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Στρατηγική συνεργασίας 
των επαγγελματιών 
στις Ιατρικές Υπηρεσίες 
Έκτακτης Ανάγκης για 
τον συντονισμό στην προμήθεια 
καινοτομιών.



ΣΤΌΧΌΙ
Η κινητοποίηση επαγγελματιών ιατρικών υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης, ερευνητών και ειδικών από το πεδίο ώστε 
να δημιουργήσουν συνεργασίες μεταξύ των ήδη υπαρχόντων 
ομάδων και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες.

Η δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας για την 
καταγραφή και την παρουσιάση καινοτόμων λύσεων για 
την διευκόλυνση της διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ της 
κοινοπραξίας και των ενδιαφερομένων μερών. 

Η ανάλυση του περιβάλλοντος των ευρωπαϊκών ιατρικών 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τις ομοιότητες ,τις διαφορές, τις 
δυνατοτήτες ,τις προκλήσεις και τις ανάγκες, τη παρακολούθηση 
πρωτοβουλιών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τη 
δημιουργία μιας σειράς καινοτόμων λύσεων.

Η περιγραφή των νομικών ζητημάτων, των ηθικών και 
κοινωνικών πτυχών που πρέπει να εξεταστούν για τον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη νέων λύσεων στον τομέα της επείγουσας 
ιατρικής και επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Η παροχή προδιαγραφών σχετικά με τις κοινές απαιτήσεις 
και τα τεχνικά έγγραφα για την υποβολή προσφορών για την 
απόκτηση έτοιμων προς χρήση έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων από Δημόσιας Αγοράς και από 
ιδιώτες αγοραστές.

Τη διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του 
έργου μέσου πολλαπλών καναλιών και μέσων επικοινωνίας, που 
έχουν σαν στόχο τους επαγγελματίες και φορείς έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης από όλη την Ευρώπη.
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Οι Ιατρικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης (Ι.Υ.Ε.Α.) στην Ευρώπη 
χαρακτηρίζονται από ένα πλουραλιστικό τοπίο με διαφορετικές οργανωτικές 
ιδιαιτερότητες, επαγγελματικά πρότυπα, συντονιστικούς μηχανισμούς και 
προσωπικό μέσα από διαφορετικά ιστορικά και θεσμικά πλαίσια ανάμεσα στα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ωστόσο αυτή η διαφορετικότητα 
ενώνει κάτω από τον κοινό στόχο της παροχής έγκαιρης φροντίδας, στα 
θύματα των ξαφνικών και απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, των 
μαζικών απωλειών υγείας, σε συνεννόηση μεταξύ των κρατών σε Ευρωπαϊκό 
περιβάλλον αλλά και σε συνεννόηση σε διεθνείς περιβάλλον μέσω των 
ανθρωπιστικών αποστολών. Ενδυναμώνοντας έτσι αυτή την δυνατότητα 
ανταπόκρισης και συνεργασίας των συστημάτων των Ευρωπαϊκών Ι.Υ.Ε.Α., 
ενισχύεται η ανθεκτικότητα των κοινωνιών των κρατών της Ε.Ε. και μάλιστα 
υπό τη σκιά πολλαπλών κινδύνων, οι οποίοι απαιτούν στενή συνεργασία 
μεταξύ των φορέων δημόσιας ασφάλειας και υγείας σε διεθνές επίπεδο.

Το iProcureSecurity επιδιώκει να εντοπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που 
δημιουργεί η ποικιλομορφία αυτών των συστημάτων, την ικανότητα 
να συνεργαστούν, να ενθαρρύνει την υιοθέτηση της έρευνας και της 
καινοτομίας με στόχο την αύξηση της τυποποίησης των πράξεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και να προτείνει τεχνικές έρευνας και καινοτομίας για 
να επιτύχει ένα πιο ομοιογενές Ευρωπαϊκό σύστημα των Ι.Υ.Ε.Α. ικανών να 
λειτουργούν ως μία συνεκτική οντότητα.
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