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Γενικά αποτελέσματα / σςμπεπάσματα από την έπεςνα 

  

  

Μεηαμχ Ννεκβξίνπ 2015 θαη Μαξηίνπ 2016, ε Zivac δηεμήγαγε κηα εξεπλεηηθή 

κειέηε ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε, ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θαινχληα, ηελ 

αλαγλψξηζε ςεπδψλ θιήζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ζε επείγνπζα 

απνζηνιή. 

  

1. Ζ αληίιεςε ησλ απεζηαικέλσλ έθηαθηεο αλάγθεο πξνο ην ρψξν εξγαζίαο 

  

ηφρνη 

  

έξεπλα 

- ηελ αληίιεςε ηνπ ζηξεο ζην ρψξν εξγαζίαο 

- θφπσζε ζηελ εξγαζία 

- Ζ αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηη ιεηηνπξγεί 

- ηνλ βαζκφ ζπκπάζεηαο πνπ πξέπεη λα απνζηαιεί 

- ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

- αληίιεςε ησλ σξψλ εξγαζίαο 

  

  

2. Γπζθνιίεο / Πξνυπνζέζεηο 

  

ηφρνη 

  

θαηαλφεζε 

- Οη κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ εξγαζία 

- Οη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

- Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θαινχληα 

- Ζ αλάγθε βειηίσζεο ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 



- Ζ ρξήζε ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζην ρψξν εξγαζίαο 

- Ζ αλάγθε γηα ςπρνινγηθή θαηάξηηζε ησλ ρεηξηζηψλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο 

  

3. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο θαηάξηηζεο 

  

ηφρνη 

  

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο κάζεζεο 

- λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

- αλαγλψξηζε ςεπδψλ θιήζεσλ 

- δεκηνπξγία πξνθίι θαινχληνο 

- εξσηήζεηο γηα ηνλ θαινχληα 

- γηα ηελ ςπρνινγία έθηαθηεο αλάγθεο 

- επηθνηλσλία κε ηνλ θαινχληα 

  

4.ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

  

ΣΟΥΟΗ 

  

αλαγλψξηζε 

- ALSE θαιεί ζε κηα εβδνκάδα 

-ALSE θαιεί κίαο εκέξαο 

- ην αληηθείκελν ζπρλψλ θιήζεσλ 

- ηελ αληίιεςε ηεο αθξίβεηαο ηνπ θάζκαηνο ησλ θιήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζην 

επξεηήξην ησλ πεξηπηψζεσλ 

  

5.επνπηεία 

  

ηφρνη 

  

θαηαλφεζε 

- ηε ρξήζε κφληκεο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

απνζηνιέα 

- ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ρεηξηζηή 

  

  

 

 

 



 

6.Παξάγνληεοάγρνπο 

  

ηφρνη 

  

θαηαλφεζε 

- ν βαζκφο εηνηκφηεηαο γηα αιιειεπίδξαζε κε άηνκα ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο 

θξίζεο (π.ρ. ζάλαηνη, πεξηζηαηηθά κε πνιιαπιά ζχκαηα) 

- εηνηκφηεηα γηα αιιειεπίδξαζε κε ζπκσκέλα πξφζσπα πνπ εθθξάδνπλ 

δπζαξέζθεηα κε ηνλ απνζηνιέα 

  

7.αληακνηβέο 

  

ηφρνη 

  

θαηαλφεζε 

- ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα λα βνεζήζεη λα ζσζνχλ δσέο ησλ 

αλζξψπσλVIII. 

  

8.έθηαθηεο αλάγθεο απνζηνιέαο - Αλαγλψξηζε ηεο εξγαζίαο 

  

ηφρνη 

  

Σν βνεζεηηθφ πξφγξακκα 

- Αλαγλψξηζε ηνπ Καηαζθεπαζηή Έθηαθηεο Αλάγθεο σο ρσξηζηνχ ζθάθνπο ζην 

πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Οινθιεξσκέλσλ Απνζηνιψλ Έθηαθηεο Αλάγθεο 

- Ίδξπζε ελφο ηδξχκαηνο θαηάξηηζεο / θαηάξηηζεο (ζρνιεία) γηα ην "Dispatcher 

έθηαθηεο αλάγθεο" 

- Δπηινγή "Dispatchers έθηαθηεο αλάγθεο" ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα 

πνπ πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζην θχιιν εξγαζίαο 

- εηδηθνί απνζηνιείο έθηαθηεο αλάγθεο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο (π.ρ. ππξνζβέζηεο απνζηνιέσλ, ηαηξηθνί απνζηνιείο, αζηπλνκηθνί 

απεζηαικέλνη, αζηπλνκηθνί δηακεζνιαβεηέο θ.ιπ.) 

- πξνζδηνξηζκφο 5 δεμηνηήησλ / ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ "Dispatcher έθηαθηεο 

αλάγθεο" 

  

  

 

 



 

Υπόθεζη: 

  

1. Ζ αληίιεςε ηνπ απνζηνιέα ζην ρψξν εξγαζίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ νξγάλσζε 

θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

2. Τπάξρνπλ δπζθνιίεο θαη επηηαγέο ζηελ εξγαζία 

3. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο απνζηνιείο λα είλαη απνηειεζκαηηθνί 

4. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ςεπδψλ θιήζεσλ 

5. Ζ επηηήξεζε θαη ε παξαθνινχζεζε δελ είλαη ρξήζηκεο 

6. ππάξρνπλ παξάγνληεο ζηξεο 

7. Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κεγάιε 

8. Δίλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί ε δνπιεηά ηνπ απνζηνιέα έθηαθηεο αλάγθεο 

  

  

μεθοδολογία 

  

Πνηνηηθή έξεπλα: 

2 ζπδεηήζεηο νκάδσλ εζηίαζεο ζην Βνπθνπξέζηη.Ζ δηάξθεηα κηαο νκαδηθήο 

ζπδήηεζεο είλαη πεξίπνπ 2 ψξεο. 

Ζ δνκή απηψλ ησλ νκάδσλ ήηαλ: Άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο απνζηνιήο έθηαθηεο αλάγθεο, ειηθίαο 25-40 εηψλ        

  

Πνζνηηθή έξεπλα: 

Γνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

813 άηνκα ζε εζληθφ επίπεδν 

Σν ζπλνιηθφ δείγκα θαη νη αληίζηνηρνη ππφηηηινη είραλ ηα αθφινπζα ζθάικαηα 

δεηγκαηνιεςίαο: πλνιηθφ δείγκα N = 813 ± 2,5% 

Σν ζπλνιηθφ δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ γηα απνζηνιείο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα 

ειηθίαο κεηαμχ 30 θαη 40 εηψλ. 

  

Ζ αλάιπζε δεδνκέλσλ δηεμήρζε ζε παγθφζκην επίπεδν. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

Κάλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην 

Αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίνπ 

Δπηινγή δείγκαηνο 

Πξνγξακκαηίζηε ην εξσηεκαηνιφγην 

Πξφζιεςε εξσηεζέλησλ 

Κάλνληαο ηε ζπλέληεπμε 

Δπίδεημε ηεο νκάδαο ζπδήηεζεο 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

έθζεζε 

  

Ερμηνεία ηων αποηελεζμάηων 

  

  

I. Η αντίλητη τος σώπος επγασίαρ 

1. Με ηελ εξψηεζε «Δίκαη εληάμεη ζηελ εξγαζία, 207 εξσηεζέληεο (25%) 

ζεσξνχλ φηη είλαη εληειψο ςεπδείο γη 'απηνχο, ελψ 129 πηζηεχνπλ φηη είλαη 

απνιχησο αιεζέο. Γείρλεη φηη ε αληίιεςε ησλ απνζηνιέσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

είλαη φηη δελ αηζζάλνληαη άγρνο ζηελ εξγαζία. 

2. ην εξψηεκα "Αηζζάλνκαη θνπξαζκέλνο ζην ρψξν εξγαζίαο, 202 απνζηνιείο 

απάληεζαλ φηη ήηαλ εληειψο ςεχηηθν, δειαδή ην πςειφηεξν πνζνζηφ 25%, 

ελψ ην κηθξφηεξν 111, δειαδή ην 14%, απάληεζε. Ζ αληίιεςε ηεο θφπσζεο 

ζηελ εξγαζία γίλεηαη αληηιεπηή απφ έλα κηθξφ αξηζκφ εθηαθηεξίσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο 

3.ηελ εξψηεζε "Ση λα θάλσ ζηελ εξγαζία βνεζά ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ" 

θαη ν πιεηνςεθηθφο αξηζκφο, πνπ απάληεζαλ νη 613 απνζηνιείο, είλαη ην πην 

αιεζηλφ πνζνζηφ, ην 87%, ελψ κφλν 5 απάληεζαλ. ......... 

4.ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε "Αηζζάλνκαη φηη απηφ πνπ θάλσ είλαη ζεκαληηθφ θαη 

αξθεηνί 702 απνζηνιείο απάληεζαλ φηη είλαη απνιχησο αιεζέο, ελψ κφλν 4 είλαη 

εληειψο ςεπδείο. 

5.Ζ εξψηεζε "Ση θάλσ ζηελ εξγαζία κε θάλεη λα ληψζσ θαιά" θαη έλαο αξηζκφο 

555 απνζηνιείο είπε φηη ήηαλ απνιχησο αιεζέο, ελψ κφλν ηέζζεξηο απάληεζαλ 

φηη ήηαλ εληειψο ςεπδέο. 

6.Με ηελ εξψηεζε "Πηζηεχσ φηη ε δσή κνπ εμαξηάηαη απφ εθείλνπο πνπ δεηνχλ 

βνήζεηα ζηελ επείγνπζα θιήζε, ην 87%, δειαδή 679 απνζηνιείο απάληεζαλ λαη, 

ελψ 7 απνζηνιείο απάληεζαλ αξλεηηθά 

6.ηελ εξψηεζε ζεσξψ φηη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα είλαη πνιχ ελζπλαηζζεηηθνί (γηα λα 



θαηαλνήζνπλ ηνλ θαινχληα), απαληψληαη θαηαθαηηθά ζε 84% θαη 657 

απνζηνιείο, ελψ νη αξλεηηθνί αληαπνθξηηέο απαληνχλ ζε αξηζκφ κφλν 5 

απνζηνιείο 

7.ηελ εξψηεζε λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ νκαδηθή 

εξγαζία, απαληήζεθαλ θαηαθαηηθά έλα πνζνζηφ 96%, δειαδή, απνζηνιείο 735, 

ελψ κφλν δχν αξλεηηθάζηελ εξψηεζεΑπάληεζε 

  

8. Σν πην απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ 

SABIFOperatorEmergencyOperator κε ηε ζεηξά ηνπ, κε 404 απνζηνιείο 

ζεσξψληαο φηη ν βέιηηζηνο ρξφλνο γχξνπ είλαη 12 ψξεο, 233 απνζηνιείο ζεσξνχλ 

ην βέιηηζην πξφγξακκα λα είλαη 24 ψξεο θαη 66 απνζηνιείο πηζηεχνπλ φηη ζα 

είλαη απνηειεζκαηηθέο 8 ψξεο γηα λα εξγαζηεί θαη έλαο αξηζκφο 22 απαληεηψλ 

απάληεζε φηη 6 ψξεο ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθή. 

  

ΙΙ Δςσκολίερ / απαιτήσειρ 

1. ζνλ αθνξά ην εξψηεκα «Πνηεο είλαη νη κεγάιεο δπζθνιίεο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν ?», Ζ απάληεζε απφ ηελ ISU θαη ηελ απνζηνιή ην αζζελνθφξν είλαη: 
  

ISU Εξυτεπικά ΙατπείαΝΣΑ 
- Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 
- Πνιιέο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο πνπ 

εηζάγνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα 
- Σν 90% ησλ απνζηνιέσλ ιεηηνπξγεί ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 
- Τπεξθφξησζε κε θφξην εξγαζίαο 
 - Σν πξφγξακκα 24/48 αληί γηα 24/72 
- Γηαθνξά πξνζσπηθνχ θαηά ηελ απνζηνιή 
- Γξαθεηνθξαηία 
- Ζρεηηθή δπζθνξία 
- Ζ soundtraCK νθείιεηαη ζε ζχδεπμε κε ISU 

απνζηνιέα SAJ θαη SMURD 
- Σν πξνζσπηθφ ζπγθεληξψλεη ζε έλα κηθξφ 

ρψξν 
- Έιιεηςε κπξνζηηλνχ πίλαθα κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ 
- Ζ θφπσζε ζπζζσξεχηεθε 
- Πνιχ γξαθεηνθξαηία, πνιιά ραξηηά - 

θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ - γηα 

ε κία πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα 

θαηαρσξνχληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 3 

πξνγξάκκαηα 
- Γηαρείξηζε αζπλήζηζησλ θαηαζηάζεσλ 
- Ο κεγάινο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ 
- Δθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

- Έιιεηςε αζζελνθφξσλ (πιεξψκαηα) θαη πφξσλ 
- Έιιεηςε ρψξνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δξαζηεξηφηεηα 
- θηψδε θαη άηαθηα θχιαθεο 
- Ζ δηαηαξαρή ηεο απνζηνιήο 
- Πνιιέο ζπζθεπέο πνπ εθπέκπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία 
- Έιιεηςε εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ πγεία ζρεηηθά 

κε ην ξφιν ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ 

έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 112 
- Άηνκα πνπ θαινχλ θαη δελ θαηαιαβαίλνπλ ην ζχζηεκα 

έθηαθηεο αλάγθεο 
- ρη απφ ηηο πνιχ πςειέο απαηηήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο 
- Πνιιαπιά ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο / πξνγξάκκαηνο 

απνζηνιέα 
- Πνιχ κεγάιε επζχλε γηα ην ηη δελ έρεη ζεκαζία γηα εζάο 

(σο γηαηξφο) 
- Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θαινχληεο (ςεχηηθε, 

πξνζβνιή, αδίθεκα) 
- Υεηξηζηέο 
- Μεγάινο αξηζκφο ςεπδψλ / ιαλζαζκέλσλ θιήζεσλ, 

φρη.Μεγάιεο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο / έθηαθηεο αλάγθεο 
- Πεξηνξηζκέλνο ρψξνο, πςειφο ζφξπβνο πεξηβάιινληνο 
- Άηνκα πνπ θαινχλ θαη δελ θαηαιαβαίλνπλ ην ζχζηεκα 

έθηαθηεο αλάγθεο 



δηαρεηξηζηή απνζηνιέα 
- Πξφζβαζε ζηελ απνζηνιή - ΜΖΝ 

ΑΠΑΝΣΖΔΣΔ 
- Ζ νκαδηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη θαιχηεξα 
- Γελ θαηαβάιιεηαη πξφζζεηνο ρξφλνο 
- Έιιεηςε επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κε άιινπο θνξείο, θνξείο πνπ εκπιέθνληαη 

ζην SMURD 
- Έιιεηςε θπζηθνχ θσηφο 
- Αλεπαξθήο αεξηζκφο 
- Γελ ππάξρνπλ πιηθά θαζαξηζκνχ 
- Με θαηαβνιή ππεξσξηψλ 
- Αθξφαζε ησλ ηξηψλ ζπρλνηήησλ ηαπηφρξνλα 
- Έιιεηςε επηθνηλσλίαο ησλ θαινχλησλ 
- Μεγάιε έληαζε θιήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρπξήο βξνρήο θαη αλέκνπ 
- Έιιεηςε πιεζπζκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ππεξεζία 112 
  

- Πεξηνρέο κε δχζθνιε πξφζβαζε ζε νξηζκέλεο θνηλφηεηεο / 

ρσξηά 
- Σελ αδπλακία λα ελεξγείηε πάληα κε κηα ηαηξηθή ινγηθή 

πνπ λα είλαη αθξηβήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
- Φφβνη - πιαζκαηηθά αηηήκαηα 
- Ζ ιατθηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ δείρλεη φηη νη 

θαινχληεο έρνπλ κφλν δηθαηψκαηα, φρη ππνρξεψζεηο 
- Παξαηεηακέλνο ρξφλνο εξγαζίαο 
- Τπεξβνιηθή ρξήζε φξαζεο θαη αθνήο 
- Έιιεηςε ηνπ πιεξψκαηνο (asis + γηαηξφο + αζζελνθφξν) 

ζην πεδίν 
- Μεγάιν ζφξπβν 
- Γελ γλσξίδνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ θάζε αηφκνπ θαη δελ 

ππάξρνπλ ζαθή θαζήθνληα απνζηνιήο (ρσξηζηά ρσξηζηά) 
- Πνιιά θαζήθνληα, πνιχ άγρνο 
- Σα αζζελνθφξα θαζπζηεξνχλ ηερληθά 
- Πξφγξακκα f 
- Δπηθνηλσλία κε καζεηέο ρακεινχ επηπέδνπ 
- Οη πιεξνθνξίεο ηνπ θαινχληνο είλαη πεξηνξηζκέλεο 
- Πνιινί γχξνη ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ 
- Γεκνζηφηεηα 
- Γελ ππάξρνπλ θξηηήξηα γηα ηελ άξλεζε αδηθαηνιφγεησλ 

αμηψζεσλ 
- Ζ έιιεηςε βεζηηάξην θαη ηξαπεδαξία 
- Αλεπαξθήο ζπκκεηνρή ησλ γηαηξψλ απφ νηθνγέλεηεο ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 
- Γελ ππάξρεη ηαηξηθή ηαμηλφκεζε γηα ην 80% ησλ θιήζεσλ 
- Τπεξθφξησζε ησλ πιεξσκάησλ ζηελ θπθινθνξία 
- ηαλ ν θχιαθαο ζην ηειέθσλν ιέεη έλα πξάγκα, θαη ην 

πιήξσκα ην έπξαμε δηαθνξεηηθά 
- Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεάιινπονξγαληζκνχο 
  

  

2.ε αλνηθηή εξψηεζε «Πνηα είλαη ε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ ζην 

ρψξν εξγαζίαο ?»,ISU θαη απάληεζε: 
  

ISU ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΙΝΗΗ 
- ην κεγάιν θφξην εξγαζίαο, ηα δεδνκέλα δελ 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (ζε δπλακηθέο) 
- Αλεπαξθήο ηερληθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ 

ησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 
- Φνπζθσκέλα θαζήθνληα εμππεξέηεζεο 
- Γελ ηεξνχληαη ε ζηξαηησηηθή λνκνζεζία θαη νη 

θαλνληζκνί 
-lutionpol ήρνπ 
- Ο δηαθξηηηθφο θαη αμηνπξεπήο ηξφπνο πνπ 

αληηκεησπίδεηε σο ππάιιεινο 
- Αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ 24/72 ζε 24/48 
- Ζ θφπσζε ζπζζσξεχηεθε 

- Γελ ππάξρεη επηθνηλσλία θαη θαηαλφεζε κε ηελ 

ISU 
- Έιιεηςε αζζελνθφξσλ 
- Σα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηχπνπ Β θαη ηχπνπ Γ 

ρξεηάδνληαη 
- πλεξγαζία κε ηελ UPU-BZ 
- Έιιεηςε ρψξνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δξαζηεξηφηεηα 
- Έιιεηςε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζε θαηαρξεζηηθά θαη 

επαλαιακβαλφκελα αζζελνθφξα κνινλφηη έρνπλ ηα 

δηθά ηνπο θάξκαθα 
- Έιιεηςε πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 



- Γελ ππάξρνπλ ηερληθέο εξγαζίαο (ππνινγηζηέο, 

πιεθηξνιφγηα, πνληίθηα) / μεπεξαζκέλε ηερληθή 
- Τπάξρνπλ πνιιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
- Δθηεηακέλα γεγνλφηα 
- Ζ ζπζζσξεπκέλε ξαδηνθσληθή θίλεζε θαζηζηά 

δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία θαη επνκέλσο ν ρξφλνο 

απφθξηζεο απμάλεηαη 
- θάικαηα ζπζηήκαηνο θαη ζήκαηα ζπζθεπψλ 

επηθνηλσλίαο 
- Ο ράξηεο 112 δελ είλαη ελεκεξσκέλνο, ιείπνπλ 

πνιινί δξφκνη 
- Δθηεηακέλεο επεκβάζεηο - ππξθαγηά κε πνιινχο 

ζπκκεηέρνληεο 
- ε ηεξάζηηεο πιεκκχξεο, θαηαηγίδεο ή 

ρηνλνζχειιεο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ην 

ζχζηεκα είλαη δχζθνιν λα ρεηξηζηεί 
- Ζ αληίιεςε ηνπ θαινχληνο γηα ηελ ππεξεζία ISU 
- Έιιεηςε παξαδνρήο 

έθηαθηεο αλάγθεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 

αξηζκνχ. Τςειή δήηεζε.Ηαηξηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ζε εμσηεξηθνχο 

αζζελείο.Καηά ηε ζπλέληεπμε δεκηνπξγείηαη 

αληζνξξνπία πφξσλ ζε πεξίπησζε κεγάισλ 

αηπρεκάησλ 
- Αθαηάιιειε πγεηνλνκηθή νκάδα 
- Φησρά εθπαηδεπκέλνη ρεηξηζηέο 
- ρη. Πνιιέο θιήζεηο πξνο ηα δηαζέζηκα 

πιεξψκαηα 
- Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία είλαη ε δηαρείξηζε 

θαηαζηάζεσλ / ζπκβάλησλ πνπ αθνξνχλ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζχκαηα ιφγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ (πνιχ ιίγα αζζελνθφξα) 
- Καθή εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο 
- Έιιεηςε πιεξψκαηνο παξέκβαζεο 
 - Με ζπλππνινγηζκφο ηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα πξν-

λνζνθνκεηαθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ζσκαηηθή, 

πλεπκαηηθή, 
- Shuttle 
- Ζ θαθία 
- Αηηήζεηο απφ αιινδαπνχο πνιίηεο 
- Σερληθά πξνβιήκαηα θαηά ηε ιήςε θιήζεσλ ζε 

κηα γεκάηε κέξα 
- Μεηαθνξέο κεηαμχ λνζνθνκείσλ, φηαλ 

επαλαιακβάλνληαη, ζπρλά θαη δελ δηαζέηνπλ 

επαξθείο πφξνπο γηα λα γίλνπλ έγθαηξα 
- Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε - αλεπαξθήο γηα ηελ 

παξνρή επείγνπζαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο - ε νπνία 

αζθπθηηά ηφζν ηα αζζελνθφξα φζν θαη ηα UPU θαη 

ηνπο απνζηνιείο 
- πλεξγαζία κενξηζκέλνπορεηξηζηέο / 

ξαδηνηειέθσλα 
  

  

3. ρεηηθά κε ην εξψηεκα "πρλά βξίζθεζηε ζε δπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

θαινχληεο;" Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξσηεζέλησλ, δειαδή 269, απάληεζε φηη 

είλαη εληειψο ςεπδήο γηα απηνχο, κφλν 24 ιέγνληαο φηη είλαη απνιχησο αιεζέο 

4. ζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε εξγαζία, νη 

εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο βειηηψλνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

5. ηαλ ξσηήζεθε αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνεηνηκάζεη ζπλερψο ηελ απνζηνιή 

έθηαθηεο αλάγθεο, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (359, 44%) 

απάληεζε λαη, ρξεηάδνληαη ζπλερή θαηάξηηζε. 

6. ηαλ εξσηήζεθε εάλ απαηηείηαη ςπρνινγηθή εθπαίδεπζε, ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο απνζηνιείο πηζηεχεη επίζεο φηη ρξεηάδνληαη (274) απηή ηελ εθπαίδεπζε. 



7. ηαλ εξσηήζεθε θαηά πφζνλ ε πξνεηνηκαζία θιήζεσλ πξέπεη λα γίλεη κε 

θάπνην ηξφπν, ην 70% (595) ιέεη φηη πξέπεη λα γίλεη κε άκεζεο εξσηήζεηο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηελ θαηάζηαζε θάζε απνζηνιέα, ελψ 255 ιέλε φηη πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αθνινπζψληαο έλαλ απζηεξφ αιγφξηζκν εξσηήζεσλ 

θαινχληνο. 

  

ΙΙΙ.Υπησιμότητα πποετοιμασίαρ 

1. ηαλ ξσηήζεθε αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνεηνηκάζεη κηα απνζηνιή γηα λα κάζεη 

λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

(205) απάληεζε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν. 

2. ηαλ ξσηήζεθε αλ ζα ήηαλ ρξήζηκε κηα εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ςεπδψλ θιήζεσλ, ην 405 (50%) ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζα ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκν. 

3. ζνλ αθνξά ην αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα κάζνπκε λα θάλνπκε έλα πξνθίι ηνπ 

θαινχληνο, 251, θαη πάιη ν πςειφηεξνο αξηζκφο θαινχλησλ πνπ απάληεζαλ ζα 

ήηαλ πνιχ ρξήζηκνο 

4. ηαλ ξσηήζεθε αλ είλαη ρξήζηκν λα ζέηεη εξσηήζεηο ζε θαινχληεο, αθφκε θαη 

έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξσηεζέλησλ, δει. 320 απάληεζε φηη ζα ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκν 

5. ηαλ εξσηήζεθαλ αλ ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγία ησλ 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, έλαο αξηζκφο 242 εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζα 

ήηαλ πνιχ ρξήζηκν, αιιά ζπλνιηθά 255 εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη ζα ήηαλ 

ρξήζηκν. 

6. Χζηφζν, ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή φηαλ εξσηάηαη εάλ είλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγία ηεο αζθάιεηαο (π.ρ. 

Πξνζηαζία ηνπ θαινχληνο / αζζελνχο απφ άκεζν θίλδπλν, εμαζθάιηζε ηεο 

πεξηνρήο φπνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ ή ηνπ αζζελνχο, δηαρείξηζε ησλ θνληηλψλ 

πξνζψπσλ) θαη Αξηζκφο Πνιχ κεγάινη απνζηνιείο (469, 57%) δήισζαλ φηη κηα 

ηέηνηα εθπαίδεπζε ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε. 

7. ηαλ ξσηήζεθε αλ είλαη απαξαίηεην λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ςπρνηξαπκαηηθή, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ 257 απάληεζε φηη ζα ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκν 

8. ηαλ ξσηήζεθε αλ ε εθπαίδεπζε είλαη ρξήζηκε γηα λα κάζεη λα επηθνηλσλεί κε 

ηνλ θαινχληα, έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ (53%, 437 εξσηεζέληεο) δήισζε φηη ζα 

ήηαλ πνιχ ρξήζηκν 

9. Ρσηήζηε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ιήςεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

θαινχληνο ζε κέηξα πξψησλ βνεζεηψλ, 554 εξσηεζέληεο (66%) δήισζαλ φηη ζα 

ήηαλ πνιχ ρξήζηκν. 

  

IV.στατιστική 



1. Ζ εξψηεζε αλαθέξεηαη ζε πφζεο ςεπδείο θιήζεηο ιακβάλνληαη ζηνλ απνζηνιέα 

κέζα ζε κηα εβδνκάδα.Έηζη, κεηαμχ 1 θαη 5 θιήζεσλ ηελ εβδνκάδα απάληεζαλ νη 

πεξηζζφηεξνη απνζηνιείο, απηφ ζεκαίλεη φηη απηφο είλαη ν αξηζκφο ησλ ςεπδψλ 

παξαπνκπψλ. 

2. ζνλ αθνξά ην πφζεο θιήζεηο είλαη αζηεία, έλαο αξηζκφο 340 απνζηνιείο 

απάληεζε φηη θαλέλαο, ελψ έλαο αξηζκφο 205 απνζηνιείο απάληεζε 1-5 θιήζεηο 

ηελ εκέξα. 

3. ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ, απνδεηθλχεηαη θαηά ιάζνο, ε 

πιεηνςεθία, δειαδή 411 (65%) ιέλε φηη θαλέλαο, ελψ ην 130, ην επφκελν σο 

πνζνζηφ 21%, απαληά φηη ην 1-5 Καιεί ζε κηα κέξα 

4. ηελ εξψηεζε πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ησλ ζπρλφηεξσλ θιήζεσλ ζε κηα 

εβδνκάδα, νη απνζηνιείο απαληνχλ: 

  
ISU ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΙΝΗΗ 

- Έθηαθηε ηαηξηθή θαηάζηαζε 
- Φσηηά 
- Άλζξσπνη ζην δξφκν 
- Ζ επηζεηηθφηεηα 
- Μεηαθνξά ππέξβαξσλ αηφκσλ 
- Ξεθιείδσκα ηεο πφξηαο 
- Κιήζεηο πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

δείθηε, ε κεζνδνινγία πνπ ζπρλά απνηειεί 

θαηλνηνκία γηα ηνπο θνξείο ISU 

 - ια ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ιηπνζπκία, θνιίηηδα, ππξεηφ, 

ππέξηαζε, θαξδηαθή EBV, ςχρσζε, δηέγεξζε 

Φπρηαηξηθή αζζέλεηα, ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ, 

ηνπ λνζνθνκείνπ κεηαθνξά, ζην ζπίηη 

δηαβνχιεπζεο, αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη 

αζζελνθφξν 2-3 θνξέο ηελ εκέξα, ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ αζζελνχο είλαη θαιή  

  

5.Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο αληίιεςεο ηεο αθξίβεηαο ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ 

θιήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζην επξεηήξην ησλ ππνζέζεσλ, απαληψ: 
  

ISU ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΙΝΗΗ 

- Πνιχ θαιά 
- Ο δείθηεο πεξίπησζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο 
- Μπνξεί λα βειηησζεί 
- Λεηηνπξγεί κε δπζθνιία επεηδή νη εθαξκνγέο δελ 

ιεηηνπξγνχλ 
- Πνιχ ιίγεο κέξεο γηα λα κπνξέζεηο λα θάλεηο ηε 

ζσζηή δνπιεηά 
- Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη πεξηπηψζεηο είλαη 

θαθψο πιαηζησκέλεο 
-Γελ είλαη πνιχ θαιή (Ζ θσηηά είλαη θσηηά, ή 

επείγνπζα ηαηξηθή SMURD Κάηη άιιν είλαη 

ζρεδφλ φιεο ηηο θιήζεηο απφ 112 έξρνληαη ζην 

ISU). 
- ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε 

άγλνηα, ε έιιεηςε ινγνδνζίαο, ε έιιεηςε γλψζεο 

ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ ηνπ θαινχληνο νδεγεί ζε 

εμαηξεηηθή πίεζε ζηνπο ρεηξηζηέο, νη νπνίεο έρνπλ 

επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ νξζή δηακφξθσζε 

 - Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

νκαδνπνηήζηε αλά ρξψκα ή θσδηθφ έθηαθηεο 

αλάγθεο  

 - αθή, ζπγθεθξηκέλα θαη αληηθεηκεληθά 

εξσηήκαηα  

 - Γεηα ζνπ  

 - πρλά ν ιφγνο ηεο αίηεζεο δελ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα  

 - ρη πάληα ην ζχκπησκα κπνξεί λα πιαηζησζεί 

ζσζηά ζην επξεηήξην ησλ πεξηπηψζεσλ  

 - Ννκίδσ φηη ρξεηάδεηαη κηα επαλεμέηαζε, 

αθνινπζνχκελε απφ κηα θαιχηεξε πινπνίεζε.  

 - πρλά νη θαινχληεο ηείλνπλ λα ππεξβάιινπλ ηα 

ζπκπηψκαηα γηα λα πάξνπλ ην αζζελνθφξν 

γξεγνξφηεξα.  Μέρξη λα ππάξμεη ιχζε γηα απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ηα κηθξά πιεξψκαηα ζα πάξνπλ έλα 



- ρεδφλ αθξίβεηα 60% 
- Τπεξαμία 
- 3 απφ 5 
- Ηθαλνπνηεηηθή 
- 99% 
- Αθξίβεηα 75% - 80% 

πιεφλαζκα πιεξψκαηνο, θαη ζε κείδνλεο 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ιηγφηεξν 

εμεηδηθεπκέλα πιεξψκαηα.  

 - Ζ πιαηζίσζε ησλ εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ ζην 

επξεηήξην είλαη ζεκαληηθή  

  

  

V. Εποπτεία 

1. ηαλ εξσηήζεθαλ αλ ζεσξνχλ ρξήζηκε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ απνζηνιέα, ην 

70% (87%) ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ήηαλ ρξήζηκν, 38 (5%) δήισζαλ φηη 

ήηαλ άρξεζην, ελψ ην 69 (8%) απάληεζε φηη δελ μέξσ 

2. ζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή, απαληψ φηη 469 (58%) είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ παξνπζία 

ελφο επνπηηθνχ θνξέα γηα λα πάξεη απνθάζεηο, ελψ 127 δειψλνπλ φηη είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή αλ δελ ππάξρεη Δπνπηηθή αξρή λα ιάβεη απνθάζεηο πνπ δελ 

γλσξίδσ. 

  

VI.Παπάγοντεράγσοςρ 

1. ηαλ ξσηήζεθαλ αλ είλαη έηνηκνη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε αλζξψπνπο ζε 

αθξαίεο θαηαζηάζεηο, έλαο κεγάινο αξηζκφο 755 εξσηεζέλησλ (94%) είπε λαη, 12 

φρη φπσο 38 δελ μέξσ 

2. ηαλ ξσηήζσ αλ λνκίδσ φηη είκαη έηνηκνο λα επηθνηλσλήζσ κε ηνπο 

ζπκσκέλνπο αλζξψπνπο, εθθξάδνληαο ηε δπζαξέζθεηά κνπ καδί κνπ, αλ θαη δελ 

απαληψ ζε απηή ηε δπζαξέζθεηα, 750 απφ ηνπο εξσηεζέληεο (92%) ιέλε λαη, 29 

φρη 37 

3. ζνλ αθνξά ην αλ γλσξίδσ φηη αλ θάλσ ιάζνο απφθαζε, ζα κπνξνχζε λα έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ή ηελ ηδηνθηεζία ησλ αλζξψπσλ, 804 (99%) 

απάληεζαλ ιέλε λαη, θαλείο δελ απαληά φρη θαη κφλν 7 απαληνχλ κε Γελ μέξσ 

  

VII 

1.                ζνλ αθνξά ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα απνζηνιήο 

πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα λα βνεζήζεη ζηε ζσηεξία ησλ 

αλζξψπσλ, ην 749 (93%) απαληάεη λαη, 17 φπσο φρη 44 Γελ μέξσ  

VIII 

1. ηαλ ξσηήζεθε αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαγλσξίζεη ηνλ θαηακεηξεηή έθηαθηεο 

αλάγθεο σο μερσξηζηή δνπιεηά ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νινθιεξσκέλσλ απνζηνιέσλ έθηαθηεο αλάγθεο, 649 εξσηεζέληεο δήισζαλ λαη, 

84 δελ μέξσ 66 



2. Ρσηήζηε αλ ζεσξεί φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζεί έλα εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα (ζρνιεία) γηα ην "Dispatcher έθηαθηεο αλάγθεο", 571 ιέλε λαη, 136 φρη 139 

θαη δελ μέξσ 

3. ηελ εξψηεζε ζεσξψ φηη ε επηινγή ησλ "Dispatchers έθηαθηεο αλάγθεο" ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην 

θχιιν εξγαζίαο, ελψ ν αξηζκφο ησλ 524 απαληά θαηαθαηηθά (74%), ελψ 78 

απαληνχλ αξλεηηθά θαη 109 απαληνχλ κε ην I Γελ μέξσ 

ην πιαίζην ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ νινθιεξσκέλσλ θέληξσλ 

απνζηνιήο έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη απαξαίηεην λα «εμεηδηθεπηνχλ» νη 

θαηαζηεκαηάξρεο έθηαθηεο αλάγθεο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

(π.ρ. Dispatcher, Ηαηξηθφο απνζηνιέαο, απνζηνιέαο, απνζηνιέαο Gendarme θιπ.), 

564 απνζηνιείο ιέλε λαη, (71%), 138 ιέλε φηη δελ γλσξίδνπλ 96 

5. Εεηήζηε λα κάζεηε εάλ πηζηεχσ φηη ν Γηεπζπληήο Καηαζηξνθψλ Έθηαθηεο 

Αλάγθεο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη ψζηε λα θαηαλνεί, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα 

ελζσκαηψλεη ηελ επείγνπζα αληηκεηψπηζε φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία άκεζεο παξάδνζεο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο (επηβιέπσλ ηεο 

ππξνζβεζηηθήο, αζηπλνκηθνχ επφπηε, επηβιέπνληνο, επηβιέπσλ pro žadatele θ.ιπ. 

.), 576 απάληεζε θαηαθαηηθά, 145 απάληεζε αξλεηηθά θαη 115 ιέσ φηη δελ μέξσ 

  

6.Πνηα εTείλαη ην βαζηθφ εξψηεκα νη 5 ηθαλφηεηεο / ηδηφηεηεο ηνπ απνζηνιέα 

απφιπηε απάληεζε: 
  

ISU ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΙΝΗΗ 

- Τπνκνλή 
- ηεξεφηεηα 
- Ήξεκα 
- Σαρχηεηα ζηηο απνθάζεηο 
- Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 
- Οξγαλσκέλν 
- πλεηαηξηζκφο 
- ίγνπξα 
- Γηαθξίζεηο 
- πλνρή θαη επειημία ζηε ζθέςε 
- Δπειημία 
- Πεηζαξρία 
- Οκαδηθή εξγαζία 
- Γχλακε πεηζνχο 
- Trust 
- Άξηζηα 
- Δκπάζεηα 
- Λεηηνπξγία Pc 
- Ξέλεο γιψζζεο 
- Ννεκνζχλε 

- Γπλαηφηεηα, 
- Γηαλεκεηηθή πξνζνρή 
- Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
- Δπζχλε 
- Δίλαη θαηαλνεηφ 
- Δκπάζεηα 
- Τπνκνλή 
- Πεηζαξρία 
- Αλνρή 
- Δκπηζηνζχλε 
- Οκαδηθφ πλεχκα 
- Δπαγγεικαηηζκφο 
- Αληνρή θαη θφπσζε, 
- Δπηκνλή 
- Δπηθνηλσληαθφ 
- ηελή ζπλεξγαζία κε ζπληνληζηή γηαηξφ θαη 

θεληξηθφ απνζηνιέα 
- Να είζηε θαιφο δηνξγαλσηήο 
- πλερήο ηθαλφηεηα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 
- Μφληκε δηαζεζηκφηεηα γηα λα κάζνπλ λέα 



- Αληνρή θαη θφπσζε 
- Γπλαηφηεηα ιήςεο ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 
- Γηαλεκεηηθή πξνζνρή 
- Τπνδνρή 
- Ήξεκα 
- Δπαγγεικαηηζκφο 
- Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 
- Καιή δηνξγαλσηήο 
- Καιή κλήκε 
- Πεηζηηθφ 
- Αληνρή ζην άγρνο 
- Απηνέιεγρνο 
- Αληνρή ζην παξαηεηακέλν πξφγξακκα εξγαζίαο 
- Καιή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα 
- Δπαηζζεζία 
- Ζ επηζπκία λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο λα 

ξσηήζνπλ 
- Γηαζεζηκφηεηα αλά πάζα ζηηγκή, εκέξα θαη λχρηα 
- Καηαλφεζε ηνπ θαινχληνο 
- Ζ ηθαλφηεηα λα πείζεη 
- Θεηηθή ζηάζε 
- Δκπηζηνζχλε 
- πλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία 
- Δπαγγεικαηηθά θίλεηξα 

πξάγκαηα 
- Γηαρείξηζε ησλ δηθψλ ζαο ζπλαηζζεκάησλ / 

αληηδξάζεσλ ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο 
- Ηθαλφηεηα λα δνθηκάδνληαη πεξηπηψζεηο ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 
- Ηθαλφηεηα λα αθνχηε θαη λα θάλεηε εξσηήζεηο 
- Φπρνινγηθή εθπαίδεπζε 
- Πξνηξνπή αλαγλψξηζεο επεηγνπζψλ 

πεξηπηψζεσλ 
- Γλσξίδνληαο ηα κέηξα πξψησλ βνεζεηψλ 
- Γηαρείξηζε δηαζέζηκσλ πφξσλ 
  

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

  

ζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, νη ηειεθσλεηέο αηζζάλνληαη φηη 

δελ θνπξάδνληαη θαηά ηελ εξγαζία, ε αληίιεςε ηεο θφπσζεο ζηελ εξγαζία γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ έλα κηθξφ αξηζκφ ηειεθσλεηψλ έθηαθηεο αλάγθεο.ζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν πνπ αηζζάλνληαη επεηδή δνπιεχνπλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη βνεζνχλ ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ, απηφ πνπ θάλνπλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, είλαη πνιχ 

πεξήθαλνη θαη αηζζάλνληαη πνιχ θαιά πνπ ην θάλνπλ θαη είλαη κηα πξαγκαηηθή 

πιήξσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλγη 'απηνχο. 

Γλσξίδνπλ επίζεο φηη θάζε άηνκν εμαξηάηαη απφ ηε δσή εθείλσλ πνπ θαινχλ, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ην έξγν ηνπο θαη 

θαηαιαβαίλνπλ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη έλαο ρεηξηζηήο έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη 

λα είλαη θαηαξηηζκέλνο, λα θαηαιάβεη ην πξφζσπν πνπ αθνχεη θαη θαηαιαβαίλεη 

ηελ θαηάζηαζε φηαλ Καιεί ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαδέιθνπο είλαη ζεκαληηθή ζηελ αληίιεςή ηνπο, δηφηη 

απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα νινθιεξσζεί ε αιπζίδα πνπ εμαζθαιίδεη επηηπρία 

ζηελ επίιπζε θάζε πεξίπησζεο. 

Χο πξφγξακκα εξγαζίαο, ζα ήηαλ θαιχηεξν νη απνζηνιείο λα εξγάδνληαη ζε 12-

σξεο βάξδηεο. 



Χο δχζθνιεο / απαηηεηηθέο, ζεσξνχλ φηη εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ είλαη 

νη κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ εξγαζία.Ζ ππεξεζία ISU θαη ε ππεξεζία αζζελνθφξσλ 

κνηξάδνληαη, αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη απνζηνιείο. 
  

ISU Έσετε αςτόελέγσεταιμεασθενουόπο 
- Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 
- Πνιιέο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο πνπ 

εηζάγνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα 
- Σν 90% ησλ απνζηνιέσλ ιεηηνπξγεί ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 
- Τπεξθφξησζε κε θφξην εξγαζίαο 
 - Σν πξφγξακκα 24/48 αληί γηα 24/72 
- Γηαθνξά πξνζσπηθνχ θαηά ηελ απνζηνιή 
- Γξαθεηνθξαηία 
- Ζρεηηθή δπζθνξία 
- Ζ ερεηηθή ισξίδα πνπ νθείιεηαη ζηε 

ζχδεπμε απνζηνιέα ISU κε ην SAJ θαη ην 

SMURD 
- Σν πξνζσπηθφ ζπγθεληξψλεη ζε έλα κηθξφ 

ρψξν 
- Έιιεηςε κπξνζηηλνχ πίλαθα κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ 
- Ζ θφπσζε ζπζζσξεχηεθε 
- Πνιχ γξαθεηνθξαηία, πνιιά ραξηηά - 

θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ - γηα 

ε κία πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα 

θαηαρσξνχληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 3 

πξνγξάκκαηα 
- Γηαρείξηζε αζπλήζηζησλ θαηαζηάζεσλ 
- Ο κεγάινο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ 
- Δθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

δηαρεηξηζηή απνζηνιέα 
- Πξφζβαζε ζηελ απνζηνιή - ΜΖΝ 

ΑΠΑΝΣΖΔΣΔ 
- Ζ νκαδηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη θαιχηεξα 
- Γελ θαηαβάιιεηαη πξφζζεηνο ρξφλνο 
- Έιιεηςε επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κε άιινπο θνξείο, θνξείο πνπ εκπιέθνληαη 

ζην SMURD 
- Έιιεηςε θπζηθνχ θσηφο 
- Αλεπαξθήο αεξηζκφο 
- Γελ ππάξρνπλ πιηθά θαζαξηζκνχ 
- Με θαηαβνιή ππεξσξηψλ 
- Αθξφαζε ησλ ηξηψλ ζπρλνηήησλ ηαπηφρξνλα 
- Έιιεηςε επηθνηλσλίαο ησλ θαινχλησλ 
- Μεγάιε έληαζε θιήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

- Έιιεηςε αζζελνθφξσλ (πιεξψκαηα) θαη πφξσλ 
- Έιιεηςε ρψξνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δξαζηεξηφηεηα 
- θηψδε θαη άηαθηα θχιαθεο 
- Ζ δηαηαξαρή ηεο απνζηνιήο 
- Πνιιέο ζπζθεπέο πνπ εθπέκπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία 
- Έιιεηςε εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ πγεία ζρεηηθά 

κε ην ξφιν ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ 

έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 112 
- Άηνκα πνπ θαινχλ ην ζχζηεκα έθηαθηεο αλάγθεο 
- ρη απφ ηηο πνιχ πςειέο απαηηήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο 
- Πνιιαπιά ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο / πξνγξάκκαηνο 

απνζηνιέα 
- Πνιχ κεγάιε επζχλε γηα ην ηη δελ έρεη ζεκαζία γηα εζάο 

(σο γηαηξφο) 
- Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θαινχληεο (ςεχηηθε, 

πξνζβνιή, αδίθεκα) 
- Υεηξηζηέο 
- Μεγάινο αξηζκφο ςεπδψλ / ιαλζαζκέλσλ θιήζεσλ, 

φρη.Μεγάιεο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο / έθηαθηεο αλάγθεο 
- Πεξηνξηζκέλνο ρψξνο, πςειφο ζφξπβνο πεξηβάιινληνο 
- Άηνκα πνπ θαινχλ ην ζχζηεκα έθηαθηεο αλάγθεο 
- Πεξηνρέο κε δχζθνιε πξφζβαζε ζε νξηζκέλεο θνηλφηεηεο / 

ρσξηά 
- Σελ αδπλακία λα ελεξγείηε πάληα κε κηα ηαηξηθή ινγηθή 

πνπ λα είλαη αθξηβήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
- Φφβνη - πιαζκαηηθά αηηήκαηα 
- Ζ ιατθηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ δείρλεη φηη νη 

θαινχληεο έρνπλ κφλν δηθαηψκαηα, φρη ππνρξεψζεηο 
- Παξαηεηακέλνο ρξφλνο εξγαζίαο 
- Τπεξβνιηθή ρξήζε φξαζεο θαη αθνήο 
- Έιιεηςε πιεξψκαηνο (asis + γηαηξφο + αζζελνθφξν) ζηνλ 

αγξφ 
- Μεγάιν ζφξπβν 
- Γελ γλσξίδνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ θάζε αηφκνπ θαη δελ 

ππάξρνπλ ζαθή θαζήθνληα απνζηνιήο (ρσξηζηά ρσξηζηά) 
- Πνιιά θαζήθνληα, πνιχ άγρνο 
- Σα αζζελνθφξα θαζπζηεξνχλ ηερληθά 
- Πξφγξακκα f 
- Δπηθνηλσλία κε καζεηέο ρακεινχ επηπέδνπ 
- Οη πιεξνθνξίεο ηνπ θαινχληνο είλαη πεξηνξηζκέλεο 



ηζρπξήο βξνρήο θαη αλέκνπ 
- Έιιεηςε πιεζπζκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ππεξεζία 112 
  

- Πνιινί γχξνη ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ 
- Γεκνζηφηεηα 
- Γελ ππάξρνπλ θξηηήξηα γηα ηελ άξλεζε αδηθαηνιφγεησλ 

αμηψζεσλ 
- Ζ έιιεηςε βεζηηάξην θαη ηξαπεδαξία 
- Αλεπαξθήο ζπκκεηνρή ησλ γηαηξψλ απφ νηθνγέλεηεο ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 
- Γελ ππάξρεη ηαηξηθή ηαμηλφκεζε γηα ην 80% ησλ θιήζεσλ 
- Τπεξθφξησζε ησλ πιεξσκάησλ ζηελ θπθινθνξία 
- ηαλ ν θχιαθαο ζην ηειέθσλν ιέεη έλα πξάγκα, θαη ην 

πιήξσκα ην έπξαμε δηαθνξεηηθά 
- Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεάιινπονξγαληζκνχο 
  

  

ζνλ αθνξά ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ν ρψξνο εξγαζίαο, νη 

απνζηνιέο απφ ηελ ISU θαη ην αζζελνθφξν αληαπνθξίλνληαη 
  

ISU ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΙΝΗΗ 
- ην κεγάιν θφξην εξγαζίαο, ηα δεδνκέλα δελ 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (ζε δπλακηθέο) 
- Αλεπαξθήο ηερληθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ 

ησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 
- Φνπζθσκέλα θαζήθνληα εμππεξέηεζεο 
- Γελ ηεξνχληαη ε ζηξαηησηηθή λνκνζεζία θαη νη 

θαλνληζκνί 
-lutionpol ήρνπ 
- Ο δηαθξηηηθφο θαη αμηνπξεπήο ηξφπνο πνπ 

αληηκεησπίδεηε σο ππάιιεινο 
- Αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ 24/72 ζε 24/48 
- Ζ θφπσζε ζπζζσξεχηεθε 
- Γελ ππάξρνπλ ηερληθέο εξγαζίαο (ππνινγηζηέο, 

πιεθηξνιφγηα, πνληίθηα) / μεπεξαζκέλε ηερληθή 
- Τπάξρνπλ πνιιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
- Δθηεηακέλα γεγνλφηα 
- Ζ ζπζζσξεπκέλε ξαδηνθσληθή θίλεζε 

θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία θαη επνκέλσο 

ν ρξφλνο απφθξηζεο απμάλεηαη 
- θάικαηα ζπζηήκαηνο θαη ζήκαηα ζπζθεπψλ 

επηθνηλσλίαο 
- Ο ράξηεο 112 δελ είλαη ελεκεξσκέλνο, ιείπνπλ 

πνιινί δξφκνη 
- Δθηεηακέλεο επεκβάζεηο - ππξθαγηά κε 

πνιινχο ζπκκεηέρνληεο 
- ε ηεξάζηηεο πιεκκχξεο, θαηαηγίδεο ή 

ρηνλνζχειιεο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ην 

ζχζηεκα είλαη δχζθνιν λα ρεηξηζηεί 
- Ζ αληίιεςε ηνπ θαινχληνο γηα ηελ ππεξεζία 

ISU 
- Έιιεηςε παξαδνρήο 

- Γελ ππάξρεη επηθνηλσλία θαη θαηαλφεζε κε ηελ ISU 
- Έιιεηςε αζζελνθφξσλ 
- Σα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηχπνπ Β θαη ηχπνπ Γ 

ρξεηάδνληαη 
- πλεξγαζία κε ηελ UPU-BZ 
- Έιιεηςε ρψξνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δξαζηεξηφηεηα 
- Έιιεηςε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζε θαηαρξεζηηθά θαη επαλαιακβαλφκελα 

αζζελνθφξα κνινλφηη έρνπλ ηα δηθά ηνπο θάξκαθα 
- Έιιεηςε πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

έθηαθηεο αλάγθεο, ιακβάλνληαο ππ 'φςηλ φρη ηελ 

πςειή δήηεζε.Ηαηξηθέο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο.Καηά ηε 

ζπλέληεπμε δεκηνπξγείηαη αληζνξξνπία πφξσλ ζε 

πεξίπησζε κεγάισλ αηπρεκάησλ 
- Αθαηάιιειε πγεηνλνκηθή νκάδα 
- Φησρά εθπαηδεπκέλνη ρεηξηζηέο 
- ρη. Πνιιέο θιήζεηο πξνο ηα δηαζέζηκα πιεξψκαηα 
- Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία είλαη ε δηαρείξηζε 

θαηαζηάζεσλ / ζπκβάλησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξα 

απφ έλα ζχκαηα ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ (πνιχ 

ιίγα αζζελνθφξα) 
- Καθή εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο 
- Έιιεηςε πιεξψκαηνο παξέκβαζεο 
 - Με ζπλππνινγηζκφο ηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα πξν-

λνζνθνκεηαθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ζσκαηηθή, 

πλεπκαηηθή, 
- Shuttle 
- Ζ θαθία 
- Αηηήζεηο απφ αιινδαπνχο πνιίηεο 



- Σερληθά πξνβιήκαηα θαηά ηε ιήςε θιήζεσλ ζε κηα 

γεκάηε κέξα 
- Μεηαθνξέο κεηαμχ λνζνθνκείσλ, φηαλ 

επαλαιακβάλνληαη, ζπρλά θαη δελ δηαζέηνπλ επαξθείο 

πφξνπο γηα λα γίλνπλ έγθαηξα 
- Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε - αλεπαξθήο γηα ηελ 

παξνρή επείγνπζαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο - ε νπνία 

αζθπθηηά ηφζν ηα αζζελνθφξα φζν θαη ηα UPU θαη 

ηνπο απνζηνιείο 
- πλεξγαζία κε νξηζκέλνπο ρεηξηζηέο / 

ξαδηνηειέθσλα 
ΜεηάθξαζεGoogleγηα Δπηρεηξήζεηο: Μεηαθξαζηήο 
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and Term 

  

ε ζρέζε κε ηελ δπζθνιία ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαινχληεο, 

δελππάξρεη.Θεσξνχλ φηη δελ είλαηεδψ ε δπζθνιία, αιιά ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

ηξφπνπ ε νπνία ρξεηάδεηαη βειηίσζε. Απαηηεί ςπρνινγηθή εθπαίδεπζε. 

Καηαιήγεη επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνεηνηκαζία θιήζεσλ πξέπεη λα 

γίλεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κέζσ άκεζσλ εξσηήζεσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ 

θαηάζηαζε απφ θάζε απνζηνιέα ελ κέξεη, ελψ νξηζκέλνη απνζηνιείο αηζζάλνληαη 

ηελ αλάγθε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλαλ απζηεξφ αιγφξηζκν εξσηήζεσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνλ θαινχληα. 

  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ην πξνθίι ηνπ θαινχληνο, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

ησλ εξσηήζεσλ ηνπ θαινχληνο είλαη φηη νη θαηαζηεκαηάξρεο έθηαθηεο αλάγθεο ην 

ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν. 

Δπίζεο, γηα λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγία 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη απαξαίηεην γηα απηνχο λα 

ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγία ηεο αζθάιεηαο (π.ρ. 

Πξνζηαηεχζηε ηνλ θαινχληα / αζζελείο απφ άκεζνπο θηλδχλνπο, εμαζθαιίδνληαο 

ηελ πεξηνρή φπνπ ζπλέβεζαλ. Ή αζζελήο, πνπ δηαρεηξίδεηαη θνληηλνχο 

αλζξψπνπο). 

Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνηξαπκαηνινγία, ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 

θαινχληα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θαιψλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα κέηξα 

πξψησλ βνεζεηψλ δειψλεη φηη ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. 

Σν ζηαηηζηηθφ ζπκπέξαζκα δείρλεη φηη ιακβάλνληαη ςεπδείο θιήζεηο ζηελ 

απνζηνιή κεηαμχ 1 θαη 5 θιήζεσλ ηελ εβδνκάδα, πεξίπνπ 1 απνδεηθλχεηαη αζηείν, 

πεξίπνπ 1-5 θιήζεηο / εκέξα απνδεηθλχνληαη απφ ιάζνο. 
 

 

 



Οη ζπρλφηεξεο θιήζεηο ζε κηα εβδνκάδα είλαη: 

  
ISU ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΙΝΗΗ 

- Έθηαθηε ηαηξηθή θαηάζηαζε 
- Φσηηά 
- Άλζξσπνη ζην δξφκν 
- Ζ επηζεηηθφηεηα 
- Μεηαθνξά ππέξβαξσλ αηφκσλ 
- Ξεθιείδσκα ηεο πφξηαο 
- Κιήζεηο πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

δείθηε, ε κεζνδνινγία πνπ ζπρλά απνηειεί 

θαηλνηνκία γηα ηνπο θνξείο ISU 

Allergy, ιηπνζπκία, θνιίηηδα, ππξεηφ, ππέξηαζε, 

θαξδηαθή EBV, ςχρσζε, δηέγεξζε Φπρηαηξηθή 

αζζέλεηα, ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνχ, ηνπ 

λνζνθνκείνπ κεηαθνξά, ζην ζπίηη δηαβνχιεπζεο, 

αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη αζζελνθφξν 2-3 θνξέο 

ηελ εκέξα, ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο είλαη 

θαιή  

  

Ζ αληίιεςε ηεο αθξίβεηαο ησλ βαζκνινγηψλ θιήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζηνλ 

δείθηε ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη: 

  
ISU ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΙΝΗΗ 

- Πνιχ θαιά 
- Ο δείθηεο πεξίπησζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο 
- Μπνξεί λα βειηησζεί 
- Θα ιεηηνπξγεί κε δπζθνιία Δπεηδή νη εθαξκνγέο 

δελ ιεηηνπξγνχλ 
- Πνιχ ιίγεο εκεξνκελίεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

θάλεη ηε ζσζηή δνπιεηά 
- Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη ππνζέζεηο έρνπλ 

ιαλζαζκέλα πιαηζηψλεηαη 
- Γελ είλαη πνιχ θαιή (Ζ θσηηά είλαη θσηηά, ή 

επείγνπζα ηαηξηθή SMURD Κάηη άιιν είλαη 

ζρεδφλ φιεο ηηο θιήζεηο απφ 112 έξρνληαη ζην 

ISU). 
- Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ε, 

άγλνηα, έιιεηςε ινγνδνζίαο, ε έιιεηςε γλψζεο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηνπ θαινχληνο νδεγεί ζε 

εμαηξεηηθή πίεζε ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, νη 

νπνίεο έρνπλ επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηάιιειε δηακφξθσζε 
- ρεδφλ ην 60% Αθξίβεηα 
- επηπνιαηφηεηα 
- 3 απφ 5 
- Ηθαλνπνηεηηθή 
- 99% 
- Αθξίβεηα 75% - 80% 

- Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

λα νκαδνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην ρξψκα ή ν 

θσδηθφο έθηαθηεο αλάγθεο  

- αθή, ζπγθεθξηκέλα θαη αληηθεηκεληθά 

ΔΡΧΣΖΔΗ  

- Γεηα ζνπ  

- πρλά ν ιφγνο γηα ην αίηεκα δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  

- Γελ είλαη πάληα ην ζχκπησκα ΧΣΑ Μπνξεί λα 

δηακνξθσζεί ζην δείθηε πεξίπησζε  

- Ννκίδσ φηη πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

αλάιπζε, πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα θαιχηεξε 

πινπνίεζε.  

- πρλά νη θαινχληεο λα ππεξβάιινπλ ηα 

ζπκπηψκαηα θιίζε γξεγνξφηεξα γηα λα πάξεη ην 

αζζελνθφξν. Μέρξη Τπάξρεη κηα ιχζε γηα απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, κηθξέο πιεξψκαηα ζα πάξεη ην 

επηπιένλ ηνπ πιεξψκαηνο, θαη ιηγφηεξα πξνζφληα 

πιεξσκάησλ ζε ζνβαξέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο.  

- Framing γηα ηηο εηζεξρφκελεο θιήζεηο ζην δείθηε 

πεξίπησζε είλαη ζεκαληηθφ  

  

ζνλ αθνξά ηνλ επφπηε  ζεσξείηαη ε κφληκε παξαθνινχζεζε ηεο ειεθηξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα ρξήζηκε. 

Σν ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζηξεο ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο 

φηη νη επφπηεο είλαη έηπκνη  λα αιιεινεπηδξάζνπλ κε ΠΔΟ PLE ζε θαηαζηάζεηο 



αθξαίαο θξίζεο (Απεβίσζε ην παηδί, ηα άηνκα ππξνβφιεζε, επεηζφδηα κε 

πνιιαπιά ζχκαηα), κε ζπκσκέλνη άλζξσπνη Δθθξάδνληαο ηε δπζαξέζθεηα κε ηνλ 

απνζηνιέα, γλσξίδνληαο ε αηνκηθφ επίπεδν , αλ θάλεη ην ιάζνο απφθαζε, ζα 

κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ή ηελ πεξηνπζία ησλ αλζξψπσλ. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γίλεηαη αηζζεηή απφ ηνπο ρεηξηζηέο, 

θαζψο βνεζά γηα λα ζψζεη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ. 

Γη 'απηφ ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ ηειεθσλεηψλ ζην 

πιαίζην ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νινθιεξσκέλσλ θέληξσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

απνζηνιήο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν γηα ηνπο δηεθπεξαησηέο θαη ζα 

ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ αηζζάλνληαη. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

ηδξχκαηνο εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο γηα ηελ «ρεηξηζηέο έθηαθηεο αλάγθεο» είλαη 

κηα αλαγθαηφηεηα.Ζ επηινγή ησλ εηζαρζέλησλ ζε απηφ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζηελ πεξηγξαθή εξγαζίαο. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη ρεηξηζηέο πηζηεχνπλ φηη, ζην 

πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο έθηαθηεο αλάγθεο ρεηξηζκνχ Δπηρεηξήζεσλ, ε 

«ζνχπεξ Δμεηδίθεπζε» ησλρεηξηζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο είλαη απαξαίηεηε, 

αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. απνζηνιή , ηαηξηθέο 

απνζηνιέαοθιπ) θαη είλαη αλαγθαίν γηα ηνπο ρεηξηζηέο λα εθπαηδεπηνχλ γηα λα 

θαηαλνήζνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ δξάζεο ζηνπο 

φξνπο ηεο απεπζείαο παξάδνζεο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο (επηβιέπσλ 

ππξνζβεζηηθή, αζηπλνκία επφπηε, ν γηαηξφο επφπηε , ρσξνθπιαθήο επφπηε, θιπ). 

Έλα απφ ηα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε φηη ε κία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

ρεηξηζηή έθηαθηεο αλάγθεο, θαη ην άιιν κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ.  

Παξαθάησ είλαη νη πξνηάζεηο γηα ηηο ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο, απφ ηηο 

νπνίεοεπηιέρζεθαλ νη πην ζεκαληηθέο. 

  
ISU Εξυτεπικά Ιατπεία 

- ππνκνλή 
- χζθημε 
- Ζξεκία 
- Σαρχηεηα ζηηο απνθάζεηο 
- Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 
- Οξγαλσκέλα 
- Κνηλσληθφηεηα 
- ίγνπξα 
- δηάθξηζε 
- πλνρή θαη επειημία ζηνλ ηξφπν ζθέςεο 
- Δπειημία 
- Αγσλίζκαηα 

- Δπηκνλή, 
- δηαλνκήο πξνζνρή 
- Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
- Δπζχλε 
- θαηαλνεηή 
- Ζ ελζπλαίζζεζε 
- ππνκνλή 
- Αγσλίζκαηα 
- Αλνρή 
- επαγξχπλεζε 
- Οκαδηθφ πλεχκα 
- Δπαγγεικαηηζκφο 



- Οκαδηθή εξγαζία 
- Γχλακε ηεο πεηζνχο 
- Δκπηζηνζχλε 
- Απζηεξέο 
- Ζ ελζπλαίζζεζε 
- ιεηηνπξγία PC 
- Ξέλεο γιψζζεο 
- Ννεκνζχλε 
- Γχλακε θαη θφπσζε 
- Γπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 
- δηαλνκήο πξνζνρή 
- δεθηηθφηεηα 
- Ζξεκία 
- Δπαγγεικαηηζκφο 
- Ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ 
- Καιή δηνξγαλσηήο 
-Καιή κλήκε 
- λα πείζεη 
- Αληίζηαζε ζηξεο 
- Ο απηνέιεγρνο 
- Αληνρή ζε παξαηεηακέλε ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

εξγαζηψλ 
- Ζ θαιή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα 
- Δπαηζζεζία 
- Δπηζπκία λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

ξσηήζσ 
- Γηαζεζηκφηεηα αλά πάζα ζηηγκή, κέξα θαη λχρηα 
- Καηαλφεζε ηνπ θαινχληνο 
- Ζ ηθαλφηεηα λα πείζεη 
- Θεηηθή ζηάζε 
- επαγξχπλεζε 
- πλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία 
- Δπαγγεικαηηθή θίλεηξν 

- Γχλακε θαη θφπσζε, 
- Ζ επηκνλή 
- Δπηθνηλσληαθή 
- ηελή ζπλεξγαζία κε ην πληνληζηηθφ γηαηξφ θαη 

θεληξηθή απνζηνιέα 
- Να έλαο θαιφο νξγαλσηήο 
- πλερήο Ηθαλφηεηα πξνζσπηθή αλάπηπμε 
- Μφληκε δηαζεζηκφηεηα γηα λα κάζνπλ λέα 

πξάγκαηα 
- Γηαρείξηζε δηθά ζαο ζπλαηζζήκαηα / αληηδξάζεηο 

ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο 
- Γπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 

ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο 
- Γπλαηφηεηα λα αθνχζνπλ θαη λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο 
- Φπρνινγηθή εθπαίδεπζε 
- ηαρχηεηα λα αλαγλσξίζεη επείγνπζεο πεξηπηψζεηο 
- Μέηξα Γλσξίδνληαο Πξψηεο Βνήζεηεο 
- πφξνη Γηαρείξηζε δηαζέζηκε 
  

  
 


