάσεις για τους ασθενείς τους.
Το e-Med παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες που επιτρέπουν τους γιατρούς να επικοινωνούν με όλα τα επίπεδα του
συστήματος υγείας. Οι γιατροί και το προσωπικό τους μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές και διοικητικές
πληροφορίες, σε εργαστηριακές εξετάσεις, σε βάσεις δεδομένων και σε ιατρική έρευνα.
Το e-Med παρέχει στους γιατρούς ένα σύστημα client server για πράξεις ιατρικού και διοικητικού περιεχομένου.

Εργαστήρια αναφοράς
Το e-Med παρέχει υπηρεσίες βασισμένες στο Internet, οι οποίες επιτρέπουν άμεσα την ηλεκτρονική επικοινωνία
μεταξύ εργαστηρίων και γιατρών, νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.
Το εργαστήριο λαμβάνει ηλεκτρονικά από το γιατρό την εντολή για μια εξέταση την οποία εκτελεί και στέλνει
μέσω του δικτύου του e-Med τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά στο γιατρό. Το εργαστήριο επίσης μπορεί να ελέγξει
άμεσα τη δυνατότητα πραγματοποίησης της εξέτασης.

Φαρμακεία
Το e-Med βοηθά τα φαρμακεία να ελέγχουν τα κόστη τη στιγμή που οι πελάτες απαιτούν ταχύτητα και ποιότητα.
Επιτρέπει στο προσωπικό των φαρμακείων να εκτελούν τις συνταγές πολύ γρήγορα και ικανά, να ελέγχουν την
αλληλεπίδραση των φαρμάκων και να συμπληρώνουν τις φόρμες για αποπληρωμή των συνταγών.[16]

SAFE 21
Το σύστημα τηλε-παρακολούθησης ασθενών (τηλεϊατρική) αποτελείται από τρία μέρη:
•
•
•

το μόνιτορ που έχει ο ασθενής στο σπίτι του
το κέντρο συλλογής πληροφοριών
τον κλινικό σταθμό εργασίας.

Το μόνιτορ του ασθενούς
Το μόνιτορ τηλε-παρακολούθησης στο σύστημα SAFE 21 έχει σχεδιασθεί, ώστε η χρήση του να είναι δυνατή από
τον ίδιο τον ασθενή μετά από μια μικρή περίοδο εξάσκησης.
Μετρά ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιαγγειακή πίεση, καρδιακούς σφυγμούς, θερμοκρασία, συχνότητα και
διάρκεια της αναπνευστικής λειτουργίας.
Η μέτρηση της τηλεϊατρικής συσκευής καταγράφεται στο κεντρικό σύστημα με το όνομα του ασθενούς και μέσω
των αισθητήρων θα ενημερώνει αυτόματα το κέντρο με τα δεδομένα του κάθε ασθενούς.
Έχει δυνατότητα οπτικής παρουσίασης των πληροφοριών και φέρει πλήκτρα για το χειρισμό της. Ο ασθενής μπορεί
να παρακολουθεί την πρόοδο των μετρήσεων και να βλέπει τα αποτελέσματα τους στην οθόνη της συσκευής.
Ο ασθενής θα χρησιμοποιήσει το μόνιτορ, είτε για την πραγματοποίηση μετρήσεων διάρκειας 3 λεπτών περίπου,
που κρίνονται επαρκείς για τη γνωμάτευση της κατάστασής του ή μετρήσεων μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος
της τάξεως των 8 ωρών, που απαιτείται για την μελέτη της καταστάσεως του κατά την ώρα του ύπνου (μελέτη
ύπνου).
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Στο τέλος της κάθε μέτρησης και της προβολής των στοιχείων στην οθόνη του μόνιτορ, ο ασθενής έχει την
δυνατότητα να στείλει τα δεδομένα των μετρήσεων στο κέντρο πιέζοντας το ανάλογο πλήκτρο επί της συσκευής
μεταφέροντας τα δεδομένα μέσω μιας απλής αναλογικής τηλεφωνικής γραμμής. Η διαδικασία αυτή διαρκεί
λιγότερο από ένα λεπτό.

Το κέντρο συλλογής πληροφοριών
Είναι ο κεντρικός σταθμός, που υποστηρίζει την τηλε-βοήθεια στο σπίτι και παράλληλα φιλοξενεί και τον
τηλεϊατρικό υπολογιστή επιτρέποντας την επικοινωνία και ενεργοποιώντας τις λειτουργίες ταυτόχρονα του
συστήματος τηλε-βοήθειας και τηλεϊατρικής.
Μέσω του κέντρου, το προσωπικό μπορεί να διατηρεί αρχείο για κάθε ασθενή, να διαχειρίζεται λογαριασμούς μέσω
της διαδικασίας του πρωτοκόλλου για ασθενείς, που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και να συντονίζει τις
οικονομικές παραμέτρους της παράδοσης και της ανάκτησης των ιατρικών μόνιτορ.
Ο τηλεϊατρικός υπολογιστής λαμβάνει τις μετρήσεις από τις συσκευές μόνιτορ. Τις ελέγχει και τις ταξινομεί στο
προσωπικό αρχείο, που διατηρείται για κάθε ασθενή.
Ο προσωπικός γιατρός του κάθε ασθενούς μπορεί να συνδέεται μέσω του διαδικτύου με το κεντρικό σταθμό
οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος βρίσκεται και να βλέπει τα αποτελέσματα των μετρήσεων και με τη
μορφή γραφικών παραστάσεων.

Ο κλινικός τερματικός σταθμός εργασίας
Ένας τερματικός κλινικός σταθμός εργασίας είναι απλά ο προσωπικός υπολογιστής του ιατρού, ο οποίος μπορεί να
συνδεθεί στο σύστημα και να δει τα δεδομένα του ασθενούς του.
Ο υπολογιστής αυτός χρησιμοποιεί σύστημα αναζήτησης στο διαδίκτυο για να συνδεθεί με το απομακρυσμένο
κέντρο συλλογής πληροφοριών και ιδιαίτερα με τον τηλεϊατρικό υπολογιστή μέσω τηλεφωνικής διαδικτυακής
σύνδεσης.
Ένας τέτοιος σταθμός μπορεί να ελέγχει το αρχείο και τα πλάνα κάθε ασθενούς και να βλέπει τα στοιχεία, που
έχουν σταλεί από το μόνιτορ.[17]

Vida 24
Ο χρήστης εφοδιάζεται με την κατάλληλη συσκευή καταγραφής βιολογικών σημάτων (ηλεκτροκαρδιογράφο,
σπιρόμετρο, οξύμετρο, πιεσόμετρο, γλυκοζόμετρο, καρδιοτοκογράφο, πολυσυσκευή καταγραφής 5 βιολογικών
σημάτων) και λογισμικό λήψης & διαχείρισης ιατρικού σήματος.
Οι καταγεγραμμένες μετρήσεις των συσκευών, μεταφέρονται μέσω bluetooth σε συσκευή ασύρματης πρόσβασης
(κινητό τηλέφωνο, PDA) και προωθούνται σε ένα κέντρο επικοινωνίας όπου είναι διαθέσιμες συνεχώς (24 ώρες).
Η VIDA 24 συνδυάζεται επίσης με τη συμπληρωματική υπηρεσία εκπομπής σήματος έκτακτης ανάγκης και
εντοπισμού vidatrack. Η συνολική λειτουργία του συστήματος και η ροή της ιατρικής πληροφορίας, αποτυπώνεται
παρακάτω:
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Εικόνα 15.

Ροή πληροφορίας του συστήματος Vida 24

Η υπηρεσία VIDA 24 είναι χρήσιμη σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, αλλά και σε πολίτες που επιθυμούν την
παρακολούθηση της φυσικής τους κατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ομάδες/χρήστες της υπηρεσίας:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Άτομα με χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (όπως άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια, χρόνια βρογχίτιδα κλπ)
Άτομα με χρόνιες καρδιακές παθήσεις (όπως αρρυθμίες, στεφανιαία νόσο, κλπ)
Άτομα με υπέρταση
Άτομα με διαβήτη τύπου Ι ή τύπου ΙΙ
Μετεγχειρητικές περιπτώσεις ατόμων κατά την ανάρρωση εκτός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος
Ηλικιωμένοι που πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας τους
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Εγκυμονούσες
Πολίτες που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές
Επαγγελματίες της υγείας που διατηρούν ιατρείο σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές και
επιδιώκουν την τηλε-συνεργασία με εξειδικευμένους συναδέλφους τους (π.χ. συμβουλευτική διάγνωση)
Πολίτες που ακολουθούν ένα σύγχρονο και απαιτητικό τρόπο ζωής, φροντίζουν ωστόσο να
παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα (προληπτική ιατρική)
Αθλητές

Οφέλη φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων λόγω εξοικονόμησης χρόνου
Δυνατότητα μετρήσεων από το χώρο του πολίτη, επομένως προστιθέμενη αξία στην υπηρεσία του ιατρού
Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας, επομένως αυξημένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ιατρό και
δημιουργία ισχυρών δεσμών μαζί του
Επικοινωνία με τον πολίτη χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
Μετεγχειρητικές περιπτώσεις ατόμων κατά την ανάρρωση εκτός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος
Προσφορά προηγμένων υπηρεσιών υγείας
Εξαγωγή και αξιοποίηση μετρήσιμων ανώνυμων στοιχείων για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς
Κοινωνική προσφορά σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως
Διευκόλυνση του κλινικού προσωπικού και αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων
Διάχυση εξειδικευμένης γνώσης

Οφέλη τελικών αποδεκτών
•

Βελτίωση της ποιότητας της ζωής, λόγω καλύτερης διαχείρισης της πάθησης και ενεργής συμμετοχής στην
φροντίδα της υγείας
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•
•
•
•
•
•
•

Άμεση επικοινωνία με τον ιατρό ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση
Δυνατότητα προληπτικής ιατρικής
Δυνατότητα παρακολούθησης και αίσθηση ασφάλειας
Περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων
Συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες (ταξίδια, επαγγελματικό και επιστημονικό τουρισμό κλπ), ενώ
παράλληλα ο ιατρός παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας
Παρακολούθηση φυσικής κατάστασης, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της αυτοπεποίθησης και της ευεξίας
σε υψηλά επίπεδα
Διατήρηση στοιχείων ιστορικού.

Οφέλη φορέων (ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων, μονάδων
υγείας)
•
•
•

Ασφαλής ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής στην υγεία και εντοπισμός βέλτιστων λύσεων για
την κάλυψη των αναγκών του φορέα, μέσω ολοκληρωμένων τεχνοοικονομικών μελετών.
Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των επενδυτικών κονδυλίων του φορέα με αποτελεσματική
παρακολούθηση των επιμέρους διαδικασιών, από την επιλογή των προμηθευτών, μέχρι την παραγγελία και
παραλαβή των ολοκληρωμένων έργων.
Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και χρηματοδότησή τους με την από κοινού συμμετοχή
σε ερευνητικά έργα (εθνικά και διεθνή) με παροχή εξειδικευμένης γνώσης στον τομέα της ιατρικής
πληροφορικής και στη διαχείρισή τους.[19]

Μεταφερόμενη τεχνολογία – Μικροσυσκευές τηλεϊατρικής
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει αναφορά σε διάφορες μικροσυσκευές με τις οποίες προμηθεύονται τα άτομα
που επιθυμούν να παρακολουθούνται διαρκώς από ιατρικό προσωπικό και οι οποίες συλλέγουν και διαβιβάζουν
στοιχεία ζωτικής σημασίας.[19]
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Εικόνα 16.

Μικροσυσκευές τηλεϊατρικής
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Συστήματα εντοπισμού θέσης
Υπάρχουσες τεχνικές εντοπισμού θέσης
Τεχνικές βασιζόμενες σε δορυφορικό δίκτυο
Για τον προσδιορισμό της θέσης ενός χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθεί ένας αστερισμός
δορυφόρων . Σε αυτήν την περίπτωση τοποθετούνται οι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από την γη και
εκπέμπουν κάθε στιγμή την θέση τους και την χρονική στιγμή εκπομπής του μηνύματος. Ο δέκτης
λαμβάνει τα σήματα που εκπέμπουν οι ορατοί σε αυτόν δορυφόροι και υπολογίζει την χρονική
καθυστέρηση του σήματος.
Με βάση την χρονική καθυστέρηση Δti, υπολογίζει την απόσταση μεταξύ του δορυφόρου i και
της συσκευής, πολλαπλασιάζοντας τη με την ταχύτητα του φωτός.
Li = c Δti, όπου Li η απόσταση του δορυφόρου i από την φορητή συσκευή
Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων με απόσταση Li από τον δορυφόρο i είναι στην
πραγματικότητα μία σφαίρα με κέντρο τον δορυφόρο και ακτίνα Li.
Συνεπώς η συσκευή βρίσκεται στην τομή των σφαιρών. Αν υπάρχουν τουλάχιστον 4 ορατοί
δορυφόροι, η τομή των σφαιρών είναι ακριβώς 1 σημείο στο χώρο, όπως φαίνεται στο σχήμα που
ακολουθεί.

Εικόνα 17.

θέση του φορητού τερματικού, όπως υπολογίζεται από την τομή των σφαιρών

Ο υπολογισμός του ακριβούς χρόνου στην συσκευή GPS, που απαιτείται για τον υπολογισμό της
χρονικής διαφοράς του σήματος, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Η συσκευή αρχικά θεωρεί ως
δικό της χρόνο έναν αυθαίρετο χρόνο σχετικά κοντά στις χρονοσφραγίδες των σημάτων που
λαμβάνει. Όσο οι σφαίρες που υπολογίζει δεν τέμνονται, γυρνάει προς τα πίσω το ρολόι της. Αν,
αντίθετα, οι σφαίρες τέμνονται αλλά ορίζουν ολόκληρη περιοχή και όχι σημείο, πηγαίνει προς τα
μπροστά το ρολόι της. Τελικά, μόλις οι σφαίρες τέμνονται σε ακριβώς ένα σημείο, έχει
συγχρονίσει το ρολόι της με τους δορυφόρους, και υπολογίζει την θέση της στον χώρο.
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Εικόνα 18.

Συντονισμός της συσκευής GPS. Ο συγχρονισμός είναι σωστός όταν οι σφαίρες
τέμνονται σε ένα σημείο

Πλέον λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν τα εξής συστήματα:
•
•
•
•

Navigation Signal Timing and Ranging – NAVSTAR (το γνωστό Global Positioning
System ή απλώς GPS)
Galileo Positioning System,
Global Navigation Satellite System (GLONASS)
Beidou Navigation System

GPS
Αποτελείται από 21 κύριους και 3 εφεδρικούς δορυφόρους, οι οποίοι βρίσκονται σε υψόμετρο
20.200 km.
Η περίοδος περιστροφής τους είναι 11 ώρες και 58 λεπτά, ώστε να συμπληρώνουν περίπου 2
πλήρεις περιστροφές την ημέρα. Ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε στην επιφάνεια της γης,
τουλάχιστον 4 δορυφόροι είναι ορατοί.
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Εικόνα 19.

Χωρική κατανομή των δορυφόρων του GPS

Το σύστημα συντηρείται και ελέγχεται από το Υπουργείο Αμύνης των ΗΠΑ. Η ακρίβειά του είναι
θεωρητικά 10m, αλλά πρακτικά λόγω διαφόρων αιτιών η ακρίβειά του μειώνεται στα 15m.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει οποτεδήποτε την επιλεκτική
διαθεσιμότητα και να μειώσει την ακρίβεια του συστήματος στα 100m ή να απαγορεύσει την
εκπομπή πολιτικού σήματος GPS σε μια περιοχή ή ακόμα και παγκόσμια.
Τέλος σε όλες τις πολιτικές συσκευές πρέπει να υπάρχει μηχανισμός που να απαγορεύει την
εξαγωγή πληροφορίας όταν το υπολογιζόμενο ύψος είναι μεγαλύτερο από κάποιο όριο.

Galileo positioning system
Αναπτύσσεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Διαστήματος. Το εκτιμώμενο κόστος είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια Ευρώ, ενώ θα είναι πλήρως
λειτουργικό από το 2010.
Πλέον και τρίτες – μη ευρωπαϊκές – χώρες έχουν εισχωρήσει στο σχέδιο Galileo, ανάμεσά τους η
Κίνα, το Ισραήλ και η Ινδία.
Το Galileo θα παραμείνει υπό πολιτικό έλεγχο, σε αντίθεση με το αμερικάνικο GPS, ενώ η
απενεργοποίησή του θα είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η ακρίβειά που θα προσφέρει θα είναι ανώτερη του GPS, με 8m σφάλμα για όλους τους χρήστες
και 1m σφάλμα για τους συνδρομητές. To Galileo θα αποτελείται από 27 κύριους και 3
εφεδρικούς δορυφόρους σε ύψος 23222 km, ενώ στο απώτερο μέλλον σχεδιάζεται να προστεθούν
και 8 γεωδαιτικοί δορυφόροι για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια κοντά στον ισημερινό.
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Εικόνα 20.

Χωρική κατανομή των δορυφόρων του Galileo

GLONASS
Το GLONASS ελέγχεται από την Ρώσικη Ομοσπονδία. Αποτελείται από μόνο 12 δορυφόρους,
αντί για 21 κύριους με 3 εφεδρικούς. Αποτέλεσμα αυτού είναι το γεγονός ότι δεν προσφέρει
παγκόσμια κάλυψη, αλλά επικεντρώνεται σε ευαίσθητες περιοχές της Ρωσικής επικράτειας.

Beidou navigation system
Το κινέζικο Beidou Navigation System, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, βρίσκεται σε πειραματικό
στάδιο αν και είχε ανακοινωθεί ότι θα τεθεί σε εφαρμογή το 2008. Θα βασίζεται μόνο σε
γεωδαιτικούς δορυφόρους, και ως αποτέλεσμα η ποιότητά του θα είναι υποβαθμισμένη σε
περιοχές κοντά στους δύο πόλους.

Τεχνικές βασιζόμενες σε επίγειο δίκτυο
Υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορίσουμε την θέση ενός χρήστη χρησιμοποιώντας επίγειους
πομπούς. Οι πομποί μπορούν να ανήκουν είτε στο κυψελοειδές σύστημα της κινητής τηλεφωνίας,
είτε σε κάποιο άλλου είδους ασύρματο δίκτυο, όπως το Wifi.[21]

Το κυψελοειδές δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας
Το σύστημα κινητών επικοινωνιών αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:
•
•

Τους σταθμούς βάσης
Τα φορητά τερματικά
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Κάθε σταθμός βάσης εκπέμπει στην περιοχή εμβέλειάς του σήμα για να είναι συνεχώς ορατός από
τα κινητά τηλέφωνα. Η περιοχή εμβέλειας του σταθμού βάσης ονομάζεται κυψέλη, και το
σύμπλεγμα όλων των κυψελών, κυψελοειδές δίκτυο.
Σε κάθε κυψέλη έχει αντιστοιχιστεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το Παγκόσμιο Αναγνωριστικό
της Κυψέλης (CGI – Cell Global Identifier), το οποίο εκπέμπεται συνεχώς.
Το CGI αποτελείται από 4 πεδία:
•
•
•
•

Mobile Country Code – MNC – Κωδικός Παρόχου
Mobile Network Code – MNC – Κωδικός Παρόχου
Location Area Code – LAC – Κωδικός Περιοχής
Cell ID, το οποίο είναι υποσύνολο του Cell Global Identifier.

Το κινητό τηλέφωνο, όσο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, συνδέεται με την κυψέλη από την
οποία λαμβάνει την μεγαλύτερη ισχύ, και είναι σε θέση να γνωρίζει τον κωδικό της συνδεδεμένης
κυψέλης, καθώς και την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος.
Κάθε φορά που μειώνεται η λαμβανόμενη ισχύς από την συνδεδεμένη κυψέλη, το κινητό
συνδέεται με την κυψέλη με την μέγιστη ισχύ, ενώ αν πραγματοποιείται κλήση εκείνη την στιγμή
γίνεται διαπομπή της κλήσης στην νέα κυψέλη.
Συνήθως οι πάροχοι συγχωνεύουν τρεις σταθμούς βάσεις σε έναν κοινό σταθμό, ο οποίος ελέγχει
τρεις κυψέλες ταυτόχρονα, οι οποίες πλέον αποτελούνται τομείς της νέας κυψέλης, και
τοποθετείται στην κοινή γωνία των τριών κυψελών. Αυτό γίνεται για οικονομικούς λόγους. Σε
αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούνται κατευθυντικές κεραίες με άνοιγμα από 65º μέχρι 85º.
Το μέγεθος της κυψέλης ποικίλει από μερικές εκατοντάδες μέτρα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές
(μικροκυψέλες) σε μεγαλύτερο από 10 χιλιόμετρα σε αραιοκατοικημένες περιοχές
(μακροκυψέλες).
Η απόφαση για το μέγεθος της κυψέλης επαφίεται στον πάροχο των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών ο οποίος συνυπολογίζει την ανάγκη για μικρές κυψέλες, ώστε να ξαναχρησιμοποιείται
το πολύτιμο φάσμα σε γειτονικές κυψέλες, και την αντικρουόμενη ανάγκη για μεγάλες κυψέλες,
ώστε να περιορίζονται τα κόστη δημιουργίας και συντήρησης του δικτύου.
Οι υπερβολικά μικρές κυψέλες αυξάνουν την πιθανότητα της διαπομπής μιας κλήσης σε νέα
κυψέλη, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος. Το μέγεθος της κυψέλης είναι αρκετά σημαντικό
γιατί επηρεάζει άμεσα την ακρίβεια των επίγειων μεθόδων.
Η εκτίμηση της θέσης ενός φορητού τερματικού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον πάροχο
είτε από το ίδιο το κινητό τηλέφωνο.

Τεχνικές βασιζόμενες σε συνδυασμό επίγειων και δορυφορικών δικτύων
Για περαιτέρω βελτίωση της εκτίμησης GPS, είτε οποιασδήποτε άλλης δορυφορικής εκτίμησης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίγειο δίκτυο.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι ακόλουθες τεχνικές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την
βελτίωση της εκτίμησης GPS, και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αν δεν υπάρχει διαθέσιμο
δορυφορικό σήμα εντοπισμού.
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Differential GPS – Διαφορικό GPS
Ο κύριος λόγος για την ύπαρξη του GPS ήταν η προαναφερθείσα επιλεκτική διαθεσιμότητα, που
επέτρεπε στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών να μειώσουν την ακρίβεια στα 100m.
Αντίθετα, η ακτοφυλακή επέμενε στην χρήση της μέγιστης δυνατής ακρίβειας και προώθησε την
χρήση του Διαφορικού GPS.
Κατά το Διαφορικό GPS, υπάρχουν επίγειοι σταθμοί οι οποίοι γνωρίζουν εκ των προτέρων, με
ακρίβεια την θέση τους. Αυτοί οι σταθμοί υπολογίζουν το σφάλμα μεταξύ της πραγματικής θέσης
και της εκτίμησης GPS και το εκπέμπουν έτσι ώστε να βελτιώσουν τις εκτιμήσεις τους όλες οι
εντός εμβέλειας συμβατές συσκευές.
Εκτός από την επιλεκτική διαθεσιμότητα, το Διαφορικό GPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
την αντιστάθμιση σφαλμάτων λόγω των ατμοσφαιρικών φαινομένων, και να αυξήσει περαιτέρω
την ακρίβεια των εκτιμήσεων.
Η βελτίωση που εισάγει το Διαφορικό GPS μειώνεται σταδιακά, όσο αυξάνεται η απόσταση από
τον επίγειο σταθμό, ενώ εξουδετερώνεται όταν η φορητή συσκευή και ο σταθμός δεν βλέπουν
τους ίδιους δορυφόρους.

Assisted GPS – Υποβοηθούμενο GPS
Το Υποβοηθούμενο GPS χρησιμοποιείται κυρίως για την μείωση του χρόνου ψυχρής εκκίνησης
για τον προσδιορισμό της θέσης.
Ο χρόνος ψυχρής εκκίνησης αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την στιγμή
που εκκινήθηκε η συσκευή, η οποία δεν διαθέτει σύγχρονα δεδομένα στην μνήμη της για την
τρέχουσα θέση, μέχρι να δοθεί το στίγμα GPS.
Η συσκευή GPS πρέπει να είναι ενσωματωμένη σε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, για την
εφαρμογή αυτής της μεθόδου.
Στο Υποβοηθούμενο GPS, η συσκευή μεταβιβάζει τα δεδομένα από τους δορυφόρους στον
σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης γνωρίζει ήδη την θέση της κυψέλης στον χώρο, και, με την
αυξημένη επεξεργαστική του ισχύ, υπολογίζει ταχύτατα την θέση του κινητού στην κυψέλη, και
την επιστρέφει στο κινητό τηλέφωνο.

Συστήματα εντοπισμού θέσης στην Ελλάδα
Τεχνολογίες - πιλοτικά προγράμματα
Marine traffic AIS
Το σύστημα AIS σχεδιάστηκε αρχικά για να βοηθήσει την αποφυγή συγκρούσεων πλοίων, καθώς
και να υποστηρίξει τις λιμενικές αρχές στην επίτευξη του καλύτερου ελέγχου της θαλάσσιας
κυκλοφορίας.
Οι πομποί AIS που είναι εγκατεστημένοι στα πλοία περιλαμβάνουν έναν δέκτη εντοπισμού θέσης
GPS (Global Positioning System) που υπολογίζει τις συντεταγμένες της θέσης του πλοίου, την
ταχύτητά του και την πορεία του.
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Περιλαμβάνει επίσης έναν πομπό VHF, ο οποίος μεταδίδει περιοδικά τις πληροφορίες αυτές σε
δυο κανάλια VHF. Άλλα πλοία ή σταθμοί βάσης μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες αυτές
χρησιμοποιώντας έναν δέκτη AIS.
Στη συνέχεια, με χρήση ειδικού λογισμικού που επεξεργάζεται τα δεδομένα, τα πλοία
εμφανίζονται στις οθόνες συστημάτων πλοήγησης ή σε υπολογιστή.
Από τον Δεκέμβριο του 2004, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (ΙΜΟ), απαιτεί από όλα τα σκάφη
άνω των 299GT να φέρουν συσκευή AIS, η οποία μεταδίδει περιοδικά τη θέση τους, την
ταχύτητα και την πορεία τους, καθώς και ορισμένες στατικές πληροφορίες, όπως το όνομα του
σκάφους, τις διαστάσεις και λεπτομέρειες σχετικές με το τρέχον ταξίδι.
Κάθε σταθμός βάσης είναι εξοπλισμένος με έναν δέκτη AIS, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και
μια σύνδεση στο Internet. Ο δέκτης AIS λαμβάνει δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται σε
επεξεργασία από ένα απλό λογισμικό στον υπολογιστή και στη συνεχεία αποστέλλονται σε μια
κεντρική βάση δεδομένων μέσω ενός "web service".
Αυτό το λογισμικό είναι ελεύθερο για όσους ενδιαφέρονται, με άδεια χρήσης GNU.
Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τον δέκτη AIS είναι κωδικοποιημένα σε μηνύματα NMEA.
Τα μηνύματα AIS περιλαμβάνουν τους παρακάτω βασικούς τύπους πληροφορίας:
•
•
•

Δυναμική πληροφορία, όπως η θέση του πλοίου, η ταχύτητα, η πορεία, και η ταχύτητα
στροφής
Στατική πληροφορία, όπως το όνομα του πλοίου, ο αριθμός IMO, ο αριθμός MMSI και
οι διαστάσεις του
Πληροφορίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ταξίδι που εκτελεί, όπως προορισμός,
εκτιμώμενη άφιξη (ETA)και βύθισμα

Η κεντρική βάση δεδομένων λαμβάνει και επεξεργάζεται ένα σημαντικό όγκο δεδομένων. Από
αυτά αποθηκεύει τα πιο σημαντικά, τα οποία είναι απαραίτητα να δώσουν μια καλή εικόνα των
θέσεων των πλοίων.
Περιλαμβάνει επίσης γεωγραφικές πληροφορίες για τα λιμάνια και για άλλες περιοχές,
φωτογραφίες πλοίων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Οι τρέχουσες θέσεις των πλοίων και τα ίχνη της πορείας τους παρουσιάζονται με τη βοήθεια των
χαρτών Google maps και με την τεχνολογία της δυναμικής HTML.
Το ιστορικό των θέσεων πλοίων, οι αφίξεις και αναχωρήσεις σε λιμάνια, καθώς και διάφορα
στατιστικά στοιχεία είναι αναζητήσιμα μέσα από τις ιστοσελίδες του συστήματος.
Τα δεδομένα που λαμβάνονται καταχωρούνται στη βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και
συνεπώς είναι άμεσα διαθέσιμα στο χάρτη και στις υπόλοιπες σελίδες.
Οι θέσεις κάποιων πλοίων είναι πιθανό να μην ανανεώνονται συνεχώς (π.χ. όταν κάποιο πλοίο
είναι οριακά εντός της εμβέλειας των σταθμών λήψης).
Ο χάρτης ανανεώνεται αυτόματα περιοδικά κάθε 2 περίπου λεπτά ή κατόπιν επιλογής του χρήστη.
Το σύστημα βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που λαμβάνει από τα ίδια τα πλοία, όπως
αυτές εκπέμπονται από τους πομπούς AIS που διαθέτουν. Συνεπώς η σωστή ρύθμιση των πομπών
AIS από το πλήρωμα, είναι ιδιαίτερα σημαντική.
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Συγκεκριμένα, ο αξιωματικός που χειρίζεται τη συσκευή AIS, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη
σωστή απεικόνιση των πληροφοριών, φροντίζοντας τα παρακάτω:
•
•

•

Σωστή ενημέρωση και περιοδικός έλεγχος των «Στατικών Πληροφοριών» που είναι
καταχωρημένες στη συσκευή. Αυτές είναι: Όνομα πλοίου, Τύπος Πλοίου, Διαστάσεις
πλοίου, Αριθμοί IMO και MMSI, Σχετική θέση πομπού AIS.
Σωστή ενημέρωση των 'Πληροφοριών Ταξιδιού', δηλαδή του Προορισμού και ETA (σε
ώρα UTC), πριν από κάθε απόπλου. Με αυτόν τον τρόπο, το πλοίο θα εμφανίζεται στη
λίστα με τις αναμενόμενες αφίξεις για κάθε λιμάνι, ενώ θα δίνεται και εκτίμηση της ώρας
άφιξης, για τη σωστή ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων. Ως προορισμός θα πρέπει
να αναφέρεται ένα λιμάνι κάθε φορά και να αποφεύγονται συντομογραφίες όπως 'PIRSYR-TIN-MYK' αφού έτσι είναι αδύνατη η σωστή απεικόνιση των πληροφοριών
αφίξεων.

Τα κινούμενα πλοία εμφανίζονται ως εικονίδια πλοίων που στοχεύουν στην πραγματική πορεία
του πλοίου. Τα ακίνητα πλοία (θεωρούνται αυτά που η ταχύτητά τους είναι μικρότερη από 0.5
κόμβους) εμφανίζονται ως μικροί ρόμβοι.
Τα εικονίδια των πλοίων είναι χρωματισμένα ανάλογα με τον βασικό τύπο του πλοίου (φορτηγά,
δεξαμενόπλοια, επιβατηγά, κλπ.) όπως εξηγείται στη σελίδα με το χάρτη πραγματικού χρόνου.
Το σύστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί σε οποιαδήποτε παραθαλάσσια περιοχή του κόσμου.
Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, μπορεί να εγκαταστήσει μία κεραία VHF και έναν δέκτη AIS και να
αρχίσει να βλέπει άμεσα τα δεδομένα που συλλέγει πάνω στο χάρτη. Μπορεί επίσης να
ενσωματώσει εύκολα τον χάρτη για την περιοχή που τον ενδιαφέρει μέσα στο δικό του web site.
Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
χρηστών του διαδικτύου καθώς και στην αξιοποίησή τους σε ερευνητικές εφαρμογές και δεν
σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.[26]

N-tracker
Η εταιρεία N-topos δημιούργησε το σύστημα N-tracker προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του
ελληνικού απευθυνόμενου κοινού στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.[22]
Το σύστημα N-tracker είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα κορυφαία συστήματα διαχείρισης στόλου
στην Ελλάδα. Οι λειτουργίες που παρέχει είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση οχήματος σε πραγματικό χρόνο
Περιοδική αναφορά θέσης κάθε οχήματος
Διαχείριση συναγερμών και εκτάκτων γεγονότων
Παρέκκλιση και απόκλιση των δρομολογίων
Παρακολούθηση λειτουργίας των αισθητήρων (θερμοκρασία, πόρτα φόρτωσης, άνοιγμακλείσιμο κινητήρα, κ.λ.π.)
Έλεγχος σημείου, και, χρόνου φόρτωσης – εκφόρτωσης
Παρακολούθηση στόλου από περισσότερες θέσεις εργασίας
Έλεγχος στόλου μέσω Internet
Εξειδικευμένες εφαρμογές
Μία πλήρως αυτόματη δρομολόγηση του οχήματος ή του φορτηγού
Οι στόλοι μπορεί να διαιρούνται σε άπειρες ομάδες και υποομάδες
Ασύρματη Επικοινωνία Συμβάντων
Αναφορές ανά οδηγό και ανά όχημα
Αναλυτικές αναφορές για την εκπαίδευση των οδηγών
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όλες οι αναφορές διαμορφώνονται εύκολα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
πελάτη
Χαρτογραφική πληροφορία, τόσο ιστορική, όσο και βάσει ζήτησης
Σύστημα παρακολούθησης ανατροπής οχήματος, με λεπτομέρεια ώρας, ημέρας, θέσεως
και ταχύτητας
Παρακολούθηση και έλεγχος νταλίκας
Υψηλής ακρίβειας έλεγχος φορτίου
Μηνύματα οδηγού
Εντοπισμός μέσω GPS ιστορικά και βάσει ζήτησης
Έλεγχος κατανάλωσης καυσίμων
Κατανοητές αναφορές, οι οποίες περιλαμβάνουν την ασφάλεια, την οικονομία καυσίμων,
τα δεδομένα κινητήρα και σφαλμάτων
Άνοιγμα – κλείσιμο τάπας βενζίνης
Προορισμός και σημεία διανομής
Σημεία ενδιαφέροντος διαδρομής
Παρακολούθηση ταχύτητας, και, υπερβάσεων ορίων ταχύτητας
Συναγερμοί (Panic Button –Emergency button –Μήνυμα)
Υπέρβαση ορίου στροφών κινητήρα
Εκκίνηση – Παύση κινητήρα
Συχνότητα φρεναρίσματος/ απότομου φρεναρίσματος
Έλεγχος ελαστικών
Θερμοκρασία εντός του βυτίου
Proximity sensor (Ραντάρ προσέγγισης)
Δρομολόγηση – Βέλτιστη φόρτωση – Διαχείριση οδηγών
Παρακολούθηση αλλαγής ταχυτήτων(Ισχύς/ Ροπή)
Διανυθείσες χιλιομετρικές αποστάσεις

Το σύστημα N-tracker αποτελείται από:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τον υπολογιστή του οχήματος
Το ΚΔΟ (Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων)
Το σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο
Το σύστημα περιφερειακών και αισθητήρων
Το reporting (οι αναφορές)
Τις ειδικές εφαρμογές (custom)
Την εγκατάσταση (μια πλήρης εθνικής εμβέλειας υπηρεσία εγκατάστασης και
συντήρησης)
Την εκπαίδευση οδηγών (γνώση διαχείρισης της απόδοσης του οχήματος, κατανόηση και
χρήση του συστήματος δεδομένων πληροφοριών), χειριστών, και, υποστήριξης
συστήματος
Την υποστήριξη και τη συντήρηση
Τη δρομολόγηση
Την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με το WMS, και, τοERP
Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών –GIS

G.I.S. Web Action
Η λύση G.I.S. Web Action είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης στόλου οχημάτων και
απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαχειριστούν στόλο αυτοκινουμένων
μεταφορικών μέσων.[23]
Συνδυάζει Τεχνολογίες:
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•
•
•

Global Positioning System (GPS)
General Packet Radio Services (GPRS)
Geographical Information System (GIS)

Mέσω internet παρακολουθεί και αποθηκεύει το στίγμα των οχημάτων και των προσώπων, την
πορεία, τα συμβάντα και τις αναφορές
Έχει δυνατότητα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξεύρεσης ακριβής θέσης οχήματος σε πραγματικό χρόνο(real time)
Απεικόνισης στόλου οχημάτων σε ψηφιακούς χάρτες
Καταγραφής ιστορικού διαδρομών με όλες τις πληροφορίες
Εξεύρεσης πλησιέστερου οχήματος από σημείο ενδιαφέροντος
Διαχείρισης σημάτων κινδύνου-συναγερμού (alerts)
Ελέγχου κατάστασης οχήματος
Καθορισμού απαγορευμένων περιοχών
Ανάλυσης και έκδοσης αναφορών

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κανείς από την χρήση του G.I.S Web Action είναι:
•

Αύξηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας του στόλου λόγω:







•

Μείωση λειτουργικών δαπανών λόγω:






•

Καλύτερου προγραμματισμού δρομολογίων
Έγκαιρης αναπροσαρμογής διαδρομών-πορείας
Μείωσης χρόνων διαδρομών
Μείωσης περιττού χρόνου στάσεων-διακοπών διαδρομών
Αυτόματου ελέγχου κατάστασης οχημάτων
Επίβλεψης κατάστασης/ θέσης στόλου σε πραγματικό χρόνο

Περιορισμού κατανάλωσης καυσίμων
Περιορισμού κατανάλωσης καυσίμων
Περιορισμού επικοινωνίας μέσω κινητών τηλεφώνων με οδηγούς
Ακριβούς προσδιορισμού αποστάσεων
Ακριβούς προσδιορισμού χρόνων δρομολογίων

Αύξηση επιπέδου ασφάλειας λόγω:
 Αυτόματου ελέγχου κατάστασης οχήματος(ταχύτητα, θερμοκρασία, κλπ)
 Αυτόματου ελέγχου και εντοπισμού θέσης οχήματος
 Αυτόματης ενεργοποίησης κατάστασης συναγερμού λόγω αλλαγής κατάστασης ή
θέσης οχήματος
 Δυνατότητας ενεργοποίησης κατάστασης συναγερμού από τον οδηγό
 Επίβλεψης κατάστασης/ θέσης στόλου σε πραγματικό χρόνο

EasyFleet – AVL
Το EasyFleet – AVL αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, τηλε-διαχείρισης
και ελέγχου οχημάτων σε εικοσιτετράωρη βάση από την οθόνη ενός ηλεκτρονικού
υπολογιστή.[24]
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να παρακολουθούν ένα ή περισσότερα οχήματα όπως στόλο
από λεωφορεία, φορτηγά, αυτοκίνητα κτλ. Η εφαρμογή λειτουργεί συνδυάζοντας το δίκτυο

176

δορυφόρων GPS για ακριβή προσδιορισμό του στίγματος του κινούμενου οχήματος, το δίκτυο
ασύρματης μετάδοσης δεδομένων μέσω GSM - GPRS και το ΙNTERNET.
Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος:
•
•
•
•
•

Δεν απαιτείται μόνιμη σύνδεση στο internet
Διαχείριση του στόλου ταυτόχρονα από διαφορετικά σημεία ελέγχου.
Φορητότητα σταθμού ελέγχου.
Αυτόνομη λειτουργία χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από τρίτους.
Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Τα βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες που διαθέτει το λογισμικό για την εφαρμογή είναι τα
εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών οχημάτων την ίδια χρονική στιγμή
Διαχείριση των δεδομένων θέσης και κατάστασης των οχημάτων
Ενημέρωση άφιξης ή αναχώρησης από σημείο προορισμού
Ενημέρωση εισόδου ή εξόδου από περιοχή που δεν θέλουμε
Προσδιορισμό κι έλεγχο χρόνου ακινητοποίησης του οχήματος
Παραγωγή Αναφορών - αφορά την σύνταξη και εκτύπωση των αναφορών που πληρούν
τα κριτήρια του χρήστη τόσο για μεμονωμένα οχήματα όσο και ολόκληρο το στόλο τον
οχημάτων
Βάση Δεδομένων για την αποθήκευση και την αναζήτηση των δεδομένων
Ψηφιακοί Χάρτες με ανεξάρτητη δυνατότητα προσθήκης νέων εκδόσεων
Εμφάνιση του ίχνους της πορείας των οχημάτων εφόσον αυτό είναι επιθυμητό
Εμφάνιση επιπλέον στατιστικών στοιχείων που έχει προεπιλέξει ο χρήστης του
λογισμικού και αφορούν συγκεκριμένο όχημα ή ομάδα οχημάτων, όπως στοιχεία
τηλεμετρίας για την καλή λειτουργία του οχήματος
Δεδομένα διαδρομής μπορούν να «εξαχθούν» για χρήση σε άλλα προγράμματα
Εγκατάσταση προγράμματος του σταθμού βάσης σε απεριόριστο αριθμό Η/Υ

Οι αναφορές που παράγονται από το σύστημα περιλαμβάνουν:

•
•
•
•
•
•

Ώρα, ταχύτητα, διεύθυνση, κατεύθυνση διαδρομής, αριθμό κυκλοφορίας, στοιχεία
οδηγού
Αναλυτική αναφορά στάσεων οχήματος
Αναλυτική αναφορά κίνησης και πορείας οχήματος
Αναλυτική αναφορά στάσεων ανά ομάδα οχημάτων
Αναφορά παραβίασης ορίων εξόδου ή εισόδου, από ή προς μια περιοχή που έχει ορίσει ο
χρήστης του λογισμικού για κάθε όχημα ξεχωριστά
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα λειτουργίας στόλου (χιλιομετρικά, κόστη κλπ.) και πολλά
άλλα

Για την σωστή λειτουργία του συστήματος απαιτείται:

•

•
•
•

Συσκευής τηλεμετρίας GPS/GPRS
Λογισμικό Κέντρου Διαχείρισης Στόλου
Η/Υ με σύνδεση στο INTERNET
Σύνδεση GPRS για κάθε όχημα (από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας)

Κέντρο διαχείρισης στόλου μπορεί να δημιουργηθεί σε κάθε γραφείο κίνησης ή όπου χρειάζεται
και απαιτεί την απασχόληση ενός χρήστη του λογισμικού με βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
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Υλοποιημένα δημόσια έργα βασισμένα σε συστήματα εντοπισμού θέσης
ΤΡΑΜ των Αθηνών
H n-topos υλοποίησε το έργο Τηλεματικής και Επικοινωνιών για το ΤΡΑΜ της Αθήνας,
εξοπλίζοντας τους συρμούς με τα πιο προηγμένα συστήματα τηλεματικής εποπτείας όπως
υπολογιστή οχήματος, δορυφορικό σύστημα εντοπισμού, σύστημα αυτόματων αναγγελιών,
εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας ΤΕΤRΑ, Σύστημα επείγουσας κλήσης, κλπ.
Κομβικό σημείο είναι το Κέντρο Ελέγχου από όπου ασκείται Τηλεματική εποπτεία της
επιχειρησιακής λειτουργίας του ΤΡΑΜ, καθώς όλα τα οχήματα θα βρίσκονται υπό συνεχή
παρακολούθηση γνωρίζοντας την θέση τους ανά πάσα στιγμή, ενώ μέσω ΤΕΤRA γίνονται οι
επικοινωνίες φωνής και δεδομένων.
Το Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Επιβατών, φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση σε
πραγματικό χρόνο του κοινού για τις αφίξεις/αναχωρήσεις του ΤΡΑΜ, ενώ μέσω ειδικών οθονών
προβάλλονται multimedia μηνύματα και αυτόματες αναγγελίες για τα δρομολόγια που είναι σε
εξέλιξη.[22]

Σύστημα τηλεματικής του ΗΛΠΑΠ
Tο πρώτο και μοναδικό Σύστημα Διαχείρισης Στόλου οχημάτων στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε εξ’
ολοκλήρου από την n-topos για τις ανάγκες του ΗΛΠΑΠ.
Το Σύστημα διαχειρίζεται ένα δίκτυο μαζικής μεταφοράς αποτελούμενο από 21 γραμμές με πάνω
από 350 οχήματα μέσα στην Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.
Το σύστημα επιτρέπει την επίβλεψη του στόλου σε πραγματικό χρόνο και την παρακολούθηση
των οχημάτων στο Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων (ΚΔΟ) ενώ διαχειρίζεται πληροφορία σχετικά
με την τήρηση των δρομολογίων, ακυρώσεις εισιτηρίων, την κατάσταση του οχήματος και την
ταυτότητα των οδηγών.
Το Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων ενημερώνει επίσης τους επιβάτες για το δρομολόγιο και τις
επερχόμενες στάσεις, μέσω ηλεκτρονικού πίνακα μεταβλητών μηνυμάτων (VMS),
εγκατεστημένου μέσα στο όχημα.
Το Γεωγραφικό Σύστημα πληροφοριών (GIS) αποτελείται από ένα αστικό χαρτογραφικό
υπόβαθρο όπου απεικονίζονται τα οικοδομικά τετράγωνα, οι δρόμοι, οι στάσεις και τα ονόματα
οδών για όλες τις περιοχές που καλύπτονται από διαδρομές οχημάτων. Πάνω από το επίπεδο GIS,
εμφανίζονται τα κινούμενα οχήματα με κατάλληλα σύμβολα.
Το σύστημα παρέχει πλήθος λειτουργιών διαχείρισης και επεξεργασίας του Γεωγραφικού
υποβάθρου στους χρήστες του Κέντρου Διαχείρισης Οχημάτων ενώ νέες διεργασίες προβλέπεται
να συμπεριληφθούν στο μέλλον.
Έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές αναπαράστασης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και υψηλής
ακρίβειας αλγόριθμοι matching ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια.[22]

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Ένα πρωτοποριακό έργο τηλεματικής σε ραδιο-δίκτυο ΤΕΤRΑ έχει ολοκληρώσει η n-topos στο
Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», εγκαθιστώντας ένα αυτόματο σύστημα
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πληροφόρησης «έξυπνων στάσεων» για τους επιβάτες των λεωφορειακών γραμμών που
εξυπηρετούν τις μετακινήσεις του προσωπικού εντός του Αεροδρομίου.
Το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγραφή της θέσης των λεωφορείων σε 24ωρη
βάση μέσω GPS.
Οι «έξυπνες στάσεις» επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο και σε 24ωρη βάση μέσω του
ασύρματου ραδιο-δικτύου ΤΕΤRΑ τόσο με τα λεωφορεία όσο και με ένα κεντρικό σύστημα
εποπτείας, λαμβάνοντας πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο άφιξης κάθε δρομολογίου.
Με αυτό τον τρόπο οι επιβάτες γνωρίζουν με ακρίβεια τον χρόνο αναμονής έως την άφιξη του
λεωφορείου, ενώ σε περιπτώσεις ακύρωσης ή καθυστέρησης κάποιου δρομολογίου
ενημερώνονται άμεσα για το γεγονός.[22]

Σύστημα εύρεσης θέσης με χρήση τηλεφωνικής κλήσης
Hellas Navigator
Τα βασικά μενού μέσα από τα οποία πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες του Hellas Navigator
είναι πέντε:
•

Χάρτης: Πρόκειται για το τμήμα το οποίο είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των
χαρτών , προσφέρει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε γρήγορα μία οδό που μας ενδιαφέρει,
ενώ μπορούμε επίσης να ερευνήσουμε το χάρτη για μία διασταύρωση δύο οδών.
Στο ειδικό παράθυρο που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε τις απαραίτητες πληροφορίες
και το πρόγραμμα θα φροντίσει άμεσα να μας μεταφέρει στο σημείο της επιλογής μας.
Το τελευταίο θα εμφανιστεί στο χάρτη με μία μεγάλη κόκκινη βούλα, ενώ κάνοντας
διπλό κλικ επάνω σε αυτήν, θα λάβουμε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο σημείο του
χάρτη (διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας κ.ά.).
Σε όλους τους χάρτες χρησιμοποιείται ένα έντονο κίτρινο χρώμα για να δηλωθούν οι
κεντρικές αρτηρίες, οι λεωφόροι και γενικά οι μεγάλες οδοί.
Επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη αναγράφονται κατηγορίες καταστημάτων, αστυνομικά
τμήματα, τράπεζες, νοσοκομεία, βενζινάδικα, εκκλησίες, σούπερ μάρκετ, αξιοθέατα,
εστιατόρια και πολλά άλλα. Ειδικότερα, για μερικά από αυτά υπάρχουν και
υποκατηγορίες, τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο χρήστης.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να εμφανίσει όποια από αυτά τα σημεία
ενδιαφέροντος επιθυμεί στο χάρτη. Έπειτα από την επιλογή των σημείων, αυτά θα
εμφανιστούν επάνω στο χάρτη, θα έχουν μάλιστα διαφορετικό χρώμα, ανάλογα την
κατηγορία στην οποία υπόκεινται.
Για την καλύτερη κατανόηση και μελέτη των σημείων που βλέπουμε στο χάρτη,
μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ένα υπόμνημα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά
όλες τις κατηγορίες των τοποθεσιών, όπως και τα χρώματα των κουκκίδων που
χαρακτηρίζουν καθεμία από αυτές.
Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε διπλό κλικ επάνω σε ένα από αυτά τα σημεία, θα
εμφανιστούν ακριβείς πληροφορίες για τη συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως είναι
διεύθυνση, όνομα καταστήματος/τοποθεσίας και, φυσικά, η κατηγορία που ανήκει.
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Η πλοήγηση στο χάρτη μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τα sliders που βρίσκονται στα άκρα του παραθύρου προγράμματος ή
τις εντολές που βρίσκονται στα σχετικά μενού, μπορούμε επίσης να ζουμάρουμε μέσα
και έξω από το χάρτη, να αλλάξουμε την κλίμακα που χρησιμοποιείται, να κεντράρουμε
σε συγκεκριμένα σημεία και γενικότερα να απεικονίσουμε το χάρτη της οθόνης μας όπως
ακριβώς μας βολεύει.
Η επιλογή "Μέτρηση απόστασης" μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε την ακριβή
απόσταση μεταξύ δύο σημείων του χάρτη. Η μέτρηση γίνεται σε μέτρα και
παρουσιάζεται αυτόματα στην οθόνη μας καθώς κινούμε το δείκτη του ποντικιού από το
ένα σημείο στο άλλο, κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατημένο.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε αποστάσεις που δεν περιορίζονται
σε μία ευθεία γραμμή, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε τα σημεία από τα οποία
θα περνάει μία τεθλασμένη γραμμή μέσα από δρόμους και συγκεκριμένες περιοχές.
Το μενού κλείνει με ακόμα δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η διαχείριση των εκτυπώσεων,
ενώ η δεύτερη αφορά στις ρυθμίσεις του προγράμματος, από την οποία μπορούμε να
ρυθμίσουμε κυρίως παραμέτρους εμφάνισης των χαρτών αλλά και της γραμματοσειράς
που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων του προγράμματος.
•

Δρομολόγηση : Το τμήμα της δρομολόγησης αναφέρεται στις πιθανές διαδρομές που
μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει με το αυτοκίνητό του ώστε να μεταβεί από ένα
σημείο του χάρτη σε ένα άλλο, χωρίς να παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας
όσον αφορά στις μονοδρομήσεις των δρόμων.
Το Hellas Navigator είναι επίσης σε θέση να συνυπολογίσει τους οδικούς περιορισμούς
που θέτει ο δακτύλιος σε συγκεκριμένες περιοχές της πρωτεύουσας. Για να πάρουμε
πληροφορίες όσον αφορά στη σωστή οδική μετακίνησή μας από ένα σημείο του χάρτη
σε κάποιο άλλο, έχουμε δύο τρόπους.
Ο πρώτος είναι να χρησιμοποιήσουμε τα μενού "Αφετηρία" και "Προορισμός"
Στο πρώτο παράθυρο που θα εμφανιστεί, εισάγουμε τη διεύθυνση της αφετηρίας μας και
στο δεύτερο τη διεύθυνση του προορισμού μας. Ειδικότερα όσον αφορά στον προορισμό,
μπορούμε να εισαγάγουμε το πλησιέστερο στην αφετηρία σημείο ενδιαφέροντος.
Μπορούμε με τον τρόπο αυτό να βρούμε, για παράδειγμα, το πλησιέστερο στο σπίτι μας
νοσοκομείο ή αστυνομικό τμήμα.
Εναλλακτικά, και εφόσον έχουμε ήδη έναν χάρτη ανοιχτό στην οθόνη μας, μπορούμε να
κάνουμε δεξί κλικ σε κάποιο σημείο επάνω σε αυτόν και να επιλέξουμε "Αφετηρία" από
το μενού που εμφανίζεται. Στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ σε ένα άλλο σημείο στο
χάρτη και επιλέγουμε "Προορισμός".
Το Hellas Navigator θα υπολογίσει τη συντομότερη οδική διαδρομή μεταξύ των δύο
σημείων που επιλέξαμε, τοποθετώντας μάλιστα και κατάλληλα βελάκια στους δρόμους,
ώστε να υποδείξει την κατεύθυνση της κίνησης του οχήματος.
Κάθε οδική διαδρομή που δημιουργούμε με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να
την αποθηκεύσουμε για να την επαναφέρουμε κάποια άλλη χρονική στιγμή.

•

Τηλέφωνα : Εδώ συναντάμε πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο Ελλάδας και Κύπρου. Αφού
επιλέξουμε μία από τις δύο χώρες, καλούμαστε να ερευνήσουμε για ένα τηλεφωνικό
νούμερο με βάση το όνομα ή τη διεύθυνση κάποιου ατόμου.
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Αν επιλέξουμε το όνομα, μπορούμε να εισαγάγουμε επιπλέον πληροφορίες, όπως το
πατρώνυμο, η επαγγελματική κατηγορία ή το ακριβές επάγγελμα του ατόμου που
αναζητάμε. Όπως είναι φυσικό, όσο περισσότερες πληροφορίες δώσουμε κατά την
αναζήτηση τόσο πιο συγκεκριμένα θα είναι τα αποτελέσματα.
Κατά την αναζήτηση με βάση μία διεύθυνση, καλό θα ήταν να εισαγάγουμε και το δήμο
στον οποίο βρίσκεται η τελευταία, για πιο άμεσα και ακριβή αποτελέσματα.
Για τηλεφωνικά νούμερα που βρίσκονται εντός της πρωτεύουσας, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε πιο συγκεκριμένα φόρμα αναζήτησης, κατά την οποία εισάγουμε οδό,
αριθμό, δήμο, επαγγελματική κατηγορία και επάγγελμα του ατόμου για το οποίο
ερευνούμε.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα αναζήτησης κάποιου τηλεφωνικού αριθμού με βάση τον
ταχυδρομικό κώδικα.
Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα να εκτελέσουμε την αντίστροφη ακριβώς ενέργεια, να
εισαγάγουμε δηλαδή ένα τηλεφωνικό νούμερο για να ανακαλύψουμε σε ποιον ανήκει.
Το τμήμα της αναζήτησης τηλεφώνων κλείνει με μία πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία. Ο
χρήστης μπορεί να "κυκλώσει" μία περιοχή ή να την εσωκλείσει μέσα σε ένα πολύγωνο
και να ερευνήσει για τα τηλεφωνικά νούμερα όλων των κατοίκων της επιλεγμένης
περιοχής.
Έπειτα από τη δήλωση της περιοχής, ανεξάρτητα από το σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί,
το πρόγραμμα εμφανίζει μία λίστα με όλες τις διευθύνσεις που βρίσκονται στο πεδίο της
επιλογής μας. Από εκεί, επιλέγουμε συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας για να
εμφανίσουμε τα τηλέφωνα των κατοίκων της.
•

Επαγγελματικός οδηγός : Όπως δηλώνει και το όνομά του, πρόκειται για έναν
επαγγελματικό οδηγό, με τη χρήση του οποίου μπορούμε να βρούμε λεπτομερή στοιχεία
για πάρα πολλές κατηγορίες επαγγελματιών.
Το πρόγραμμα έχει καταχωρισμένους όλους τους επαγγελματίες σε τέσσερις "τόμους"
αναφοράς: "Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας", "Επιμελητήριο της Ελλάδας",
"Επαγγελματικός Οδηγός Κύπρου" και "Έλληνες Ομογενείς".
Ανάλογα, λοιπόν, θα πρέπει να επιλέξουμε εξαρχής ποιον ακριβώς τόμο θα
χρησιμοποιήσουμε.
Στη συνέχεια θα χρειαστεί να δηλώσουμε την κατηγορία του επαγγελματία, καθώς και
κάποια περαιτέρω στοιχεία γι' αυτόν, όπως η συγκεκριμένη ειδικότητα ή υποκατηγορία
επαγγέλματος.
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιέχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο
του επαγγελματία που ψάχνουμε.

•

Βάσεις δεδομένων χρήστη : Πρόκειται για μία βάση δεδομένων που έχει τη δυνατότητα
να αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία ατόμων που επιθυμεί ο χρήστης. [29]

Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
Με τη διαχείριση της κυκλοφορίας σχετίζονται άμεσα τα συστήματα διαχείρισης αρτηριών,
διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, διαχείρισης των μέσων μαζικής μεταφοράς, διαχείρισης των
οδικών συμβάντων, ηλεκτρονικής πληρωμής και πληροφόρησης.[30]
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•

Τα συστήματα διαχείρισης των αρτηριών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της
κυκλοφορίας των οδικών αρτηριών και γενικότερα των αστικών οδών, μέσω των
φωτεινών σηματοδοτών, των αισθητήρων ανίχνευσης και των σύγχρονων μέσων
επικοινωνίας και πληροφόρησης των μετακινουμένων.
Περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τη
διαχείριση των λωρίδων κυκλοφορίας, τη διαχείριση της στάθμευσης, την παροχή
πληροφόρησης στους χρήστες των οδικών αρτηριών και την αστυνόμευση της ταχύτητας
και της συμμόρφωσης στις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών. Με τη διαχείριση των
αρτηριών επιτυγχάνεται, κυρίως, η μείωση των καθυστερήσεων και των χρόνων
διαδρομής των οχημάτων στις εν λόγω οδούς.

•

Τα συστήματα διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων διαχειρίζονται την κυκλοφορία των
αστικών, περι-αστικών και υπεραστικών αυτοκινητοδρόμων και των ελεύθερων
λεωφόρων, με τη χρησιμοποίηση ανιχνευτών κυκλοφορίας, αισθητήρων μηχανικής
όρασης και άλλων μέσων παρακολούθησης της κυκλοφοριακής ροής.
Οι κύριες λειτουργίες τους είναι η επιτήρηση της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, ο
έλεγχος της κυκλοφορίας στις ράμπες εισόδου του αυτοκινητοδρόμου, η διαχείριση των
λωρίδων κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, η διαχείριση της κυκλοφορίας σε
περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων που προγραμματίζονται, η παροχή πληροφόρησης
στους ταξιδιώτες και η αστυνόμευση των μέτρων ελέγχου της κυκλοφορίας.
Η διαχείριση της κυκλοφορίας των αυτοκινητοδρόμων επιφέρει, κυρίως, την αύξηση της
κυκλοφοριακής ικανότητας του δικτύου, τη μείωση των χρόνων διαδρομής των
οχημάτων και τη βελτίωση της ασφάλειας.

•

Τα συστήματα διαχείρισης των μέσων μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιούνται για να
διευκολύνουν τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίων
συγκοινωνιών στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, της οδικής ασφάλειας και
της ασφάλειας (security) των οχημάτων του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών.
Περιλαμβάνουν την επιτήρηση της ασφάλειας των οχημάτων και των επιβατών, τη
διαχείριση της ζήτησης των μαζικών μετακινήσεων, τη διαχείριση του στόλου των
οχημάτων και την παροχή πληροφόρησης στο επιβατικό κοινό.
Τα εν λόγω συστήματα επιτυγχάνουν, κυρίως, τη μείωση των καθυστερήσεων διαδρομής
των οχημάτων μαζικής μεταφοράς, την αύξηση της επιβατικής κίνησης, τη μείωση των
χρόνων αναμονής στις στάσεις και τη μείωση του λειτουργικού κόστους του φορέα.

•

Τα συστήματα διαχείρισης των οδικών συμβάντων μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις
της κυκλοφοριακής συμφόρησης που σχετίζεται με τα συμβάντα. Αυτό επιτυγχάνεται με
τη μείωση του χρόνου εντοπισμού του συμβάντος, του χρόνου ανταπόκρισης στο συμβάν
και του χρόνου που απαιτείται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας της οδού μετά το
πέρας του συμβάντος.
Οι λειτουργίες τους περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και τον
εντοπισμό των συμβάντων, την ειδοποίηση του κέντρου, την ανταπόκριση στο συμβάν,
την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και των αντικειμένων από την οδό, την
αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας και την πληροφόρηση των οδηγών.
Η εφαρμογή των συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των καθυστερήσεων
διαδρομής των οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο, τη μείωση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης του οδικού δικτύου και τη βελτίωση της ασφάλειας.
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•

Τα συστήματα ηλεκτρονικής πληρωμής χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες
επικοινωνιών και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για τη διευκόλυνση των
οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των ταξιδιωτών και των φορέων παροχής μεταφορικών
υπηρεσιών.
Εφαρμόζονται κυρίως για την πληρωμή των διοδίων και των κομίστρων στα μέσα
μαζικής μεταφοράς και βοηθούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στη μείωση του
κόστους λειτουργίας των φορέων.

•

Τα συστήματα πληροφόρησης χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση των χρηστών
του οδικού δικτύου πριν την εκτέλεση της διαδρομής, κατά τη διάρκεια της διαδρομής,
καθώς και για την πληροφόρηση των τουριστών.
Σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τους χρήστες στη λήψη συνετών αποφάσεων σχετικά
με τις ώρες αναχώρησης, τις διαδρομές που θα ακολουθήσουν και το μέσο μεταφοράς
που θα επιλέξουν, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας.

•

Τα συστήματα διαχείρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν τη
διαχείριση των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, τη διαχείριση της ανταπόκρισης
στα έκτακτα περιστατικά και της επαναφοράς της κυκλοφορίας της οδού με την
απομάκρυνση των εμποδίων από το οδόστρωμα, τη διαχείριση των ιατρικών υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης και την καθοδήγηση των κινητών μονάδων παροχής άμεσης βοήθειας.
Τα συστήματα αυτά μειώνουν το χρόνο ειδοποίησης και ανάδρασης στο έκτακτο
περιστατικό και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του αρμόδιου φορέα.

•

Τα συστήματα ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων χρησιμοποιούν προηγμένες
τεχνολογίες τηλεματικής για να προειδοποιήσουν τους οδηγούς για την ύπαρξη
επικίνδυνων συνθηκών στο οδικό δίκτυο.
Οι κύριες λειτουργίες τους περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των οχημάτων ώστε να διαπιστωθεί η επικινδυνότητά τους, την
προειδοποίηση των οδηγών για την ύπαρξη κινδύνων λόγω της γεωμετρίας της οδού, τη
διαχείριση των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων, την αποφυγή συγκρούσεων στις
διασταυρώσεις, την προστασία των ευάλωτων χρηστών της οδού και την προειδοποίηση
για την ύπαρξη ζώων στο οδόστρωμα.

Οι εφαρμογές των προηγμένων συστημάτων μεταφοράς για τη διαχείριση της λειτουργίας και της
συντήρησης του οδικού δικτύου επικεντρώνουν στην προσωρινή διαχείριση της κυκλοφορίας σε
περιοχές εκτελούμενων έργων, στη διαχείριση της συντήρησης της οδικής υποδομής, στη
διαχείριση του στόλου των οχημάτων συντήρησης και στην παροχή πληροφόρησης στους
ταξιδιώτες σχετικά με την εκτέλεση έργων και εργασιών συντήρησης.
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις που επιφέρουν είναι η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, η
μείωση των καθυστερήσεων διαδρομής των οχημάτων και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις
περιοχές εκτέλεσης έργων.
Η διαχείριση των καιρικών συνθηκών περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την
παρακολούθηση της κατάστασης της επιφάνειας της οδού, την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών
της ατμόσφαιρας, τον έλεγχο της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, την
αντιμετώπιση και την ανταπόκριση στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και την παροχή
μετεωρολογικών πληροφοριών στους ταξιδιώτες.
Τα συστήματα αυτά μειώνουν το χρόνο αποκατάστασης της καταλληλότητας της οδού, τις
ταχύτητες των οχημάτων, καθώς και το λειτουργικό κόστος των οχημάτων και των μηχανημάτων
χειμερινών εργασιών.[30]
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Συστήματα παρακολούθησης κυκλοφορίας
Μαγνητικοί ανιχνευτές
Οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι οι ανιχνευτές βρόχου. Η εφαρμογή των
ανιχνευτών αυτών ήταν πολύ συνηθισμένη σε σηματοδοτούμενους κόμβους για τις ανάγκες της
επενέργειας, αλλά πλέον έχει επεκταθεί και στο πεδίο της παρακολούθησης της κυκλοφορίας, και
ειδικότερα για την απόκτηση κυκλοφοριακών δεδομένων.
Οι εν λόγω ανιχνευτές είναι συσκευές που αποτελούνται από ένα βρόχο καλωδίου,
τοποθετημένου κάτω από την οδική επιφάνεια, ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.
Ένα όχημα που διέρχεται επάνω από το καλώδιο λειτουργεί ως πυρήνας στο πηνίο,
μεταβάλλοντας τη χωρητικότητά του, και με αυτό τον τρόπο πιστοποιεί την διέλευση του.
Στοιχεία που είναι δυνατόν να μετρηθούν με τη βοήθεια των ανιχνευτών βρόχου είναι ο
κυκλοφοριακός φόρτος, η κατανομή κατά λωρίδα, η πυκνότητα των οχημάτων και οι χρονικοί
διαχωρισμοί.
Επίσης, τοποθετώντας τους βρόχους σε ζεύγη κατά μήκος της λωρίδας είναι δυνατή και η
μέτρηση της ταχύτητας, όπως και του μήκους κάθε οχήματος, επιτρέποντας την κατηγοριοποίηση
της κυκλοφορίας κατά τύπο οχημάτων.
Προχωρημένες τεχνικές διαχείρισης των εν λόγω συστημάτων ανίχνευσης χρησιμοποιούν την
προαναφερθείσα ικανότητα μέτρησης του μήκους για ταυτοποίηση της διέλευσης του ίδιου
οχήματος σε επόμενα σημεία, επιτρέποντας έτσι την εξαγωγή συμπερασμάτων για τους χρόνους
διαδρομής και τις μέσες ταχύτητες κίνησης στην οδό.
Παρομοίως, η ταυτοποίηση της διέλευσης ενός οχήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη
βοήθεια του μαγνητικού «αποτυπώματος» που αφήνει κάθε ξεχωριστό όχημα κατά τη διέλευσή
του από κάθε βρόχο.
Με τη διασπορά σημείων ανίχνευσης σε ένα οδικό δίκτυο ή στις εισόδους και εξόδους
αυτοκινητοδρόμων είναι δυνατή η εξαγωγή δεδομένων σχετικά με την προέλευση και προορισμό
των μετακινήσεων. Η λειτουργία τους δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

Συσκευές ανίχνευσης έξω από το οδόστρωμα
Το χαρακτηριστικό όλων αυτών των συσκευών είναι η παρακολούθηση επάνω ή δίπλα από την
οδό, με τοποθέτηση σε δικές τους ή υπάρχουσες διατάξεις στήριξης. Δεν απαιτείται η
παρενόχληση της κυκλοφορίας κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των διατάξεων
αυτών. Μερικές από τις διατάξεις που μπορούν να συναντηθούν είναι:
•

Ανιχνευτές μικροκυμάτων: Κατά τη λειτουργία τους εκπέμπουν μικροκύματα και
μετρούν τη μεταβολή στη συχνότητα του ανακλώμενου επάνω στην επιφάνεια
παρακολούθησης σήματος.
Η μεταβολή αυτή είναι ανάλογη με την ταχύτητα των οχημάτων και μπορεί να
υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια. Ωστόσο, η μέτρηση είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση
ελαφράς κυκλοφορίας. Σε πυκνή, αργή ή στάσιμη κυκλοφορία η λειτουργία είναι
προβληματική έως αδύνατη.
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•

Ανιχνευτές υπερήχων: Υπολογίζουν την απόσταση από τα οχήματα, με τη βοήθεια
υπερήχων που ανακλώνται επάνω σε αυτά και στο οδόστρωμα. Η λειτουργία τους
παρεμποδίζεται από παράσιτα πηγών θορύβου.

•

Ενεργητικοί ανιχνευτές υπερύθρων: Εκπέμπουν μία σειρά από αόρατες υπέρυθρες
ακτίνες και αναλύουν τις αντανακλάσεις από τις λείες επιφάνειες των οχημάτων.
Μπορούν να μετρήσουν κυκλοφοριακούς φόρτους και ταχύτητες οχημάτων.

•

Παθητικοί ανιχνευτές υπερύθρων: Υπολογίζουν τις μεταβολές στη θερμική
ακτινοβολία που προκαλούνται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο λήψης. Οι ανιχνευτές αυτοί
μπορούν να λειτουργήσουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας, απαιτούν πολύ
λίγη ενέργεια και το κόστος τους είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, ωστόσο πάσχουν στην
ακρίβεια υπολογισμού της ταχύτητας.

•

Ανιχνευτές λέιζερ: Χρησιμοποιούν ακτινοβολία τύπου λέιζερ για να υπολογίσουν την
απόσταση από τα οχήματα, ενώ είναι ικανοί να προσδιορίσουν και το περίγραμμά τους.
Υπολογίζουν με μεγάλη ακρίβεια φόρτους, ταχύτητα και ταξινόμηση κατά τύπο
οχήματος, αλλά το κόστος τους καθιστά απαγορευτική τη μαζική τους χρήση.

Κάθε τύπος από τους προαναφερθέντες παρουσιάζει διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα,
καθώς και διάφορες δυνατότητες ανίχνευσης συγκεκριμένων στοιχείων κυκλοφορίας, ενώ
σημαντική παράμετρος στη λειτουργία τους είναι και οι περιβαλλοντικές συνθήκες.
Από τους προαναφερθέντες τύπους ο μόνος που διαθέτει την ικανότητα αναγνώρισης οχημάτων,
οπότε μπορεί και να εφαρμοστεί για επαναταυτοποίηση, σε αναλογία με τους ανιχνευτές βρόχου,
είναι οι ανιχνευτές με λέιζερ, το κόστος των οποίων, όμως, είναι πού υψηλό.

Κλειστά αναλογικά κυκλώματα τηλεόρασης
Η χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης αποτελεί την πιο συνηθισμένη μέθοδο επιτήρησης
σε οποιοδήποτε πεδίο, οπότε και η επιτήρηση της κυκλοφορίας δεν θα μπορούσε να αποτελεί
εξαίρεση στον κανόνα.
Μία σειρά από αναλογικές κάμερες, που εφαρμόζονται κατά μήκος μίας οδού ή σε συγκεκριμένα
σημεία ενός οδικού δικτύου, μεταφέρει την εικόνα σε οθόνες στο κέντρο διαχείρισης, όπου το
προσωπικό μπορεί να παρακολουθήσει άμεσα τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ενώ είναι δυνατή
και η εγγραφή σε βίντεο.
Κατά την επίβλεψη της κυκλοφορίας με τη μέθοδο κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, το
προσωπικό του κέντρου διαχείρισης είναι σε θέση να διαπιστώσει διάφορες προβληματικές
καταστάσεις όπως ατυχήματα, συμφορήσεις, παράνομα ή προβληματικά κινούμενα οχήματα,
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και να αντιδράσει άμεσα, γνωρίζοντας και το πραγματικό μέγεθος
του προβλήματος.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην απόδοση του όλου συστήματος επίβλεψης είναι η
κατάλληλη τοποθέτηση των καμερών. Αυτή εξαρτάται τόσο από τις απαιτήσεις της επίβλεψης,
όσο και από τις δυνατότητες της ίδιας της συσκευής που επιλέγεται.
Υπάρχουν συσκευές με δυνατότητες περιστροφής κατά τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα,
καθώς και μεγέθυνσης και εστίασης διαφόρων βαθμών, άμεσα χειριζόμενες σε πραγματικό χρόνο
από το προσωπικό του κέντρου.
Αυτές οι διατάξεις, βέβαια, απαιτούν πιο σύνθετη υποδομή επικοινωνίας, αλλά επιτρέπουν την
κάλυψη ευρύτερης και μεγαλύτερου μήκους περιοχής, μέχρι και 800 m βάθους.
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Σοβαρό ελάττωμα της μεθόδου επίβλεψης με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης αποτελεί η δυσκολία
λήψης στο σκοτάδι και υπό δυσμενείς συνθήκες ορατότητας, όπως βροχή, χιόνι, ομίχλη, σκόνη,
καπνός.
Επειδή, δε, είναι αυτές οι περιπτώσεις που καθίσταται ίσως περισσότερο χρήσιμη η επιτήρηση,
αρκετοί κατασκευαστές έχουν προχωρήσει στη δημιουργία συσκευών λήψης με υπέρυθρες
ακτίνες, που διαθέτουν βελτιωμένες σχετικές ικανότητες,

Παρακολούθηση με ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
Η εφαρμογή συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας αποτελεί την πιο σύγχρονη,
αποτελεσματική και συγχρόνως ολοκληρωμένη μέθοδο παρακολούθησης της κυκλοφορίας.
Κατά τη μέθοδο αυτή, όπως και στην περίπτωση των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης,
λαμβάνεται εικόνα από την οδό με τη βοήθεια κάμερας και αναπαράγεται σε οθόνες του κέντρου
διαχείρισης.
Πλην όμως, η εικόνα αυτή εισάγεται και σε κατάλληλη ηλεκτρονική υπολογιστική μονάδα, όπου
και υφίσταται επεξεργασία για τη λήψη όλων των επιθυμητών στοιχείων, παρακάμπτοντας τον
ανθρώπινο παράγοντα.
Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας με ψηφιακή επεξεργασία εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο για εξαγωγή κυκλοφοριακών δεδομένων, όσο και για επιτήρηση της κυκλοφορίας.
Κατά την εγκατάσταση του συστήματος, αφού οριστικοποιηθεί η θέση της κάμερας και
ξεκινήσει η λήψη της εικόνας, ο χειριστής ορίζει στην οθόνη γραμμές και περιοχές ανίχνευσης,
ανάλογα με τα στοιχεία που είναι επιθυμητό να λαμβάνονται.
Μόλις κάποιο όχημα πατήσει κάποια γραμμή ή εισέλθει σε κάποια περιοχή, ανιχνεύεται. Στη
συνέχεια, μία σειρά από αλγορίθμους αναλαμβάνει να επεξεργαστεί περαιτέρω την
εικόνα και να εξάγει όλα τα επιθυμητά στοιχεία, απεικονίζοντας τα στην οθόνη, αλλά
και αποθηκεύοντας τα για δημιουργία διαχρονικών δεδομένων.
Συνοπτικά, οι δυνατότητες που παρέχονται από τη χρήση ενός σχετικού συστήματος μπορεί να
είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων
Μέτρηση ταχύτητας οχημάτων και μέσης ταχύτητας κίνησης
Κατανομή κυκλοφορίας κατά λωρίδα
Χωρικοί και χρονικοί διαχωρισμοί
Πυκνότητα κυκλοφορίας
Εκτίμηση μήκους οχημάτων και αντίστοιχη ταξινόμηση φόρτων
Αναγνώριση παρουσίας οχημάτων σε προσβάσεις κόμβων
Μέτρηση μήκους ουράς αναμονής σε προσβάσεις κόμβων
Αναγνώριση συμφορήσεως
Αναγνώριση προβληματικής κίνησης οχημάτων, όπως υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα και
απότομη μεταβολή της, στάση, αντίθετη κίνηση
Ανίχνευση αντικειμένων στο οδόστρωμα
Ανίχνευση καπνού ή ομίχλης
Δυνατότητα παρακολούθησης οχήματος βάσει διαστάσεων και χρώματος

Μία εγκατάσταση ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει όλες
τις προαναφερθείσες δυνατότητες ταυτόχρονα, παρά μόνο όσες χρειάζονται σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση.
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Συνήθως το διαθέσιμο λογισμικό διατίθεται σε τρεις διαφορετικές δυνατότητες, για μέτρηση
κυκλοφοριακών δεδομένων, για ανίχνευση περιστατικών (επιτήρηση) και για διαχείριση
σηματοδοτούμενων κόμβων.
Κατά τη μέτρηση κυκλοφοριακών δεδομένων μπορούν να μετρηθούν διάφορα στοιχεία όπως ο
κυκλοφοριακός φόρτος, οι ταχύτητες των οχημάτων, η κατανομή κατά λωρίδα, οι χωρικοί και
χρονικοί διαχωρισμοί, η πυκνότητα κυκλοφορίας.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης του μήκους κάθε οχήματος, με αντίστοιχη κατανομή της
κυκλοφορίας κατά κατηγορία. Τα στοιχεία μήκους σε συνδυασμό με το χρώμα, επιτρέπουν και
την ταυτοποίηση της διέλευσης ενός συγκεκριμένου οχήματος από επόμενα παρακολουθούμενα
σημεία, για την εξαγωγή μέσων ταχυτήτων και χρόνων διαδρομής, όπως και δεδομένων
προέλευσης και προορισμού, σε αναλογία με τα όσα εκτέθηκαν σχετικά με τους μαγνητικούς
βρόχους.
Το πλεονέκτημα είναι ότι με τη βοήθεια του λογισμικού όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να
παρουσιαστούν σε διάφορες μορφές.365 0 , καθώς και να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν
για εξαγωγή διαχρονικών στοιχείων, εντελώς αυτόματα.
Η ανίχνευση διαφόρων ειδών περιστατικών πραγματοποιείται και αυτή αυτόματα, με τη
δυνατότητα διαπίστωσης συμφόρησης, σταματημένων ή κινούμενων αντίθετα οχημάτων,
αντικειμένων στο οδόστρωμα.
Με την ανίχνευση κάποιου περιστατικού ενημερώνεται το προσωπικό του κέντρου, το οποίο έχει
βέβαια τη δυνατότητα να επιβεβαιωθεί και ιδίοις όμμασι από την οθόνη του, διαπιστώνοντας το
είδος και την έκτασή του και αποφασίζοντας για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί.
Απλώς δεν απαιτείται η συνεχής επαγρύπνησή του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση
των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Ιδιαίτερη εφαρμογή της δυνατότητας ανίχνευσης
περιστατικών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επικίνδυνα σημεία, όπως οι
σήραγγες.
Τέλος, κατά τη δυνατότητα της διαχείρισης σηματοδοτούμενων κόμβων το σύστημα
επεξεργασίας έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης οχημάτων που αναμένουν ή προσεγγίζουν στην
παρακολουθούμενη πρόσβαση, τη μέτρησή τους, καθώς και την εκτίμηση του μήκους
ενδεχόμενης ουράς. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της επενεργούμενης
σηματοδότησης.
Αναφέρεται ότι, όπως και στην περίπτωση των κλειστών κυκλωμάτων, έτσι και εδώ βασική
αδυναμία της μεθόδου είναι η δυσκολία ανίχνευσης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή
περιορισμένης ορατότητας. Ομοίως, αντιμετώπιση του προβλήματος επιτυγχάνεται με χρήση
τεχνολογιών όπως οι υπέρυθρες ακτινοβολίες.

Παρακολούθηση με τη βοήθεια καρτών ανταπόκρισης οχημάτων
Πέρα από τις προαναφερθείσες, μία ακόμη μέθοδος που εφαρμόζεται σε αρκετές περιοχές του
κόσμου και χρίζει αναφοράς είναι και η παρακολούθηση με τη βοήθεια καρτών ανταπόκρισης στο
εσωτερικό των οχημάτων. Η μέθοδος αυτή είναι ευρύτερα γνωστή με τη μορφή της ηλεκτρονικής
χρέωσης διοδίων.
Η δυνατότητα αυτή αναγνώρισης κάθε συγκεκριμένου οχήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ταυτόχρονα και για την ταυτοποίηση της διέλευσης του οχήματος και από επόμενους σταθμούς
ανάγνωσης, παρέχοντας κυκλοφοριακά δεδομένα.
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Βέβαια, η μέθοδος αυτή προφανώς συνεργάζεται μόνο με τα εφοδιασμένα με κάρτα οχήματα,
άρα τα αξιόπιστα δεδομένα που μπορεί να παρέχει είναι πολύ φτωχά, περιοριζόμενα μόνο σε
μέσες ταχύτητες και χρόνους διαδρομής.

Σύστημα TETRA
Τεχνολογία και τρόποι λειτουργίας
To ΤETRA χρησιμοποιεί όπως προαναφέραμε την πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDMA), µε
τέσσερις (4) χρονοθυρίδες ανά φέρουσα και 25 kHz διαφορά μεταξύ των φερουσών.
Το ΤETRA καθορίζει τρεις βασικούς τρόπους λειτουργίας:
•

Φωνή και δεδομένα -Μεταγωγή κυκλώματος (Voice and Data – circuit switched) :
Είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος λειτουργίας. Επιτρέπει μεταγωγή μεταξύ φωνής και
δεδομένων ταυτόχρονα.
Ο μεικτός ρυθμός μετάδοσης είναι 36 Kbps και 7.2 Kbps ανά κανάλι. Για την μετάδοση
δεδομένων, η λειτουργία πολλών χρονοθυρίδων είναι το κλειδί για να προσφέρει το
ΤETRA, ευελιξία στην προσφορά υπηρεσιών.
Κάθε κανάλι έχει ρυθμό μετάδοσης 7.2 Kbps. Αν για παράδειγμα, υπάρχει ανάγκη για
υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης, το TETRA επιτρέπει την δέσμευση μέχρι και των
τεσσάρων (4) χρονοθυρίδων για τον ίδιο χρήστη.
Κάθε επιπλέον κανάλι αυξάνει την χωρητικότητα κατά 7.2 Kbps η οποία τελικά μπορεί
να φτάσει μέχρι και 28.8 Kbps.
Έτσι το εύρος ζώνης κατανέμεται ανάλογα µε τη ζήτηση. Ωστόσο, καθώς το επίπεδο
προστασίας αυξάνεται, η ποσότητα των δεδομένων που μπορεί να μεταδοθεί
ελαττώνεται, αφού η κρυπτογραφημένη πληροφορία δεσμεύει χωρητικότητα από το
κανάλι επικοινωνίας.

•

Βελτιστοποίηση μετάδοσης πακέτων δεδομένων - Packet Data Optimized (PDO) : Η
δεύτερη μέθοδος έχει αναπτυχθεί µόνο για μετάδοση δεδομένων.
Η ραδιοδιεπαφή αυτού του τρόπου λειτουργίας είναι παρόμοια µε τον τρόπο λειτουργίας
φωνής και δεδομένων, µε την διαφορά ότι δεν είναι βασισμένη σε μια σταθερή κατανομή
των χρονοθυρίδων, αλλά σε μια τυχαία προσπέλαση όλης της φέρουσας.

•

Τρόπος Απευθείας Λειτουργίας - Direct Mode Operation (DMO) : Αυτός ο τρόπος,
επιτρέπει απευθείας επικοινωνία μεταξύ των κινητών σταθμών, χωρίς την μεσολάβηση
σταθμού βάσης.
Έτσι οι TETRA συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν "walkie-talkies" εντός ή
εκτός του δικτύου.
Μια άλλη λειτουργία που συνδέεται µε το DMO είναι η διπλή παρακολούθηση (dual
watch), η οποία επιτρέπει σε έναν χρήστη που συνομιλεί µε DMO λειτουργία µε άλλο
χρήστη, να έχει και ταυτόχρονη συνκαναλική σύνδεση µε σταθμό βάσης.

188

Αναγνώριση ζωνών της ανάπτυξης του TETRA
Ένας κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του TETRA, όπως άλλωστε και κάθε πανευρωπαϊκού
προτύπου, αποτελεί ο προσδιορισμός κοινών ζωνών ραδιοσυχνοτήτων εντός των οποίων, η
τεχνολογία μπορεί να αναπτυχθεί.
Στην πράξη όμως έγινε από πολύ νωρίς σαφές, ότι λόγω της διαφορετικής και εκτενούς χρήσης
των υποψήφιων ζωνών από τις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, δεν ήταν δυνατή η υιοθέτηση μιας
και µόνο ζώνης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη πολιτικών δικτύων TETRA.
Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, µε την υπόδειξη από την
ERC(European Radio communications Committee) τεσσάρων υποψήφιων ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων, που επιτρέπουν την προσαρμογή σε συγκεκριμένες εθνικές συνθήκες και
ανάγκες, δίνοντας παράλληλα συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε ρυθμιστικές αρχές, παρόχους και
κατασκευαστές.
Οι τέσσερις αυτές υποψήφιες ζώνες, είναι σύμφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC(96)04 οι εξής:
•
•
•
•

380-390 ΜΗz συζευγμένη µε την 390-400 MHz
410-420 MHz συζευγμένη µε την 420-430 MHz
450.460 MHz συζευγμένη µε την 460-470 MHz
870-876MHz συζευγμένη µε την 915-921 MHz

Η χρήση στην Ελλάδα των προτεινόμενων ζωνών για την ανάπτυξη δικτύων TETRA,αναφέρεται
παρακάτω:
•

380-400MHz : Σύμφωνα µε την απόφαση ERC/DEC(96)01 το χαμηλότερο 2x3MHz
τμήμα αυτής της ζώνης προορίζεται εναρμονισμένα σε ολόκληρη την Ευρώπη για την
χρήση από δίκτυα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, µε την χρήση ενός επιπλέον τμήματος
2x2MHz για τον ίδιο σκοπό.
Στην Ελλάδα το τμήμα 380-385 MHz συζευγμένο µε το 390-395 ΜΗz (2x5MHz), είναι
διαθέσιμο και προορίζεται για την λειτουργία κινητών ψηφιακών επικοινωνιών για
δίκτυα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Επομένως η ζώνη δεν προορίζεται στην Ελλάδα για την ανάπτυξη πολιτικών δικτύων
TETRA.
Το υπόλοιπο συζευγμένο 2x5MHz εύρος ζώνης (385-390 ΜΗz συζευγμένα µε τα 395400 MHz) έχει απονεμηθεί στο Υπουργείο Αμύνης για αποκλειστική χρήση.

•

410-430 MHz : Αρκετοί κατασκευαστές παράγουν πλέον εξοπλισμό TETRA για την
συγκεκριμένη ζώνη.
Η ζώνη είναι μια από τις πιο πολυχρησιμοποιημένες στην Ελλάδα, λόγω της ύπαρξης
ενός σχετικά μεγάλου αριθμού ιδιωτικών ειδικών ραδιοδικτύων τα οποία στην ζώνη των
UHF λειτουργούν κυρίως στην περιοχή των 407-420 MHz.
Σύμφωνα µε το τρέχων πλάνο ραδιοσυχνοτήτων, η ζώνη 407-410 ΜΗz συζευγμένη µε
την 417-420 MHz χρησιμοποιείται για την χρήση αναμεταδοτών ειδικών ραδιοδικτύων.
Το υψηλότερο τμήμα (417-420 ΜΗz) διατίθεται για την εκπομπή του σταθμού
αναμετάδοσης (λήψη των κινητών), ενώ για την λήψη διατίθεται το χαμηλότερο τμήμα
(407-410 ΜΗz- εκπομπή για τα κινητά). Ένας σημαντικός αριθμός ιδιωτικών ειδικών
ραδιοδικτύων έχουν αναπτυχθεί σε αυτή την ζώνη.
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Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι λόγω της αποκλειστικής μέχρι πρότινος χρήσης
της υπο-ζώνης 420-430 MHz από την σταθερή υπηρεσία, τα χαρακτηριστικά χρήσης της
εν λόγω υπο-ζώνης είναι διαφορετικά σε σχέση µε την 410-420MHz.
•

450-470 MHz : Η συγκεκριμένη ζώνη έχει κατανεμηθεί για την ανάπτυξη δικτύων
κινητών υπηρεσιών.
Αρκετά ιδιωτικά ειδικά ραδιοδίκτυα λειτουργούν στη συγκεκριμένη ζώνη, αλλά η χρήση
της είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση µε την ζώνη 410-430ΜΗz. Για αυτό ακριβώς το
λόγο και αποτελεί, από πλευράς διαθεσιμότητας των ραδιοσυχνοτήτων τουλάχιστον, την
πιο κατάλληλη ζώνη για την ανάπτυξη δικτύων TETRA στην Ελλάδα.
Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα τερματικού εξοπλισμού TETRA που να λειτουργεί στην
εν λόγω ζώνη, παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα.

•

870-876 και 915-921 MHz : Οι υποζώνες έχουν απονεμηθεί στο Υπουργείο Αμύνης και
ως εκ τούτου δεν είναι διαθέσιμες επί του παρόντος για την ανάπτυξη δικτύων TETRA
στην Ελλάδα.

Ασφάλεια στο σύστημα TETRA
Η κατακόρυφη αύξηση στη ζήτηση τεχνολογίας TETRA, στην παγκόσμια αγορά ιδιωτικών
δικτύων ραδιοκάλυψης, έχει αυξήσει και την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών
ασφαλείας, που θα εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα ενός συστήματος
TETRA.
Οι επιθέσεις από hackers, παράνομους χρήστες, τρομοκράτες και αντίπαλες κυβερνήσεις με
σκοπό την υποκλοπή ή παραποίηση δεδομένων, έπρεπε να περιορισθούν στο ελάχιστο, ώστε ένα
δίκτυο TETRA να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες χωρίς να υπάρχει κίνδυνος
απώλειας πολύτιμων δεδομένων.
Η ασφάλεια και η αξιοπιστία κατά την επικοινωνία των χρηστών σε ένα σύστημα TETRA
αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην τυποποίηση της τεχνολογίας TETRA.
Η πιο σημαντική και παράλληλα η πιο ευαίσθητη κατάσταση λειτουργίας του συστήματος
TETRA, είναι η Circuit Mode(Voice plus Data), γι’ αυτό το λόγο έχει δοθεί περισσότερη σημασία
στον τομέα της διαχείρισης ασφάλειας στη συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας.
Παρόλο που κάθε τηλεπικοινωνιακό πρότυπο χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές ασφάλειας και
προστασίας των δεδομένων, εντούτοις οι βασικές παράμετροι ασφαλείας είναι οι ίδιες για τα
κυριότερα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ( GSM, DECT, TETRA).
Παράλληλα οι τεχνικές αυτές δημοσιεύονται από τον οργανισμό ETSI και είναι διαθέσιμες σε
οποιονδήποτε για εξέταση και μελέτη ώστε να είναι εφικτή η ανανέωση και ανάπτυξη των
τεχνικών αυτών από όλα τα μέλη της τηλεπικοινωνιακής κοινότητας.
Εξαιρούνται φυσικά οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα αυτά για
ευνόητους λόγους.
Οι μηχανισμοί ασφαλείας του TETRA περικλείουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για υλοποίηση
ασφαλούς επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα:
•
•
•
•

Πιστοποίηση του χρήστη με μια ταυτότητα αποθηκευμένη στην κάρτα SIM
Πιστοποίηση ενός κινητού τερματικού με ένα μοναδικό αριθμό μηχανής
Πιστοποίηση του δικτύου και της διαχείρισης του συστήματος του δικτύου
Προσωπική και ομαδική εμπιστευτική ταυτότητα χρήστη

190

•
•
•

Πιστοποίηση της προέλευσης και της ακεραιότητας των δεδομένων σηματοδοσίας που
στέλνονται
Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σηματοδοσίας
Ασφαλείς λειτουργίες για τη διαχείριση του air interface key

ΟΙ προδιαγραφές του TETRA καθορίζουν ένα αριθμό από μηχανισμούς ασφαλείας σε διάφορα
επίπεδα των πρωτοκόλλων των ραδιοεπικοινωνιακών στρωμάτων, από το χαμηλό επίπεδο της
ασύρματης διεπαφής μέχρι το υψηλό επίπεδο εφαρμογών των χρηστών.
Αυτοί οι μηχανισμοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη λειτουργία τους και την περιοχή
εφαρμογή τους μέσα στο σύστημα ως εξής:
•
•

•
•

Μηχανισμοί Ασφαλείας : Είναι ανεξάρτητες τυποποιημένες λειτουργίες που σκοπό
έχουν να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και την αυθεντικοποίηση
των κινητών τερματικών του συστήματος
Τεχνικές Διαχείρισης Ασφαλείας : Είναι λειτουργίες που ελέγχουν και διαχειρίζονται
τους μηχανισμούς ασφαλείας στο σύστημα TETRA. Διασφαλίζουν την απρόσκοπτη
λειτουργία των μηχανισμών ασφαλείας και τη συμβατότητα αυτών με διαφορετικά
δίκτυα.
Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης : Είναι τυποποιημένοι μαθηματικοί κώδικες, που σε
συνδυασμό με τα κλειδιά κρυπτογράφησης προσφέρουν ένα επαρκή επίπεδο ασφαλείας
ώστε οι προηγούμενες μέθοδοι ασφαλείας να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα.
Νόμιμοι Μηχανισμοί Αναχαίτισης : Είναι τεχνικές που προσβλέπουν στην παροχή
νόμιμης πρόσβασης σε πληροφορίες μέσα στο σύστημα TETRA, στις κρατικές
ρυθμιστικές αρχές.
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