
Κατηγορία ΚΡΗΤΗ Τετάρτη Οκτωβρίου

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υ ηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος

Τεχνολογίας και Έρευνας έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη ιστο οίηση για το σύστημα

ασφαλούς διαχείρισης ληροφοριών

Πιστοποίηση του ΙΤΕ για την ασφαλή διαχείριση 
πληροφοριών 

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υ ηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη ιστο οίηση για

το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης ληροφοριών ου εφαρμόζει στην Υλο οίηση Έργων Πληροφορικής

στην Υγεία

Η ε ιθεώρηση ραγματο οιήθηκε α ό τον ανεξάρτητο οργανισμό μέλος του

και κρίθηκε ότι το Κέντρο ληροί τις α αιτήσεις του ροτύ ου

Το ρότυ ο α οτελεί αυτή τη στιγμή ρότυ ο για τη διαχείριση της ασφάλειας των

ληροφοριών

Έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ ενώ μέσω του ιστο οιητικού δίνεται αντικειμενική ανεξάρτητη

και έμ ειρη γνώμη σχετικά με την ε άρκεια και συμμόρφωση του συστήματος ου έχει ανα τυχθεί όσον

αφορά στην διαφύλαξη διακίνηση και ακεραιότητα της αραγόμενης και εισερχόμενης ληροφορίας και

α οτελεί α όδειξη της δέσμευσης του ιδρύματος για τη διαχείριση της ασφάλειας των ληροφοριών

Η ιστο οίηση με το α οτελεί α όδειξη της συνεχούς ροσ άθειας για αριστεία του

Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ τόσο στις ερευνητικές όσο και στις ανα τυξιακές του δραστηριότητες

καθώς ήδη α ό το είναι ιστο οιημένο με το Πρότυ ο Διαχείρισης Ποιότητας
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Παράλληλα οι ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

ου έχει ανα τύξει έχουν ιστο οιηθεί με τη Σφραγίδα Ποιότητας

Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας Ε ί εδο α ό το

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη μακροχρόνια βασική και

εφαρμοσμένη έρευνα ου διεξάγει στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλε ικοινωνιών

Στον τομέα της Υγείας εφαρμογές ου έχουν ανα τυχθεί α ό αυτό έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν

αραγωγικά σε μεγάλο αριθμό μονάδων Υγείας σε όλη την Ελλάδα στην λειονότητά τους ως τμήματα

ολοκληρωμένων ληροφοριακών συστημάτων
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