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ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

Αγώνας δρόμου για διαχείριση 
πληροφοριών για τον κορωνοϊό

Ν
υχθημερόν εργάζονται από την 
αρχή της κρίσης του κορωνοϊού 
στην Κύπρου, επιστήμονες από 
το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 

Καινοτομία "ΚΟΙΟΣ" του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για την ανάπτυξη ενός ολο
κληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
πληροφοριών και λήψης αποφάσεων 
για τον κορωνοϊό.

ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ στο ΚΥΠΕ ο συντονιστής 
της όλης προσπάθειας, Παναγιώτης Κο

λιός, οι επιστήμονες προσφέρθηκαν 
εθελοντικά όταν είδαν τη δυσκολία 
που υπήρχε στο 1420 με τα πολλά τη
λεφωνήματα και την καταγραφή των 
κλήσεων σε χαρτί. Μετά την επιτυχή 
εφαρμογή του συστήματος στο 1420, 
τους ζητήθηκε από το υπουργείο Υγείας 
να τους βοηθήσουν με την ιχνηλάτηση 
των επαφών των κρουσμάτων, οπότε 
εξέλιξαν το σύστημα ώστε να κατα
γράφει και τα άτομα που ήρθαν σε 
επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα.

ΚΑΘΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΑΝ αυτές τις νέες 
εφαρμογές του συστήματος και έρχον
ταν συνεχώς νέες πληροφορίες, δημι- 
ουργήθηκε και μια άλλη ομάδα που 
βλέπει τις αναφορές που μπαίνουν στο 
σύστημα και κλείνει τα ραντεβού για 
τη δειγματοληψία. Έτσι οι εθελοντές 
δάσκαλοι της ΠΟΕΔ που κλείνουν τα 
ραντεβού για τη δειγματοληψία βλέπουν 
απευθείας από το σύστημα τα αιτήματα 
δειγματοληψίας από το υπουργείο, απο- 
φεύγοντας περιττή γραφειοκρατία.
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ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τα αποτελέσματα της 
δειγματοληψίας μπαίνουν απευθείας 
στη βάση δεδομένων, ώστε να (ραί
νεται ποιοι ήταν θετικοί και ποιοι αρ
νητικοί και πώς εξελίσσεται αυτή η 
αλυσίδα μετάδοσης του ιού, για να

μπορούν οι επιδημιολόγοι να αποφα
σίσουν τα περαιτέρω μέτρα. Αυτή τη 
στιγμή, είπε ο κ. Κολιός, υπάρχουν 
πάνω από 8000 αναφορές για όσους 
έγινε ιχνηλάτηση ή τηλεφώνησαν στο 
1420.
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