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Η εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 
Ασθενών και περιστατικών του ΕΚΑΒ 
λειτουργεί από το 2008 στο ΕΚΑΒ 
Θεσσαλονίκης και από τον Μάιο του 2018 
στο ΕΚΑΒ Αθήνας.

Τον Ιανουάριο του 2019 και τα ΕΚΑΒ 
Καβάλας και Δράμας εντάχθηκαν στο 
σύστημα.

Συνολικά πάνω 300 ασθενοφόρα και 6,5 
εκατομμύρια πολίτες εξυπηρετούνται από 
το σύστημα.

Η εφαρμογή χωρίζεται σε 4 μέρη καθένα 
από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικά 
επίπεδα χρηστών.

Τα διαθέσιμα 4 επίπεδα χρηστών είναι τα 
εξής:

1. Τηλεφωνητής

2. Ασυρματιστής

3. Διαχειριστής Ασθενοφόρων

4. Διαχειριστής Συστήματος
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Σχετικά με την εφαρμογή





Το κεντρικό παράθυρο του ασυρματιστή χωρίζεται σε πολλά 
υπο-παράθυρα κάθε ένα από τα οποία δίνει διαφορετικές 
πληροφορίες. Το άνοιγμα του περιστατικού πραγματοποιείται 
κάνοντας διπλό κλικ πάνω του. Όλα τα  περιστατικά βρίσκονται 
σε ένα από τα παράθυρα στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 

Ο ασυρματιστής αναθέτει ένα ασθενοφόρο στο περιστατικό και 
έπειτα συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία. Έχει τη δυνατότητα 
να κάνει προσωρινό κλείσιμο της καρτέλας, οπότε το 
περιστατικό μεταφέρεται στα εκκρεμή ενώ έχει τη δυνατότητα 
παράλληλα να έχει πολλά ανοιχτές καρτέλες. 

Τέλος, μπορούν να προστεθούν πολλά ασθενοφόρα σε ένα 
περιστατικό. Η κατάσταση ασθενοφόρων φαίνεται κάτω δεξιά.

Aσυρματιστής





Η όψη του τηλεφωνητή είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να γίνεται 
ταχεία καταχώρηση των περιστατικών, οι πληροφορίες που μπορεί 
να χρειαστεί ο τηλεφωνητής να είναι άμεσα ορατές και παράλληλα 
η χρήση του ποντικιού να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη 
αν όχι μηδενική για την ταχύτερη καταχώρηση των περιστατικών.

Τηλεφωνητής





Οι ασυρματιστές έχουν συνολική Εποπτική Εικόνα του στόλου 
και της κατάστασης των ασθενοφόρων τόσο σε τοπικό χάρτη 
τύπου WGS84 οσο και σε Google Earth.

Εποπτική εικόνα του στόλου



Το περιβάλλον του διαχειριστή περιέχει 
όλες εκείνες τις ρυθμίσεις που χρειάζεται 
η εφαρμογή. Καθορίζει του χρήστες, τα 
ασθενοφόρα, τα διαθέσιμα νοσοκομεία. 

Έχει δυνατότητα να δει πλήρη ιστορικό 
αλλαγών για κάθε περιστατικό, πότε 

και από ποιον έγινε η κάθε αλλαγή, την 
τρέχουσα κατάσταση των ασθενοφόρων. 
Αποτελείται από τα μενού και μια γραμμή 
εικονιδίων που περιέχει συντομεύσεις για 
τις συχνότερα εκτελούμενες ενέργειες. 
Tα βασικά μενού είναι: Δεδομένα, 
Εκτυπώσεις, Παράμετροι, Στατιστικά.

Διαχειριστής

Δεδομένα Παράμετροι

Εκτυπώσεις

Στατιστικά

Δίνεται δυνατότητα για:

• Προβολή της τρέχουσας 
κατάστασης των ασθενοφόρων

• Προβολή ιστορικού με πλήρη 
ιστορικό αλλαγών για κάθε 
περιστατικό, πότε και από ποιον 
έγινε η κάθε αλλαγή.

• αναζήτησης περιστατικών βάσει 
κριτηρίων αναζήτησης όπως 
ημερομηνία, επώνυμο, ηλικία κτλ.

Δίνεται δυνατότητα για:

• Βασικές ρυθμίσεις της εφαρμογής.

• Εδώ καθορίζονται όλα τα στοιχεία 
(ασθενοφόρα, ασθένειες, ασφαλιστικοί 
φορείς, κτλ.) που θα είναι διαθέσιμοι σε 
τηλεφωνητές και ασυρματιστές.

Δίνεται δυνατότητα για:

• Εκτυπώσιμες αναφορές για 
περιστατικά συγκεντρωτικά, 
ή ανά ημερολογιακή περίοδο, 
περιοχή κ.α.

O χρήστης εισάγει την ημερομηνία, 
το όριο ταχύτητας και το χρονικό 
διάστημα που θα βρίσκεται σε 
λειτουργία η ειδοποίηση. Όταν 
σημειωθεί υπέρβαση έρχεται 
ειδοποίηση μέσω email αλλά και 
στο interface του Exandas



Παράμετροι

Εκτυπώσεις

Στατιστικά
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