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Βελτιστοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στηv αντιμετώπιση
καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
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Υπάρχει ένα μεγάλο κενό πληροφοριών κατά τη διάρκεια
των διασωστικών επιχειρήσεων!!
• PSAP Συστήματα πληροφοριών (και διαχείρισης στόλου)
• Νοσοκομειακά συστήματα πληροφοριών
• Συστήματα τηλεϊατρικής (από το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο)
Σημεία-κλειδί στην ανταλλαγή επιχειρησιακών 
πληροφοριών:
• Ποιοι οργανώσεις / ανταποκριτές εμπλέκονται στο περιστατικό
• Ποιος είναι που, και τι κάνει σε πραγματικό χρόνο
• Ποιες είναι οι καίριες πληροφορίες καθώς εισέρχονται και ποιος 

ενημερώθηκε για τι και πότε
• Where are the patients and what is their status in real time

Η Ανάγκη
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To meaningfully connect ALL PARTICIPANTSΑυτό το κενό πληροφοριών οδηγεί σε:

• Μειωμένο και καθυστερημένο συντονισμό
• Αδυναμίες ανταπόκρισης οι οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν
• Ανεπαρκή στοιχεία για ακριβή και αναλυτική αξιολόγηση μετά την 

εκάστοτε επιχείρηση

Για να γεφυρωθεί το 
κενό στην ορατότητα 

εδάφους

Για την ουσιαστική σύνδεση 
όλων όσων συμμετέχουν
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Η πλατφόρμα διαθέτει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

• Παροχή πληροφοριών για περιστατικά σε πραγματικό χρόνο
• Πληροφορίες και ορατότητα συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο
• Πληροφορίες για την κατάσταση των ασθενών / διασωθέντων σε 

πραγματικό χρόνο
• Πληροφοριακή επόπτευση / monitoring καραντίνας
• Ορατότητα πληροφοριών πόρων σε πραγματικό χρόνο
• Υποστήριξη αποφάσεων μέσω AI & Scemantically driven DSS
• Καταγραφή και επανάληψη γεγονότων για αξιολόγηση και εκπαίδευση
• Νοσοκομειακός συντονισμός
• Διαχείριση και συντονισμός εθελοντών
• Διαχείριση και συντονισμός κατά την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης
• Παρακολούθηση κοινωνικών μέσων και ανάλυση συναισθημάτων
• Μηχανισμοί αναγνώρισης προσώπου και πρόσβασης χρήστη

Η Λύση
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For Medical Emergency Response 

www.concorde-project.eu 

The COncORDE project aims at designing and developing a web-based platform to support and enhance the existing coor-
dination and decision processes during small or large-scale medical emergencies, at local, regional and cross-border level. 

The platform will improve the operational information fl ow within the emergency medical services, as well as the communi-
cation and coordination between people requiring emergency medical help, the responders and a resilient community. The 
ability to capture the fl ow of the response to an incident, evaluate it, perform audits and use to train professionals is expected 
to signifi cantly impact on the preparedness of a community, as well as on the accumulation of evidence for best practices. 

Further information:
COncORDE website: www.concorde-project.eu

Dissemination leader!:
Public Safety Communication Europe (PSCE)
Rue des Deux Eglises 39
B-1000 Brussels, Belgium
www.psc-europe.eu
secretariat@psc-europe.eu

@COncORDE_FP7

ACT FAST BE SMART SAVE LIVES

This project is co-funded by
the European Union

COncORDE είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που υποστηρίζει και 
βελτιώνει τις υπάρχουσες διαδικασίες συντονισμού και λήψης αποφάσεων 
κατά τη διάρκεια ιατρικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μικρής ή 
μεγάλης κλίμακας, σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο
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COncORDE Design Approach
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Goal-oriented process analysis
ü Common organisational goals in 

EMS response

• Patient safety
• Optimal resource allocation, 

“right patient to right place 
at right time” 

ü Generic work spaces   

ü Actors

• PSAPs
• Dispatched EMS
• Hospitals (First receivers)
• Higher command centres

ü Roles, Hierarchies (generic command structure)

ü Information needs for each role

• What does a responder need to know to perform 
task X in his role to fulfill the goal

• What types of information is exchanged 

ü Information flow

• Who exchanges what information with whom, why 
and when

ü Points of decision making

Στοχευμένη ανάλυση διαδικασιών

ü Κοινοί οργανωτικοί στόχοι στην απόκριση EMS
q Ασφάλεια ασθενών 
q Βέλτιστη κατανομή πόρων, ο κατάλληλος 

ασθενής στο κατάλληλο μέρος την 
κατάλληλη στιγμή

ü Γενικοί χώροι εργασίας
ü Συμμετέχοντες

q PSAPs
q Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 
q Νοσοκομεία (πρώτοι δέκτες)
q Ανώτερα διοικητικά κέντρα

ü Ρόλοι, ιεραρχίες (γενική δομή εντολών)
ü Ανάγκες πληροφοριών για κάθε ρόλο
q Τι πρέπει να γνωρίζει ο εκάστοτε ανταποκριτής για 

να εκτελέσει την εργασία ‘Χ’  που του αναλογεί για 
την επίτευξη του στόχου

q Τι είδους πληροφορίες ανταλλάσσονται 
ü Ροή πληροφοριών
q Ποιος ανταλλάσσει ποιες πληροφορίες με ποιόν, 

γιατί και πότε
ü Σημεία λήψης αποφάσεων
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Η αρχιτεκτονική του COncORDE
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Τα χαρακτηριστικά του COncORDE
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
• Εργαλείο πληροφοριών περιστατικού

• Εργαλείο διαχείρισης ομάδας

• Εργαλείο διαχείρισης νοσοκομείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ‘ΧΑΡΤΗΣ’
• Ενσωμάτωση των Χαρτών ‘Google’

• Ενσωμάτωση ‘Open Maps’

TRIAGE για εφαρμογή για κινητά

Ενότητα Κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης 
• Ψηφιακό μάρκετινγκ

• Ανάλυση συναισθημάτων

• Fake news monitoring

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
• Εργαλεία ειδοποίησης, 

• Επιχειρησιακές και διασωστικές εφαρμογές

• Εργαλεία εντοπισμού και παρακολούθησης ασθενών

• Σημασιολογικά εργαλεία DSS και συνδεδεμένες βάσεις 
δεδομένων (EDXL) για προβλέψεις, βέλτιστη διαχείριση 
διασωστικών ομάδων, και τη καίρια και αποτελεσματική 
διαχείριση ασθενών

• Εξωτερικές υπηρεσίες - PSAPs, νοσοκομεία, καιρός, 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης

• Εργαλείο καταγραφής συμβάντων και replay

• Εγγραφή χρήστη

• Ενότητα Bystander

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ
• Ενότητα συντονισμού εθελοντών

• Ενότητα συντονισμού και διαχείρισης ειδών πρώτης 
ανάγκης

Απόρρητο & Ασφάλεια
• User access roles MGT

• Αναγνώριση προσώπου

• Εκσυγχρονισμένοι μηχανισμοί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και απορρήτου



Thank you!


