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ΣΚΟΠΟΣ 

 Ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις 
άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας 
στους πολίτες και η μεταφορά των πολιτών αυτών σε 
μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, 

 O συντονισμός της νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής 
φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και 
κρίσεων και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των 
συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
 



Πληροφοριακό Σύστημα για την Επιχειρησιακή Διαχείριση 
των Νοσοκομείων & των Δυνάμεων του ΕΚΑΒ κατά την 
πανδημία του Sars-Cov-2 

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων – Ο.ΔΙ.Κ. Ε.Κ.Α.Β. 

 Η Ο.ΔΙ.Κ., κατόπιν εντολής του Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., 
τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα από την εκδήλωση του 
πρώτου κρούσματος covid-19 στη χώρα. 

 Έργο της Ο.ΔΙ.Κ. είναι:  
o παρακολούθηση και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών της μετεξέλιξης της πανδημίας του Sars-

Cov-2 στην χώρα, 

o διαχείριση και συντονισμός διακομιδών και υποδοχής 
ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών covid-19 στους 
Υγειονομικούς Σχηματισμούς. 
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Επιχειρησιακές Ανάγκες Ε.Κ.Α.Β. 

 Επικοινωνία του Ε.Κ.Α.Β. με 
όλους τους Υγειονομικούς 
Σχηματισμούς 

 Άμεση και έγκαιρη αποτύπωση 
όλων των έκτακτων 
καταστάσεων σε πραγματικό 
χρόνο επί 24ώρου 

 Επιχειρησιακός έλεγχος της 
πανδημίας και αποτίμησης  του 
υγειονομικού κινδύνου 

Υγειονομικοί 
Σχηματισμοί 

ΕΣΚΕ, ΚΕΠΥ 
και ΟΔΙΚ 

ΕΚΑΒ 

Παραρτήματα 
και Τομείς 
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Γενικά Χαραστηριστικά 

 Διαδικτυακή εφαρμογή https://www.ekab.gr/odik  

 Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή (pc, 

mobile, tablet) με σύνδεση στο web και με 
σύγχρονους φυλλομετρητές  (Edge, IE, Chrome, 

Firefox) 

 Το σύστημα φιλοξενείται σε υποδομές της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ 

 Η ανάπτυξη έγινε με εργαλεία ανοικτού 
λογισμικού 

 Η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η 
υποστήριξη γίνονται από στελέχη του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΕΚΑΒ 

 

https://www.ekab.gr/odik
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Χρήστες  

Ο.ΔΙ.Κ. 

Κ.ΕΠ.Υ. 

Παραρτή-
ματα 

Δημόσια / 
Ιδιωτικά / 

Στρατιωτικά 
        

Νοσοκομεία 

Υγειονομικές 
Περιφέρειες 

Υπουργείο 
Υγείας 
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Τεχνολογίες 
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Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων νοσηλευομένων με 
covid-19 από τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς 

 Online αποστολή στοιχείων 

o 493 Υγειονομικοί Σχηματισμοί 
o 150 – 450 ημερήσιες αναφορές 

στοιχείων, κατά μέσο όρο  
o 2 πιστοποιημένοι σύνδεσμοι ανά 

Υγειονομικό Σχηματισμό 

 Παροχή στοιχείων  
o σύστημα BI-Health 

o Φορείς και Τμήματα του Τομέα 
Υγείας 

  Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την 
πραγματική εικόνα και την μετεξέλιξη της 
πανδημίας στην επικράτεια. 
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Καταγραφή κλήσεων και διακομιδών ύποπτων και           
επιβεβαιωμένων περιστατικών covid-19 

Κλήσεις Διακομιδές Επιβεβαιωμένα  Ύποπτα 

2020 1.102.217 433.317 14.764 22.773 

2021 640.149 272.481 28.717 17.638 

ΣΥΝΟΛΟ 1.742.366 705.798 43.481 40.411 

 83.892 διακομιδές EKAB ύποπτων & επιβεβαιωμένων περιστατικών covid-19 

 

 

 

  

 

 88 αεροδιακομιδές  
 53 διακομιδές με πλωτό μέσο 

 8.842 μεταφορές με VAN σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Π. 
 2.531 μεταφορές σε τουριστικά καταλύματα  

 2.198 διακομιδές σε ιδιωτικά νοσοκομεία 
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Διαχείριση διακομιδών ασθενών σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία 

 3.440 αιτήματα διακομιδών covid και non-covid ασθενών για 
νοσηλεία σε ιδιωτικούς υγειονομικούς σχηματισμούς 

 

 

 

 

 

 20 δημόσια νοσοκομεία ΥΠΕ 1 και ΥΠΕ 2 

 2 στρατιωτικά νοσοκομεία 

 97 πιστοποιημένοι χρήστες δημόσιων, στρατιωτικών και 
ιδιωτικών νοσοκομείων 

 45 νέα αιτήματα διακομιδής ανά ημέρα, κατά μέσο όρο 

2 198 

64% 

1 242 

36% Ολοκληρωμένα 

Ακυρωμένα 
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Καταγραφή και συγκριτική αποτύπωση των επιχειρησιακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας Sars-Cov-2 των Υγειονομικών Σχηματισμών 

 124 επιχειρησιακά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας Sars-Cov-2 Δημόσιων Υγειονομικών Σχηματισμών 

 3 στάδια κλιμάκωσης: 
o Πράσινο (αρχικό) 
o Πορτοκαλί (80% κάλυψη κλινών του πράσινου σταδίου) 
o Κόκκινο (90% κάλυψη κλινών των προηγούμενων σταδίων) 

 Υπολογισμός πληρότητας απλών κλινών και ΜΕΘ ανά Νοσοκομείο 

 Παρακολούθηση διαθέσιμων απλών κλινών και ΜΕΘ σε σχέση με το 
επιχειρησιακό σχέδιο των Νοσοκομείων 

 Σύγκριση πληρότητας απλών κλινών και ΜΕΘ συνδυαστικά με το 
«Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας του ΕΣΥ» BI-Health 

 Άμεση εύρεση λύσεων για την νοσηλεία των ασθενών covid-19 ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια 
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Συγκριτικά στοιχεία επιχειρησιακής εικόνας των    
Υγειονομικών Σχηματισμών ανά την Επικράτεια 

 Αυτοματοποιημένα συγκριτικά στοιχεία της Υγειονομικής εικόνας 
των Νοσοκομείων ανά την επικράτεια σε πραγματικό χρόνο.  

 Παρακολούθηση των ημερήσιων μεταβολών σε: 
o νοσηλευόμενους ασθενείς covid-19 σε απλές κλίνες 

o νοσηλευόμενους ασθενείς covid-19 σε ΜΕΘ 

o διασωληνωμένους ασθενείς covid-19  

o θανόντες ασθενείς covid-19 

 Επιχειρησιακή ανταπόκριση με εφαρμογή των απαραίτητων 
παρεμβάσεων για τον έλεγχο της πανδημίας και την αποτίμηση του 
επιδημιολογικού κινδύνου. 
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Οφέλη 

→ Αυτοματοποίηση, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση διαδικασιών  
→ Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΚΑΒ 

→ Βελτίωση επικοινωνίας με τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς 

→ Άρτια διαχείριση και διακομιδή περιστατικών Covid-19 στους 
κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς (Δημόσιους & Ιδιωτικούς) 

→ Άμεση εύρεση λύσεων για την νοσηλεία των ασθενών Covid-19 

→ Εξοικονόμηση πόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

→ Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την πραγματική υγειονομική 
εικόνα και την μετεξέλιξή της σε κάθε σημείο της χώρας 

→ Προστασία της υγείας όλων των πολιτών 

→ Προάσπιση του αγαθού της δωρεάν δημόσιας υγείας 
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Επόμενα βήματα 

 Ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΚΑΒ 
καταγραφής και διαχείρισης αιτηματών διακομιδής ασθενών 

 Εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος και ένταξή του στις 
καθημερινές λειτουργίες του ΕΚΑΒ 

o Αεροδιακομιδές 

o Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών Ε.Τ.Ι.Κ. 

o IEK EKAB (εκπαιδευτικούς σκοπούς) 
o Διοικητικές ανάγκες (π.χ. κοστολόγηση υπηρεσιών) 

 Διατήρηση και ανάπτυξη ψηφιακής επικοινωνίας του ΕΚΑΒ 
με τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς 

 Ανάπτυξη συστήματος ψηφιακής απεικόνισης εφημεριών 
νοσοκομειών 

 Ψηφιακή διασύνδεση με ΤΕΠ Νοσοκομείων 



Σας ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας!!! 
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