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Κάθε σύστημα διαλογής ΤΕΠ χρησιμοποιεί ετικέτες και ορισμούς, για να
περιγράψει την οξύτητα της κατάστασης ενός πάσχοντος ασθενούς.

Η χρήση πρωτοκόλλων διαλογής έπειτα από μια ταχεία πρώτη άμεση
εκτίμηση προωθεί αξίες όπως :

1. Η υγεία

2. Η ορθή χρήση υγειονομικών πόρων

3. Η δικαιοσύνη



 4η έκδοση του συστήματος διαλογής «Emergency Severity Index »
(ESI/ δείκτης επείγουσας οξύτητας) προσαρμοσμένο στις ανάγκες του
νοσοκομείου.

 Πρωτόκολλο αξιολόγησης πέντε επιπέδων.

 Απλός και χρηστικός αλγόριθμος διαλογής ασθενών βάσει της
οξύτητας του προβλήματος και βάσει των διαθέσιμων πόρων.

 Δεν υπάρχει αυστηρός χρονικός περιορισμός για κάθε επίπεδο.

 Κατεύθυνση του ασθενή στο κατάλληλο ιατρείο , ανάλογα με το κύριο
σύμπτωμα, που αναφέρεται.







 Υιοθέτηση πληροφοριακού συστήματος διαλογής- computerized

triage

 MS SQL server 2016 SP1

 MS Reporting Services

 Εξειδικευμένος εξοπλισμός: tablet, οθόνες, all in one pc, led)





 Κατάλληλα διαμορφωμένο λογισμικό
 Λειτουργικότητα κατά ESI

 Δυνατότητα άντλησης πληθώρας στατιστικών



Έκδοση εισιτηρίου από κιόσκι.

Χρήση touch screen οθόνης.

Εύχρηστη εφαρμογή.

Χρήση από το παρευρισκόμενο
προσωπικό.



Κατηγοριοποίηση των εισιτηρίων. 
Λήψη σύντομου ιατρικού 
ιστορικού.

Ταξινόμηση ασθενή κατά ESI. 

Καταχώρηση στο σύστημα.



Διαχείριση εισιτηρίων.

Προτεραιότητα βάσει ESI.

Κατεύθυνση στο εξεταστήριο.

Τήρηση προτεραιότητας.



Κλήση και διαχείριση εισιτηρίων
στα εξεταστήρια.

Χρήση tablet.

Ο ιατρός καλεί τον επόμενο ασθενή

Ο ιατρός προωθεί τον ασθενή σε
άλλο ιατρείο ή προς εξέταση.



Στατιστικές αναφορές για επιλεγμένα χρονικά διαστήματα ανά: κλινική και 
εξετάσεις, εισιτήριο και χρήστη 

Άντληση στατιστικών (1)



Στατιστικά λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιών

Άντληση στατιστικών (2)



Παρακολούθηση χρόνου αναμονής και χρόνου εξυπηρέτησης ανά κλινική- εξεταστήριο για 
επιλεγμένες χρονικές περιόδους

Άντληση στατιστικών (3)



Στατιστικά εισιτηρίων ανά ESI για επιλεγμένες χρονικές περιόδους

Άντληση στατιστικών (4)



 Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου- ΕΠΣΜΥ
 Διασύνδεση μεταξύ νοσοκομείων - Παρακολούθηση σε πραγματικό 

χρόνο της κίνησης/ διαθεσιμότητας στα ΤΕΠ
 Έκδοση ηλεκτρονικού  (web ή mobile) εισιτηρίου για τα ΤΕΠ




