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Actualul document de cercetare - raport a ajuns la unele constatări serioase cu privire 
la funcționarea globală a numărului de urgență paneuropean 112 în Cipru. Una dintre 
constatări este că există un procent mare din populația Ciprului care, din nefericire, 
nu știe de existența și, prin urmare, de valoarea liniei de urgență specifice. În plus, 
raportul actual a extras câteva informații specifice și valoroase despre importanța 
rolului profesional al solicitanților de apeluri pentru a permite cel mai bun serviciu 
posibil pentru toate persoanele care au nevoie, în special acele incidente care se 
referă la deces și / sau violență la Orice formă. Dezvoltarea continuă a profesioniștilor 
din acest sector constituie un element esențial în funcționarea și dezvoltarea generală 
a liniei de urgență 112. Sprijinul acordat de toți membrii Uniunii Europene ar trebui să 
devină un element esențial în această încercare, deoarece nevoia tot mai mare de 
asistență necesită o astfel de abordare profesională. 
Cuvinte cheie: apeluri de apel, linia de urgență 112, Uniunea Europeană, asistență, 
servicii profesionale, Cipru, e-sănătate, comunicare, dezvoltare, raport. 
 
 
1. Introducere 
Raportul actual a fost conceput și dezvoltat de Rivensco Consulting și constituie o 
parte integrantă a proiectului "One Minute May a Life" 2015-2017 ". Raportul se 
referă la numărul de urgență 112 din Cipru, iar evoluția sa generală a arătat că în 
Cipru există o disponibilitate extinsă de servicii de urgență. Serviciile specifice au 
dezvoltat programe speciale pentru a permite publicului să dobândească cunoștințe 
de ansamblu asupra acestora, însă acest lucru nu a putut fi realizat și, prin urmare, se 
consideră că cunoștințele publicului rămân limitate. 
Mai mult, raportul relevă, de asemenea, că, în pofida eforturilor masive, nu sa realizat 
prea mult pentru a informa publicul cu privire la funcționarea și utilitatea generală a 
liniei de urgență 112. După cum reiese din raport, doar un mic procent din populația 
Ciprului este conștient de faptul că numărul este disponibil în toate țările Uniunii 
Europene și poate fi folosit pentru a depăși situațiile nedorite în timp ce se află într-o 
altă țară. 
 



Numărul de urgență 112 a fost inițial introdus în 1991, devenind o mișcare de 
pionierat pentru perioada respectivă. Începând cu 1991, linia de urgență 112 a 
devenit un instrument util pentru aproape 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii 
Europene. Utilitatea sa acoperă un număr mare de servicii, cum ar fi poliția, 
pompierii, serviciile medicale și paramedicale. Articolul 1 din Decizia 91/396 / CEE 
care a introdus inițial 112 a dispus ca: 1 "Articolul 1 (1) Statele membre se asigură că 
numărul 112 este introdus în rețele publice de telefonie, precum și în viitoarele rețele 
digitale de servicii integrate și în rețelele publice de telefonie mobilă Servicii, ca 
număr de apel de urgență unic european. (2) Numărul unic de apel de urgență 
european este introdus în paralel cu orice alt număr național de apel de urgență 
existent, atunci când acest lucru pare adecvat. " 
 
Decizia de mai sus a Consiliului a fost primul pas pentru a asigura că Uniunea va avea 
un număr unificat de urgență, în ciuda faptului că numărul a fost utilizat anterior în 
unele țări, cum ar fi Germania. 
Apelul gratuit de la orice telefon, telefon sau telefon fix asigură că toți cetățenii UE au 
acces ușor și egal la serviciile de urgență, prin urmare, principiul fundamental al 
egalității de persoane pe care se bazează structura Uniunii Europene, Este acum 
asigurată în domeniul specific. Comisia a emis instrucțiuni suplimentare pentru a 
asigura punerea în aplicare a deciziei și acționează ca "agent de mijloc" între 
companiile de telefonie / statele membre pe de o parte și cetățenii UE, pe de altă 
parte. 
 
2. 112 Linia de urgență în Cipru 
Numărul paneuropean de 112 este disponibil în Cipru în coexistență cu numărul local 
de urgență de 199, care a fost în trecut numărul de urgență. Apelurile la 112 sunt 
activate de la toate liniile telefonice și telefoane, inclusiv cele care nu au un număr 
activ. O medie de 16 secunde este necesară pentru a răspunde la fiecare apel la 112. 
Un parametru important este că apelurile sunt preluate în patru limbi diferite: 
i. greacă 
ii. Engleză 
iii. arabic 
iv. Rusă 
 
 
Un studiu privind piața electronică a gospodăriei electronice și a telecomunicațiilor 
2016 a relevat că până la 58% dintre cetățenii ciprioți știu că 112 poate fi utilizat în 
toate țările europene, alături de 199, în calitate de număr de urgență în Cipru. 
De asemenea, au fost concepute și implementate prevederi speciale pentru 
persoanele cu dizabilități pentru a le permite accesul la linia de urgență 112. Aceste 
prevederi includ următoarele, în conformitate cu obligațiile internaționale juridice 
specifice3: 
i. Echipament special este oferit orbilor. 
ii. Surzii pot comunica cu alți clienți de telefonie utilizând o mașină Telefax sau SMS. 
 



Raportul conține câteva capitole care se concentrează pe analiza metodelor de 
cercetare bazate pe factori psihologici și sociologici specifici care influențează 
comportamentul oamenilor. Acești factori includ dezvoltarea istorică a liniilor de 
urgență din Cipru, precum și diferitele proceduri care au dus la elaborarea 
protocoalelor care stabilesc parametrii funcționării globale a tuturor liniilor de 
urgență pentru a-și atinge obiectivele. 
Trebuie remarcat faptul că apelurile sunt preluate de departamentul de poliție4 și 
apoi sunt transmise departamentelor relevante. Toți operatorii fac parte din forța de 
poliție a Republicii Cipru, iar toate instruirile relevante și sprijinul psihologic în scopul 
muncii lor provin de la departamentul de formare al forțelor de poliție. 
 
3. Introducerea 112 în Cipru 
Cipul 112 de urgență a fost introdus în primul rând în 2009, cu toate acestea, 
tradiționalul 199 a fost reținut pentru a permite un acces mai ușor la publicul care nu 
știa de existența numărului nou introdus. Introducerea noului număr 112 a sporit 
științific utilizarea sa5. Potrivit numărului oficial furnizat de Serviciul statistic al 
Ciprului6, până la 90% din populația Ciprului sunt utilizatori ai telefoanelor mobile, 
facilitând astfel contactarea persoanelor de pe linia de urgență 112. Au fost publicate 
broșuri specifice pentru a informa publicul, care sunt de asemenea disponibile 
populației prin intermediul unor site-uri populare 
 
Acțiunea specifică permite accesul ușor pentru ciprioții care nu cunosc 
disponibilitatea liniei de urgență 112 și sunt familiarizați doar cu numerele locale de 
urgență, cum ar fi: 
i. 999 pentru Marea Britanie. 
ii. 999 pentru bazele britanice din Cipru Major International 
iii. 911 pentru SUA 
iv. 100 pentru liniile de urgență din Israel 
V. 112 pentru Federația Rusă 
Țările menționate mai sus sunt menționate ca un mare număr de turiști care vizitează 
Cipru provin din aceste țări, iar introducerea acestor limbi constituie o problemă 
majoră (de siguranță) pentru țară. 
Raportul actual relevă faptul că, în ciuda faptului că în majoritatea țărilor Uniunii 
Europene există o largă conștientizare a existenței și funcționării liniei de urgență 
112, în Cipru acest număr este limitat la 11%. 
 
Potrivit poliției din Cipru, orice apel de urgență la adresa 112 va fi direcționat către 
departamentul necesar pentru a facilita un serviciu mai bun și pentru a elimina orice 
risc. 
 
O listă completă a mai multor linii de urgență este prezentată mai jos: 
 
Tabelul 1: Lista numerelor de urgență specifice în diferite domenii 
Narcotice - Droguri Unitatea de aplicare a legii (Informații confidențiale) Tel: 149 
 Narcotice - Sprijin împotriva abuzului de narcoticeTel:1410 



 Informații privind intoxicațiile și drogurile - Informații despre consumul de 
stupefiante și Centrul de control al otrăvurilorTel:1401  
Violența în familie - Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în 
FamilieTel:1440  
Linia de ajutor pentru tineret - Linia de ajutor Tineri pentru tineri  Tel:1455 
 
 
Tabelul 2: Departamentul de Poliție 
Ofițer de serviciu Tel: 1499 
 Poliția - cetățeni LiniaTel:1460  
Raportați incendiile forestiereTel:1407 
 
Tabelul 3: Alimentarea cu energie electrică 
Defectele de electricitate Tel: 1800 
 Director de numere de telefo Tel:11892 
 
4. Protocolul de la 112 în Cipru 
Răspunsul primar al unui apel 112 are loc la postul de poliție regional unde a fost 
efectuat apelul. 
i. Stații de poliție locale 
ii. Serviciul de ambulanță al Ministerului Sănătății 
iii. Departamentul de pompieri 112 
iv. Autoritatea electrică Protocol 
V. Alimentarea cu apă 
vi. Centrul de coordonare a salvării pentru accidentele aeriene și navale 
 
Protocolul privind apelanții în Cipru are ca scop colectarea următoarelor informații: 
i. Numărul de telefon de unde apelați 
ii. Locația exactă (strada, număr, etc.) Protocol 
iii. Tipul și severitatea incidentului 
iv. Datele privind / victimele (de exemplu numărul, sexul, vârsta) Obiective 
V. Identificați riscurile sau dificultățile de abordare a scenei 
Conceptul protocolului trebuie să permită identificarea apelantului pentru a oferi 
asistență dacă este necesar. Procedând astfel, autoritățile vor putea utiliza 
informațiile Triangulate, cum ar fi informații de la alte persoane care raportează 
același incident pentru a urmări persoana (persoanele) care are nevoie. 
 
4.1. Când trebuie să suni 112? 
112 Linia de urgență ar trebui apelată numai dacă este absolut necesară și în ocazii 
precum: 
i. Serviciile de ambulanță sunt necesare, 
ii. Pentru pompieri sau poliție 
iii. Dacă sunteți victima sau ați fost martorii unui incident grav 
iv. Când vezi o clădire arsă sau un spărgător 
 



4.2. Nu trebuie să suni 112 
Pentru: 
i. Informații despre trafic 
ii. - actualizare meteorologică sau - 
iii. Orice alte informații generale 
Convorbirile inutile pot duce la supraîncărcarea gravă a rețelei, ceea ce ar putea pune 
în pericol persoanele care au nevoie reală. Datorită faptului că în trecut persoanele cu 
cartela  preplatita SIM au abuzat țările din rețeaua 112 cum ar fi Belgia, Cipru, Franța, 
Slovenia și Regatul Unit au decis să blocheze apelurile de la telefoanele mobile cu 
aceasta cartelă SIM. 
 
Pe lângă numerele de apel de urgență înregistrate de Republica Cipru, trebuie 
remarcat faptul că bazele britanice SBA din Cipru și-au stabilit propriile numere de 
apel de urgență pe insulă pentru a permite accesul publicului la asistență în cazul 
puțin probabil al unei urgențe.9 Documentul informativ relevant furnizează un număr 
mare de informații privind toate numerele de urgență disponibile și, pe lângă 
numărul 112, care este "un număr de urgență paneuropean", numărul 1443 a fost 
stabilit și pentru a oferi asistență pentru incidentele care nu sunt de urgență . 
Documentul oferă informații utile pentru toți oamenii, fie că trăiesc în zona specifică, 
fie că trăiesc doar în 10. În plus, o atenție deosebită este acordată cetățenilor ciprioți 
care locuiesc în zonă, deoarece informațiile sunt furnizate în limba greacă. 
Într-o lucrare importantă elaborată de Universitatea din Cipru, Spitalul General 
Nicosia și Spitalul Arhiepiscop Makarios11 este prezentată o revizuire a trei aplicații 
telematice de asistență medicală în Cipru. Lucrarea se concentrează pe: 
 

1. Proiectul Ambulanță și urgență - 112 care are ca scop dezvoltarea unui sistem 
intern comercial specific, care să permită dezvoltarea în continuare a asistenței 
medicale prin facilitarea serviciilor de telemedicină. Proiectul se desfășoară 
atât în Cipru, cât și în restul țărilor UE. Proiectul își propune, de asemenea, să 
se concentreze pe acordarea de priorități (TRIAGE) victimelor cu vătămări 
grave, pentru a se asigura că vor avea acces imediat la asistență medicală. 

2.  TELEGYN: Telepatologia cancerului ginecologic *1+, care se axează pe acordarea 
de asistență pacienților cu cancer ginecologic. Această problemă a luat o 
dimensiune masivă în ultimii ani și au fost elaborate programe speciale pentru 
a face față problemei. Așa cum sa afirmat în lucrare, obiectivul principal al 
programului este acela de "a stabili o rețea telepatologică în domeniul 
cancerului ginecologic care să ofere consultări dinamice intraoperatorii și 
postoperatorii online între un grup de experți care utilizează rețeaua pentru a 
transmite imagini video (laparoscopice ), Imagini statice (imagini specimene 
histopatologice) și date clinice "(p.1) 

 
3. DITIS reprezintă cel de-al treilea și ultimul proiect care a fost examinat în cadrul 

lucrării specifice. DITIS constituie un proiect de pionierat, deoarece se 
concentrează asupra elementului crucial al comunicării, care poate fi 
considerat o parte integrantă a practicii medicale contemporane. Proiectul se 



concentrează pe eliminarea timpului necesar comunicării între pacienții cu 
cancer și familia lor, pe de o parte, și medicii de cealaltă parte. DITIS a avut un 
impact deosebit asupra calității vieții pacienților cu cancer și a familiilor 
acestora și, din acest motiv, proiectul a fost clasat în topul celor 25 din cele 179 
de proiecte UE. 

 
Concluzia finală extrasă din documentul de mai sus este că s-au făcut multe pentru a 
dezvolta programe adecvate, cu toate acestea, pot fi făcute mai multe și care necesită 
cooperarea atât a sectorului public, cât și a celui privat, chiar și a ONG-urilor 
voluntari. După cum se precizează în documentul "Cipru ar trebui să-și accelereze 
ritmul în domeniul informaticii medicale și al telematicii medicale pentru a beneficia 
întregul sector al sănătății, permițând astfel oferirea unui serviciu mai bun 
cetățenilor" (p.2) 
Un raport comun (2014) al Universității din Nicosia și al Universității din Cipru a 
condus la următoarele constatări care sunt considerate cruciale pentru funcționarea 
liniei de urgență 112:  

i. Progresele rapide ale tehnologiei informației (IT) și ale telecomunicațiilor și 
convergența lor (telematică) au dus la dezvoltarea unui nou tip de abordare 
a sănătății, faimosul eHealth. Cercetarea a sugerat noi modalități de 
promovare a e-sănătății, inclusiv extinderea metricilor de evaluare pentru 
locuințele inteligente (SH). 

ii. Prin aplicarea metodologiilor noi care vor facilita accesul la servicii și vor asigura, de 
asemenea, sistemul eHealth global cu noi competențe bazate pe parametrii specifici 
ai ionilor, care sunt considerați importanți pentru cercetarea ulterioară, precum și 
pentru aplicarea pe câmpul de luptă real al e-sănătății. Acești parametri sunt 
"confidențialitatea, securitatea, disponibilitatea, ușurința în schimbul de informații, 
extinderea și conștientizarea" (p.247) 
În ciuda eforturilor depuse de serviciile de sănătate din Cipru în vederea promovării 
utilizării sistemelor sofisticate de informare în materie de sănătate (SIS), se pare că s-
au realizat prea puține și că programul a fost considerat un eșec în ciuda identificării 
clare a Ministerului Sănătății în Cipru Care stipulează că: "Uniunea Europeană 
promovează un" spațiu european e-Sănătate ", coordonând în același timp diferite 
acțiuni și facilitează sinergiile între politicile conexe și părțile interesate pentru a găsi 
soluții mai bune și pentru a răspândi cele mai bune practici între statele membre." 13 
În consecință, Multe altele trebuie făcute și cei mai profesioniști din sectorul Sănătății 
susțin ferm că o astfel de abordare nu poate avea loc decât printr-un sistem național 
de sănătate cuprinzător. 
 
5. Sistemul de Informare în Sănătate al Ministerului Sănătății 
5.1. Sistemul de informare a sănătății (HIS) 
Sistemul de informare a sănătății al Republicii Cipru a început în 1989 ca un co-proiect 
între Ministerul Sănătății al Republicii Cipru și Oficiul Regiunii Mediteraneene de Est 
(EMRO) al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). 
De atunci, multe alte date pot fi considerate o piatră de hotar pentru dezvoltarea 
ulterioară, cum ar fi reuniunea din 201314 în care ministrul Sănătății al Republicii 



Cipru a găzduit negocieri cu OMS în care "Ministrul și OMS au convenit asupra unui 
număr de Măsuri concrete de extindere a colaborării pentru OMS pentru a asista 
Ministerul în formularea deciziei politice bazate pe dovezi și monitorizarea impactului 
reformelor. OMS își sinergizează activitatea cu cea a Băncii Mondiale în Cipru. "Astfel 
de acțiuni au permis obținerea de expertiză și know-how din partea țărilor de frunte 
în domeniul SIS. 
Ca o succesiune a acestor acțiuni, sistemul de administrare a pacienților (PAS) a fost 
dezvoltat ca un program pilot în 1991, cu sediul la Spitalul Arhiepiscop Makarios III 
din Nicosia. Programul a fost finalizat cu succes în 1993, iar evaluarea efectuată de 
OMS și de Ministerul Sănătății în Cipru a fost pozitivă. Pe baza programului pilot, PAS 
a fost în continuare stabilită în toate spitalele majore din Cipru, oferind atât 
profesioniștilor, cât și pacienților cu un sprijin deosebit, ceea ce duce la o 
performanță mai bună. 
 
Se estimează că până în 2007 până în 2007 au fost instruiți 760 de angajați din toate 
spitalele, 80% dintre aceștia fiind personal medical, aproximativ 20% din personalul 
administrativ și un număr mic de personal medical. "15 Cu toate acestea, Criza care a 
lovit masiv țara a condus la reducerea bugetului Ministerului Sănătății. Prin urmare, 
nu s-ar putea extrage alte date valabile pentru a spori concluziile prezentului raport. 
 
Pe lângă informațiile anterioare, Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul 
Finanțelor, a proiectat, dezvoltat și implementat în cele din urmă un program specific 
pentru a crea un soft pentru un Sistem Integrat de Informații în domeniul Sănătății 
(IHCIS). Sistemul a fost implementat în cele mai multe spitale Spitalul General Nicosia 
și Spitalul General din Famagusta. IHCIS cuprinde următoarele 13 module: 
1. Administrarea pacientului, 
2. Registrul electronic de îngrijire a sănătății, 
3. Intrarea în ordinul spitalului, 
4. Laboratorul clinic, 
5. Radiologie / PACS, 
6. Facturare, Module IHCIS 13 
7. Controlul stocurilor, 
8. Managementul prescrierii, 
9. Managementul personalului, 
10. Banca de sânge, 
Cardul de sănătate inteligent, 
12. Histopatologia și 
13. Codificarea și clasificarea termenilor clinici 
Programul de evaluare a programului se desfășoară într-o procedură de derulare, 
pentru a permite urmărirea posibilelor probleme pentru a utiliza orice acțiune 
necesară pentru corecție. Prima evaluare a avut loc în 2007, cu rezultate pozitive. 
Programul software este în prezent susținut de specialiști IT din IBM și SAP 
 
Directorul IT al Spitalului General Nicosia, Evi Yiapatou, a declarat că: "Combinația de 
consultanță și abilități tehnice IBM Global Business Services, susținută de tehnologiile 



serverului IBM System x, ne-a ajutat să construim o soluție integrată și eficientă care 
să combine SAP și non-SAP Aplicații care ne îmbunătățesc în mod dramatic 
capacitatea de a oferi servicii de sănătate eficiente și eficiente populației din Cipru 
"(p.2). Până la sfârșitul anului 2010 peste 320.000 de pacienți au fost deserviți prin 
intermediul software-ului 
 
5.2. Programul Archimed INTERREG III B: 
Pe lângă SIS, a fost elaborat un program suplimentar pe baza pilotului la Spitalul 
General Paphos. Programul INTERREG III B Archimed, intitulat "Un intranet pentru 
cercetare mediteraneeană și învățământ superior în științe medicale și biologice", 
este un proiect care a fost dezvoltat datorită unirii forțelor dintre Universitatea din 
Cipru, Ministerul Sănătății și Spitalul General Paphos. Programul se concentrează pe 
reunirea centrelor de cercetare și educaționale din diferite țări mediteraneene, cum 
ar fi Cipru, Grecia și Italia. Aceste țări împărtășesc multe în comun, cu un fundal 
cultural puternic, care în mod inevitabil se extinde la problemele medicale. Programul 
utilizează o rețea intranet sofisticată pentru a face schimb de informații, făcându-l util 
pentru toți participanții. 
6. Telemedicina de urgență: proiectele AMBULANCE și EMERGENCY-112 
Asistența medicală disponibilă poate îmbunătăți în mod semnificativ serviciile de 
îngrijire a sănătății în zonele rurale sau îndepărtate. Furnizarea de soluții eficace de 
telemedicină de urgență și de monitorizare la domiciliu reprezintă domeniile majore 
de interes ale proiectelor AMBULANCE HC1001 și EMERG-ENCY-112 HC4027 finanțate 
parțial de către Comisia Europeană / Programul de aplicații telematice DGXIII. Scopul 
proiectului AMBULANCE a fost Dezvoltarea unui dispozitiv portabil de telemedicină 
de urgență care să susțină transmiterea în timp real a biosignalelor critice, precum și 
imagini statice ale pacientului care utilizează legătura GSM. 
6.1. EMERGENCY-112, care a reprezentat extensia proiectului AMBULANCE, a avut ca 
scop extinderea sistemului la un sistem integrat, care ar putea funcționa pe mai multe 
legături de comunicare (satelit, GSM, POTS, ISDN, LAN etc.) Cuprinde două module 
diferite: i) unitatea pacientului care este unitatea situată în apropierea pacientului. 
Această unitate poate funcționa automat și are mai multe funcții de funcționare (în 
funcție de cazul utilizat). Ii) Unitatea medicului care este unitatea situată în 
apropierea medicului specialist. Această unitate poate fi fixă sau mobilă în funcție de 
locul unde se află medicul specialist. Imaginile statice ale poziției și stării pacientului 
sunt captate printr-o cameră mică și transmise. 
Sistemul specific a fost evaluat și verificat în mai multe țări ale UE, inclusiv în Cipru. 
Evaluarea sistemului a avut loc pe baza unor criterii prealabile care i-au asigurat 
validitatea și credibilitatea. Aceste criterii au inclus indicatori de timp, cum ar fi timpul 
de transport, timpul până la începerea tratamentului, timpul de stabilizare etc., într-
un total de 100 de cazuri în care a fost utilizat sistemul și în alte 100 de cazuri fără 
utilizare Sistemul, pentru a se deduce rezultatele comparative. Sa demonstrat că 
sistemul oferă un sprijin semnificativ pentru managementul pre-spitalicesc timpuriu și 
specializat și pentru supraviețuirea cazului de urgență. Pacienții cu traume severă sau 
multiplă au fost evaluați mai bine, în timp ce înregistrarea electronică a datelor 



pacientului a eliberat personalul ambulanței de orice documentație și ia ajutat să 
dedice mai mult timp unei îngrijiri reale de urgență. 
Programul a împărțit utilizatorii în funcție de vârsta lor, care avea între 25 și 50 de ani, 
precum și expertiza la nivel de computer. Formarea inițială a durat aproximativ 30 de 
minute pentru începători și sa extins la o oră pentru utilizatorii neexperimentați. Deși 
sistemul a fost evaluat pozitiv de autoritățile cipriote, acesta nu a fost încă pus în 
aplicare ca parte a sistemului de sănătate din Cipru. Acest lucru este de așteptat să fie 
revizuit în cadrul Sistemului de sănătate planificat, precum și o parte a revitalizării 
bazate pe un nou program al Programului Archimedic INTERREG III B, intitulat "O 
platformă telecomunicații pilot în bandă largă pentru îmbunătățirea îngrijirii medicale 
în Regiunea Mediterraneană" 20, care a fost recent acordată Universității din Cipru și 
Spitalului General Paphos. 
 
7. DITIS: Asistența medicală la domiciliu a pacienților cu cancer *8-11]  
DITIS (ΔΙΤΗΣ, în limba greacă, reprezintă: Net-work for Home HealthCare 
Collaboration) este un sistem care sprijină echipele virtuale de îngrijire a sănătății 
care se ocupă de asistența medicală la domiciliu a pacienților cu cancer din Cipru. 
DITIS a fost inițial dezvoltată pentru a depăși în mod eficient obstacolele dintre 
comunicare și continuitatea asistenței între echipa multidisciplinară din domeniul 
sănătății la domiciliu (Asociația Pancristică a Pacienților și Prietenilor de Cancer, 
PASYKAF) și între echipa și medicul oncolog adesea peste 100 km distanță. DITIS 
sprijină crearea, gestionarea și coordonarea echipelor virtuale de asistență medicală, 
pentru tratamentul continuu al pacientului la domiciliu. Astfel, pacientul a oferit 
pacientului o îmbunătățire a calității vieții, de exemplu oferind asistenților asistență 
medicală posibilitatea de a schimba prescripția prin intermediul dispozitivelor mobile, 
iar oncologul posibilitatea de a evalua și de a controla simptomele fără a trebui să-l 
vadă pe pacient. 
DITIS a fost inițiat în 1999 ca un proiect de cercetare de doi ani și a fost finanțat de 
atunci de mai multe organizații: 
i. Fundația pentru Promovarea Cercetării Cipru, Universitatea din Cipru și Asociația 
Cipriotă a Pacienților și Prietenilor de Cancer (PASY-KAF). 
ii. Autoritatea de Telecomunicații Cipru (CYTA), 
iii. Cambridge Microsoft Research Labs, 
iv. NetU consultants Ltd, 
V. WinMob Technologies Ltd, 
vi. Ericsson (prin S.A. Petrides Ltd), 
vii. Banca de Dezvoltare Cipru (CDB). 
 
8. Concluzii 
Recenzările curente de pe hârtie în aplicațiile adânci de e-sănătate din Cipru au 
prezentat atât succese, cât și eșec pe baza activităților lor de formare. Au fost 
utilizate diferite metodologii de formare, variind de la abordări clasice, cum ar fi 
formarea profesională a formatorilor, utilizarea demo-cazurilor urmate de formare 
personală, formare de grup și ateliere de lucru, la metodologii mai recente bazate pe 
sesiuni de eLearning, inclusiv teleconsultări. Instruirea a fost realizată cu succes în 



toate cazurile. Cu toate acestea, nu toate sistemele de e-sănătate au fost puse în 
practică cu succes, în principal din motive care nu au legătură cu formarea. 
Cipru ar trebui să-și accelereze ritmul în serviciile e-sănătății în beneficiul întregului 
sector al asistenței medicale. Un factor critic în realizarea acestui obiectiv îl constituie 
formarea medicilor, a personalului paramedical și administrativ în tehnologiile 
emergente din domeniul sănătății. Formarea acestui personal ar trebui să includă 
concepte precum înregistrarea electronică a pacientului, sistemele bazate pe web, 
securitatea, munca la distanță și altele. Legat de formare, ar trebui să existe 24 de ore 
de sprijin pentru personalul medical din spital, sistemele clinice sau îngrijirea la 
domiciliu în timpul operării. Mai mult, pe baza recomandărilor din raportul OMS 
privind instrumentele și serviciile eHealth22, Cipru ar trebui să ia în considerare 
investițiile în metodele de eLearning în științele sănătății, care vor oferi țării un 
avantaj serios atât pentru dezvoltarea conștientizării beneficiilor eHealth Devenind 
un centru medical internațional în regiunea mediteraneeană. Rezultatul final este că 
numărul de urgență 112 a câștigat o rată ridicată de răspuns în Cipru, cu toate 
acestea, trebuie dezvoltate mult mai multe lucrări în ceea ce privește operatorii, 
pentru a avea tot sprijinul fizic și psihic necesar pentru a-și îndeplini cu succes 
misiunea profesională și personală. 
 
9. Rolul instruirii psihologiei pentru operator 112 
9.1. Documentul de operare EENA - Suportul psihologic al apelanților 112 oferă cadrul 
și instrucțiunile privind rolul psihologiei în legătură cu pregătirea profesională a 
operatorului liniei 112 de urgență. Obiectivul principal al documentului este acela de 
a descrie principalele aspecte legate de aspectele psihologice, nevoile și sprijinul 
apelanților 112. 
9.2. Abrevieri și glosar 
Pentru a permite o pregătire de cea mai bună calitate, a fost elaborat un glosar 
special pentru a asista 112 de apeluri. Unele dintre Glosar sunt enumerate mai jos: 
ALS - Suport pentru viata avansata (ALS) 
AVL - localizarea automată a vehiculului 
BLS - suport de bază pentru viață 
CE - Comisia Europeană 
UE - Uniunea Europeană 
Puncte de răspuns 
ONU - Națiunile Unite 
OMS - Organizația Mondială a Sănătății 
 
9.3. Rolul apelantului 
Rolul apelantului este esențial în caz de urgență atât pentru persoanele în nevoie, cât 
și pentru lucrători, deoarece situațiile le fac într-o poziție dificilă din punct de vedere 
emoțional. Este într-adevăr important ca apelanții să fie conștienți de modul în care 
vor face față acestor situații dificile într-o manieră profesională. Cum fac apelanții să 
utilizeze proceduri raționale și formale, precum și procese individuale non-formale, 
intuitive și emoționale pentru a-și lua deciziile și cum pot fi susținute efectiv în 



procesul de luare a deciziilor? Aceste întrebări constituie aspecte importante care 
trebuie abordate pentru a permite o performanță mai bună și rezultate mai bune. 
9.4. Lanțul de servicii 112 definește cadrul de bază al sarcinilor și, prin urmare, 
contextul, în care putem începe să căutăm răspunsuri la aceste întrebări și la alte 
întrebări relevante. 
Secvența de alarmă de urgență: 
Intervalul de răspuns al publicului: 
i. Se produce incidenta 
ii. Se efectuează apelul de urgență 
Intervalul de răspuns în caz de urgență: 
i. Apelul este preluat de către serviciu 
ii. O nevoie este identificată 
iii. Se decide o prioritate 
iv. Este definit un răspuns 
V. Răspunsul / resursa este expediată 
vi. Asistența poate fi oferită online, dacă este indicată 
vii. Apelul este anulat 
 
 
Triajul apelurilor primite este o problemă majoră pentru apelurile profesionale care 
implică triajul apelurilor primite și că această acțiune necesită o pregătire specială, o 
răbdare enormă și, în final, independența de sentimente. Persoanele care solicită 
apelul trebuie să prioritizeze apelurile în funcție de gravitatea incidenței. 
Ca atare, acestea trebuie să poată:  
i. Obțineți informații critice și direcționați apelul cât mai repede posibil 
ii. Luați decizii rapide și reacționați cu rațiunea 
iii. Evaluarea corectă a apelurilor pentru a determina dacă acestea sunt de urgență 
sau non-urgență 
iv. Obțineți informații critice 
V. Introduceți informații în sistemul CADS 
vi. Rămâneți calm, profesionist, politicos și respectuos 
Este esențial ca decizia privind cum să procedați sau când să întrerupeți procesul 
stabilit necesită judecata critică și gândirea în numele persoanei care a apelat. 
În multe situații, apelantul este responsabil de gestionarea simultană a mai multor 
resurse de răspuns și de furnizarea de îndrumări de prim ajutor (de bază sau de viață 
în avans Suport) sau alte sfaturi potențial de salvare a apelantului. 
 
De asemenea, apelantul este, de asemenea, responsabil pentru furnizarea de 
informații de sprijin pentru resursele care răspund. Aceasta poate implica: 
i. Clarificarea locației exacte a pacientului / pacientului, 
ii. Solicită echipajului de servicii de salvare la fața locului să furnizeze resurse de 
sprijin, 
iii. Ambulanțe suplimentare, echipament de salvare sau un elicopter. 
Beneficiarul apelului joacă, de asemenea, un rol cheie în siguranța personalului la fața 
locului. Acestea sunt primele care au ocazia de a evalua situația în care echipajul 



răspunde, vor menține contactul pe scenă pentru a monitoriza siguranța echipajului și 
sunt frecvent responsabile pentru solicitarea răspunsului de urgență al poliției în caz 
de "copie de rezervă" a paramedicilor atunci când întâlnesc o Situație violentă. 
O acțiune importantă pe care trebuie să o țină orice persoană care efectuează apeluri 
este aceea că toate informațiile relevante despre incidente legate de fiecare apel 
trebuie tratate în limitele parametrilor legali stabiliți de fiecare țară, deoarece 
înregistrările pot deveni adesea un subiect de interes în procedurile judiciare și pot fi 
numiți În fața Curții de Justiție 
10. Efectuarea deciziilor în situațiile de urgență 
Efectuarea de decizii rapide și luarea deciziilor analitice se bazează pe ipoteze diferite 
privind modul în care sunt procesate informațiile. "Chiar dacă conceptualizările 
bazate pe raționamente și non-raționamente pot fi reprezentări extrem de 
simplificate ale acestor fenomene, ele au câștigat atenție în toate programele de 
cercetare"  și au fost aduse și în contextul camerelor de urgență. 
 
Potrivit lui Coget și Keller (2013) 30 Decizia poate fi împiedicată, iar nivelurile de stres 
cresc din cauza lipsei resurselor disponibile și a sprijinului instituțional ... " 
11. Aspecte psihologice ale luării apelurilor de urgență 
Apelanții de apel de urgență ascultau apelanții care descriu probleme lumești, dar și 
apelanților care descriu accidente grave, agonie și decese. Este neobișnuit ca 
persoanele care primesc apeluri de urgență să întâlnească incidente mortale și care 
necesită o pregătire specială pentru a ajuta toate persoanele implicate, să rămână 
calm și să acționeze într-un mod profesionist. 
Prin urmare, este esențial ca solicitanții apelurilor să dezvolte competențe specifice în 
ceea ce privește abilitățile medicale, tehnice și emoționale, însoțite de sprijin 
educațional și psihologic. Un studiu recent care a avut loc la Institutul de Tehnologie 
din Blekinge, în Suedia, a relevat faptul că "abilitățile individuale, cunoștințele, 
experiența, sensibilitatea, înțelegerea, empatia și intuiția au ajutat la depășirea 
dificultăților legate de îndeplinirea sarcinilor". 
O sarcină aparent simplă de luare a apelurilor necesită o coordonare rapidă, eficientă 
și flexibilă a proceselor mentale. Fiecare apel necesită flexibilitate și capacitate 
mentală pentru a depăși dificultățile situației date. Imaginația și capacitatea de 
memorare sunt doar câteva dintre abilitățile pe care trebuie să le dezvolte beneficiarii 
apelurilor. Sarcina de luare a apelurilor integrează mai multe profesii și pune cerințe 
înalte asupra proceselor mentale, condițiilor și personalității apelanților. 
 
Factorii de complexitate ai sarcinilor de achiziție a apelurilor pot fi împărțiți în 3 
grupe:  
1. Volumul de muncă mentală și luarea deciziilor, bazate pe informații eventual 
nesigure, 
2. Complexitatea interpersonală, datorită necesității de a obține încredere 
3. Factori de cerere legați de timp și energie. 
11.1. Factorii de stres în luarea de apeluri pot include:  
i. Sentimente de neputință în situații critice 
ii. Cerințe concurente pentru executarea rapidă și precisă 



iii. Abuzul frecvent de urgență, factorii de stres 
iv. Funcționarea frecventă a sistemelor de asistență în procesul de luare a apelurilor 
V. Lipsa resurselor necesare (cum ar fi ambulanțele) 
vi. Probleme în organizarea muncii, supraîncărcarea sarcinilor 
vii. Formare formală necorespunzătoare 
viii. Lipsă de recunoaștere publică 
 
Așa cum se arată în graficul de mai jos,  o creștere a stresului duce la o creștere a 
productivității - până la un punct, după care lucrurile merg rapid în jos. 
Punctul de vârf este diferit pentru fiecare individ și, prin urmare, trebuie ajustat și 
vizualizat în acest cadru. 
11.2. Metodele de gestionare a stresului pot include următoarele:  
i. Relaxare musculara, 
ii. Meditație, metode de gestionare a stresului 
iii. Biofeedback și 
iv. Strategii cognitive 
Dezvoltarea programelor de gestionare a stresului la (PSAP)  ar trebui să se bazeze pe 
o analiză complexă a expunerii grupurilor țintă ale angajaților la factorii de stres în 
contextul definit al setărilor și sarcinilor, la ergonomia stabilirii muncii și la rezultatul 
acțiunilor cuprinzătoare, încorporate în cadrul instituțional Strategii de management 
al resurselor umane. 
11.3. Simptomele stresului asociat muncii:  
Rolul apelanților în apelurile telefonice 112 este crucial în încercarea de a aborda cu 
succes un incident de urgență. Cu toate acestea, mai multe simptome de stres 
asociate pot cauza probleme pentru apelanții. Aceste probleme sunt: 
i. Oboseală 
ii. Tensiunea musculară 
iii. Dureri de cap Simptome fizice 
iv. Incidente de inima 
V. Dificultăți de dormit 
vi. depresiune 
vii. Anxietate 
viii. Simptomele psihologice de descurajare 
ix. Iritabilitate 
 
Toate cele de mai sus constituie aspecte serioase care trebuie abordate în cadrul unei 
dezvoltări mai largi a resurselor umane, deoarece HR este - și ar trebui considerat un 
bun valoros și nu ca o cheltuială. Cercetarea academică suplimentară a relevat rolul 
dezvoltării resurselor umane ale apelanților și Viitorul profesioniștilor din acest sector 
în următoarele decenii. În plus, Daft (2008)  și (2010)  s-au concentrat în mod repetat 
asupra problemei motivării pentru a spori performanța, deoarece banii nu sunt 
singurii factori luați în considerare de profesioniștii din orice sector. 
11.4. Strategii de copiere a apelurilor în contextul gestionării dezastrelor 
Deoarece persoanele care efectuează apeluri au o misiune extrem de serioasă de 
îndeplinit și întrucât mai multe simptome afectează locul de muncă, este inevitabil ca 



aceste probleme să fie abordate într-un cadru profesional. Având în vedere faptul că 
mai multe probleme pot varia de la grav la minor și având o conștientizare a 
potențialului mediu de desfășurare, condițiile, sarcinile și constrângerile, necesitatea 
introducerii unui astfel de cadru este din ce în ce mai importantă. 
Prin urmare, sunt propuse următoarele acțiuni:  
i. Programul de somn / muncă 
ii. Nutriția apelurilor iau măsuri de copiere 
iii. Exercițiu 
iv. Evitați alcoolul / drogurile 
 
În plus, acțiunile ulterioare trebuie să permită apelanților să mențină o atitudine 
eficientă pentru a-și îndeplini sarcinile:  
i. Umor 
ii. pauzele 
iii. Gândiți-vă la alte lucruri 
iv. Luați o respirație profundă și relaxați-vă 
V. Amintiți-vă că ar putea fi mai rău 
vi. Vorbiți cu alții 
vii. Din loc, în minte 
Pentru a realiza toate cele de mai sus, specialiștii au recomandat în mod repetat 
acțiuni specifice care s-au dovedit eficiente. 
i. Respirație adâncă 
ii. Relaxare mintală 
iii. Strângeți mușchii 
iv. Imagini mentale 
In plus,  
i. Dezvoltarea auto-motivării, 
ii. Introducerea autocontrolului 
iii. Dezvoltarea abilităților sociale, cum ar fi empatia 
 
Toate cele de mai sus permit o performanță mai ridicată și o satisfacție mai bună la 
locul de muncă, deoarece pregătirea mentală pentru desfășurarea dezastrelor 
reprezintă un factor-cheie de succes pentru realizarea și realizarea locului de muncă. 
11.5. Posibilități de intervenție psihologică 
Un set de instrumente a fost sugerat de mai mulți cercetători pentru a aborda aceste 
aspecte:  
i. Critical Stress Management, care este un protocol de intervenție dezvoltat special 
pentru tratarea evenimentelor traumatice. (Poliție, incendiu, ambulanță, lucrători de 
urgență și salvatori de dezastre) 
ii. Debriefingul este o intervenție proactivă care implică o întâlnire de grup sau o 
discuție despre un incident critic deosebit de dificil. 
iii. Dezafectarea este o intervenție care este o versiune mai scurtă, mai puțin formală 
a unei dezbateri. 
iv. Sesiunea de durere și pierdere este un grup structurat sau sesiune individuală 
după moarte și ajută oamenii 



V. Briefingul privind gestionarea crizelor este o intervenție largă, omogenă a grupului 
folosită înainte, în timpul și după criză pentru a prezenta fapte 
vi. Asistența de ajustare a incidentului critic oferă asistență umanitară multi-fațetă 
vii. Educația pre-criză oferă o bază pentru serviciile CISM. 
viii. Intervenția individuală a crizelor, în timp ce se confruntă cu criză, atât personală, 
cât și societală, există cinci principii de bază subliniate pentru intervenție. 
 
11.6. Treninguri și ateliere de lucru 
Pentru a crea un spirit de echipă atât de necesar, care joacă un rol important atât în 
viața personală, cât și în cea profesională, este esențial să se dezvolte ateliere de 
formare specială:  Beneficiile potențiale sunt: 
i. Membrii personalului din ce în ce mai încrezători în capacitatea lor de a gestiona 
situațiile de criză,  
ii. Membrii personalului și supraveghetorii care adoptă o abordare mai consecventă a 
apelanților în situații de criză, oferind astfel suport / serviciu de calitate superioară; 
iii. Membrii personalului au obținut cunoștințe sporite privind tehnicile de intervenție 
și gestionare a crizelor 
iv. Membrii selectați ai personalului de supraveghere au obținut tehnici de bază și 
sofisticate pentru a desfășura programe de formare eficiente și de lungă durată, care 
să beneficieze de resursele umane ale PSAP. 
Valoarea atelierului de instruire nu poate fi subminată în niciun caz și aceasta este o 
acțiune recomandată în mod special de către specialiștii din domeniu deoarece 
"Training-ul reprezintă o primă ocazie de a extinde baza de cunoștințe a tuturor 
angajaților, dar mulți angajatori consideră oportunitățile de dezvoltare costisitoare. “ 
 
În plus, sesiunile de formare executivă pot duce la: 
i. Abordarea slăbiciunilor 
ii. Îmbunătățiți performanța angajaților 
iii. Coerența acțiunilor Efectele pozitive ale 
iv. Sesiuni de instruire pentru satisfacția angajaților 
V. Productivitate mai mare 
Alți academicieni care au abordat, de asemenea, problema Formării și au ajuns la 
concluzia că angajații vor rezista la formare, deoarece reprezintă o perturbare a vieții 
normale, în ciuda faptului că angajatorii sunt pregătiți să investească în formarea lor. 
Prin urmare, Să se angajeze într-o formare constantă într-o manieră profesională 
pentru a-și dezvolta abilitățile și pentru a deveni mai eficiente și mai eficiente într-un 
domeniu crucial pentru viața oamenilor. 
Un atelier de lucru pentru linia de urgență 112 din Suedia a identificat câteva 
rezultate pozitive importante și le-a permis participanților să își extindă opiniile 
asupra importanței locului de muncă și a misiunii lor și, de asemenea, să-și dezvolte 
abilitățile profesionale. 
 
12. Ergonomia preluării apelurilor 
12.1. Perspectiva beneficiarului apelului 



Profesia de apelanți este preluată de personalul cu profil educațional variat în 
întreaga Europă. Domeniul de experiență, baza de cunoștințe și abilitățile 
profesionale ale unui apelant au un impact direct asupra performanței setului 
complex de sarcini și asupra calității sprijinului oferit apelanților și serviciilor de 
salvare implicate în intervenție. Uniunea Europeană a acordat atenție importanței 
aptitudinilor specifice care sunt esențiale și, prin urmare, necesare pentru realizarea 
unor locuri de muncă specifice54 și a stabilit parametrii importanți pentru a atrage 
cele mai potrivite. Acești parametri includ: 
i. Stimulente financiare pentru angajați 
ii. Stimulente financiare pentru angajatori 
iii. Dezvoltarea perspectivelor viitoare Stimulente pentru locuri de muncă 
iv. Creativitate 
V. Gândirea strategică 
Este într-adevăr important să oferim angajaților într-un sector atât de important, cum 
ar fi linia de urgență 112, cu cele mai bune stimulente posibile. Compensația 
financiară este o problemă majoră, totuși, aceasta nu este singura, deoarece mulți 
savanți s-au concentrat asupra unor aspecte precum Motivația la locul de muncă 
Conform cercetării, apelanții se plâng cel mai adesea despre problemele asociate cu 
creșterea zgomotului, utilizarea pe termen lung a căștilor, picioarele umflate datorită 
unei ședințe îndelungate și a unei interacțiuni complicate (comunicare) cu alți 
membri ai echipei datorită plasării stațiilor de lucru. Ergonomia centrului reprezintă 
un alt factor crucial care determină bunăstarea și performanța apelanților. 
12.2. Centrul de apeluri ergonomice 
Centrele de apel au un mediu de lucru unic, caracterizat prin practici de lucru care pot 
prezenta pericole și sisteme de lucru care diferă de cele ale altor posturi de birou 
bazate pe computer și care pot influența potențialul și performanța apelanților. 
Crearea unui call center corecțional ergonomic Poate ajuta angajații să evite astfel de 
disconforturi și vătămări. Ergonomia poate fi utilizată pentru a îmbunătăți bunăstarea 
și productivitatea lucrătorilor prin asigurarea faptului că stațiile de lucru și metodele 
de lucru sunt concepute astfel încât să răspundă nevoilor și capacităților acestora și, 
prin urmare, efectuarea de analize ergonomice ale centrului de apeluri de urgență și 
abordarea sistematică a potențialelor pericole și riscuri. 
 
Sarcina psihologică împreună cu oboseala rezultată din disconfortul fizic sunt factori 
importanți ai performanței muncii. Lucrătorii centrului de apel, de obicei, trebuie să 
stea pentru perioade lungi de timp, efectuând mai multe sarcini pe calculator și pe 
telefon. Tehnologia avansată în centrele de apeluri a permis viteza și precizia, cu 
toate avantajele sale, tehnologia din centrul de apel poate, de asemenea, să ia o taxă 
pe lucrători sub formă de afecțiuni fizice, cum ar fi dureri musculare, dureri de spate 
și oboseală. 
12.3. Contextul politic 
Câteva cadre juridice naționale (cum ar fi actele de sănătate și securitate 
ocupațională) 58 și standardele de management al resurselor umane, care stabilesc 
obligațiile legale și instituționale ale diferitelor părți la locul de muncă. Scopul 
legislației este de a preveni rănirile și bolile la locul de muncă. 



Exemple de reglementări includ obligația angajatorilor de a se asigura că: 
i. Este prevăzut un spațiu de lucru suficient pentru a permite persoanelor să lucreze în 
condiții de siguranță; 
ii. Podelele și suprafețele sunt construite și întreținute pentru a minimiza posibilitatea 
de alunecări, călătorii și căderi; 
iii. Persoanele nu sunt împiedicate și se pot mișca în siguranță în jurul unui loc de 
muncă. 
 
12.4. Potentiale pericole 
Orice loc de muncă poate prezenta pericole pentru sănătatea și securitatea fizică și / 
sau psihică a lucrătorului.59 Următoarele se referă la unele pericole în cadrul 
centrelor de apel, însă acestea nu sunt o listă extenuantă. 
i. Stadiul de proiectare și ergonomia stațiilor de lucru 
ii. Spațiu de lucru 
iii. Iluminat 
iv. Pericolele potențialului de ventilație 
V. Utilizarea căștii telefonice pentru cei 112 apelanți 
vi. Lucrări de manipulare manuală 
vii. Mediul psihologic. 
12.5. În căutarea unor riscuri, angajatorii ar trebui să ia în considerare 
Există multe tipuri de pericole la locul de muncă, care tind să se încadreze în patru 
categorii principale:  
i. Riscuri fizice 
ii. Ergonomic Pericole la locul de muncă 
iii. Riscuri chimice 
iv. Riscuri biologice 
 
Pentru a evita toate cele de mai sus, este necesar ca măsurile specifice să fie puse în 
aplicare într-o manieră profesională. Aceste măsuri pot include următoarele: 
i. Dezvoltați proceduri de lucru în siguranță 
ii. Comunicați și consultați cu angajații 
iii. Asigurați instruirea angajaților 
iv. Controlați angajații 
Pericolele se pot schimba din când în când pe măsură ce se schimbă locul de muncă și 
procedurile. Angajatorii ar trebui, prin urmare, să instituie o rutină de controale 
periodice privind pericolele și să stabilească o dată pentru a revizui întregul proces de 
gestionare a riscurilor. Este esențial să recunoaștem importanța climatului 
organizațional atât pentru a contribui, cât și pentru a atenua efectele stresului 
ocupațional asupra apelurilor de urgență. 
13. Provocări și probleme pentru serviciile 112 - Contextul economic 
Există dovezi care arată că apelanții în situații de urgență experimentează în mod 
regulat o gamă de factori de stres atât zilnic, cât și incidente critice care sunt similare 
cu cele întâmpinate de omologii lor de comunicații. De asemenea, aceștia raportează 
stresorii suplimentari care sunt specifici naturii și sferei activității lor. Literatura de 
stres ocupațională accentuează din ce în ce mai mult principalitatea factorilor 



organizaționali atât în exacerbarea, cât și în atenuarea efectelor acestor factori de 
stres. 
 
Având în vedere costurile individuale și organizaționale, este nevoie urgentă 
includerea acestui grup țintă al angajatului în eforturile empirice, teoretice și de 
intervenție care abordează aceste probleme. Sugestiile obținute din cercetare indică 
faptul că structura organizatorică a PSAP-urilor poate fi o conduită puternică pentru 
schimbarea reducerii stresului și îmbunătățirea moralei și performanței angajaților și 
acesta este un factor important al sustenabilității instituționale și economice a 
sistemelor 112. 
14. Concluzie 
Linia de urgență 112 reprezintă un instrument important pentru siguranța tuturor 
cetățenilor europeni sau a celor care vizitează Uniunea sau călătoresc în interiorul 
acesteia. 112 de apelanți reprezintă o parte esențială a acestei proceduri și toate 
acțiunile întreprinse atât de Uniunea Europeană ca organism constituțional, cât și de 
statele membre, ca parte individuală a acestei proceduri cu adevărat importante, 
trebuie să ia în considerare în mod serios nevoile și dorințele persoanelor care solicită 
apeluri Pentru a permite cel mai bun mediu de lucru posibil. Astfel de acțiuni trebuie 
să fie în deplină concordanță cu procedurile de management contemporane, 
acceptate pe scară largă de către toți cadrele universitare din întreaga lume. Luând în 
considerare parametrii de performanță specifici, cum ar fi: 
 
i. Mediul fizic 
ii. Stimulente financiare 
iii. Motivarea 
iv. Dezvoltarea profesională continuă Parametri 
V. Aprecierea locului de muncă 
 
Acestea vor conduce la o performanță mai bună a angajaților, ceea ce va duce la 
rezultate mai bune pentru cei care au nevoie. Pe de altă parte, angajații sunt chemați 
să-și asume întreaga responsabilitate a locului de muncă și să se concentreze asupra 
lor într-o atitudine eficientă și eficientă. 
Linia de urgență 112 este vitală pentru siguranța generală a cetățenilor Uniunii 
Europene, precum și multe altele. Aceasta este o temă centrală pentru dezvoltarea 
unei politici solide și cuprinzătoare care să abordeze toate problemele posibile care 
sunt legate în acest cadru și care au fost examinate în cadrul acestui document de 
cercetare. 
În ceea ce privește valoarea academică și de cercetare a prezentului proiect de 
cercetare, numai viitoarele cercetări viitoare vor permite validitatea și credibilitatea 
acestuia. Cu toate acestea, pe baza faptelor actuale, se sugerează cu tărie că 
rezultatele sunt adecvate pentru a sublinia situația actuală față de subiectul 
examinat. 
 
 


