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Νομολογία 

 Τα νοσοκομεία συλλέγουν, καταχωρούν & αποθηκεύουν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούν πληροφορίες που 
αφορούν την υγεία. 

 Ως μεγαλύτερη εικόνα: οργανώνουν τα δεδομένα σε ομάδες 
ή/και τα συσχετίζουν με διάφορα θέματα με σκοπό την εξαγωγή 
συμπερασμάτων (πχ βάση συμπτωματολογίας, αντίδραση σε 
φαρμακευτικές ουσίες κλπ). 

 Το ΠΣΝ παίζει πρωταρχικό ρόλο σε αυτή τη διεργασία. 

 Η εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων αλλά ακόμη περισσότερο 
η «ιδιωτικότητα» των δεδομένων κάθε ασθενή πρέπει να γίνεται 
απολύτως σεβαστή. 
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 Τι είναι «ιδιωτικότητα» (privacy); 

 Alan Westin: “…the claim of an individual to determine what 
information about himself or herself should be known to others.” 

 Εξετάζει την ιδιωτικότητα σε διάφορα επίπεδα: 

 Political,  

 Socio-Cultural and Organizational, 

 Interest-Group and Ideological Positions, 

 Βάσει εποχής (1945-1960, κλπ) 

 Στον καθορισμό της ιδιωτικότητας λαμβάνουν μέρος το 
κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο με ισχυρές επιρροές, καθώς 
και το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να οριστούν. 

 Παράδειγμα: Ευρωπαϊκές χώρες vs χώρες Μ. Ανατολής 

Νομολογία 
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 Στην Ε.Ε. η προσπάθεια προστασίας της ιδιωτικότητας εκφράζεται 
μέσω της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Η οδηγία είναι κοινοτικό κείμενο, δεσμευτικού χαρακτήρα προς τα 
κράτη μέλη της Ε.Ε., υποχρεωτικής κύρωσης. 

 Θεμελιώδης εκτίμηση:  

«τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων υπηρετούν τον άνθρωπο- ότι 

πρέπει, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή κατοικίας των φυσικών προσώπων, να 

σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους, και ιδίως την 

ιδιωτική ζωή, και να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, 

στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών καθώς και στην ευημερία του 

ατόμου». 

 Χαρακτηρίζει τα δεδομένα που διαχειρίζονται τα νοσοκομεία και 
άπτονται της δημόσιας υγείας, ως «ευαίσθητη κατηγορία 
δεδομένων». 

Νομολογία 
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 Στο ίδιο κείμενο: 

 γίνεται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ προσωπικών και ευαίσθητων 
δεδομένων, 

 ως «επεξεργασία των δεδομένων» ορίζεται –ανάμεσα σε άλλα– και η 
«διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων», 

 για την προστασία των δεδομένων καθορίζει προς τα κράτη-μέλη ότι: 

«…ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την προστασία από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, …..» 

 Σε αυτό το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο τα κράτη μέλη έχουν 
προσαρμόσει την εθνική τους νομοθεσία. 

Νομολογία 
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 Στο Η.Β. ο αντίστοιχος νόμος είναι ο «Data Protection Act 1998». 

 Ο ορισμός της Αρχής ελέγχου έγινε αργότερα με δύο διαφορετικούς νόμους: 
ένας για τη Σκωτία & ένας για το υπόλοιπο Η.Β. 

 Στις Η.Π.Α. οι νόμοι: 

 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (1996) 

 Personal Data Privacy and Security (2011)  

θέτουν το ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου καθορίζονται οι απαιτήσεις για 
την προστασία των ηλεκτρονικών πληροφοριών υγείας του ατόμου. 

 Οι αντίστοιχες οικονομικές πληροφορίες προστατεύονται από το 
νόμο Sarbanes-Oxley. 

Νομολογία 
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 Ο ελληνικός νόμος είναι, ίσως, ο αυστηρότερος από τους σχετικούς 
εθνικούς νόμους που θεσπίστηκαν βάσει της συγκεκριμένης 
ευρωπαϊκής οδηγίας. 

 Με το Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Δ.Π.Χ.): 

 θεσμοθετείται η επεξεργασία δεδομένων  και 

 θεσπίζεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Α.Π.Δ.Π.Χ.). 

 Αποστολή της Α.Π.Δ.Π.Χ. είναι η 

«…εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος νόμου και άλλων ρυθμίσεων που 
αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα…» 

 

Νομολογία 
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 Η ΑΠΔΠΧ είναι θεσπισμένη ως Ανεξάρτητη Αρχή: 

«Η Αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή, έχει δικό της προϋπολογισμό και 

εξυπηρετείται από δική της γραμματεία.  Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε  
διοικητικό έλεγχο.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής 
απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.  Η Αρχή υπάγεται στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης και εδρεύει στην Αθήνα.» 

 Η Αρχή τηρεί τα παρακάτω μητρώα: 

α) Αρχείων και Επεξεργασιών 

β) Αδειών, 

γ) Διασυνδέσεων Αρχείων, 

δ) Προσώπων που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται σε αρχεία, 

ε) Αδειών Μεταβίβασης, 

Στ) Απορρήτων Αρχείων 

Νομολογία 

«Καθένας έχει πρόσβαση στα υπό 

στοιχεία α, β, γ, δ και ε μητρώα της 

προηγούμενης παραγράφου.» 

(Άρθρο 18, Εδ. 5) 
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 Οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 
περιληφθούν σε αρχείο. 

 «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που 
αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.  

 «Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή 
εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και 
συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και 
την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή 
καταδίκες. 

Νομολογία: Βασικά σημεία του Ν. 2472/97 
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 «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε 
εργασία (ή σειρά εργασιών) που εφαρμόζεται σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως:  

 η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση,  

 η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση,  

 η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  

 η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή. 

 «Υπεύθυνος επεξεργασίας», οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και 
τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 «Εκτελών την επεξεργασία», οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας. 

Νομολογία: Βασικά σημεία του Ν. 2472/97 
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 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται 
μόνον όταν το «υποκείμενο» των δεδομένων έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του. 

 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεγεί ή 
υφίστανται επεξεργασία κατά παράβαση του αρ. 4 παρ. 1, 
καταστρέφονται με ευθύνη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Αρχή, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την 
έναρξη της επεξεργασίας. 

 Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων διαχωρίζεται από τα 
προσωπικά δεδομένα και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες. 

Νομολογία: Βασικά σημεία του Ν. 2472/97 
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 «Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων 
δεδομένων.» (Αρ. 7 παρ. 1) 

 Οι εξαιρέσεις περιγράφονται στο ίδιο άρθρο. 

 Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων ύστερα 
από αίτηση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 

 Η άδεια εκδίδεται για ορισμένο χρόνο και ανάλογα με το σκοπό 
επεξεργασίας. 

 Ο καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα Δ.Π.Χ. που τον 
αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. 

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να του απαντήσει εγγράφως. 

 Η επεξεργασία των Δ.Π.Χ. είναι απόρρητη. 

Νομολογία: Βασικά σημεία του Ν. 2472/97 
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 Η διασυνοριακή ροή Δ.Π.Χ. είναι ελεύθερη προς: 

 Χώρες-μέλη της Ε.Ε., 

 Χώρα μη-μέλος της Ε.Ε., μετά από άδεια της Αρχής που παρέχεται εάν κριθεί 
ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. 

 Η διαβίβαση δεδομένων Π.Χ. προς χώρες που δεν ανήκουν στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις, γίνεται με πολύ συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στο νόμο. 

Νομολογία: Βασικά σημεία του Ν. 2472/97 
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 Ο καθένας έχει δικαίωμα να: 

 προβάλλει αντιρρήσεις, οποτεδήποτε, για την επεξεργασία δεδομένων που 
τον αφορούν, 

 δηλώσει στην Αρχή ότι τα δεδομένα του δεν επιθυμεί να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας για λόγους προώθησης πωλήσεων αγαθών ή 
υπηρεσιών, 

 Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας έχουν υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε 
επεξεργασία, το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν αναλόγως. 

 ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο την άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή 
πράξης, ή… που έλαβε κάποιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο αποκλειστικά με 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον αυτά αποβλέπουν στην 
αξιολόγηση της προσωπικότητας ή της αποδοτικότητάς του. 

 

Νομολογία: Βασικά σημεία του Ν. 2472/97 
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 Η Αρχή νομιμοποιείται να επιβάλλει στους Υπεύθυνους Εξεργασίας, 
τις εξής Διοικητικές ποινές: 

 Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης. 

 Πρόστιμο ποσού από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) έως πενήντα εκατομμύρια 
(50.000.000) δραχμές. (Έχουν αντιστοιχισθεί με την αλλαγή σε €) 

 Προσωρινή ανάκληση άδειας. 

 Οριστική ανάκληση άδειας. 

 Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών 
δεδομένων. 

 

 

Νομολογία: Βασικά σημεία του Ν. 2472/97 



17 

 Η παράβαση όρων του νόμου επιφέρει και Ποινικές κυρώσεις: 

 Παράλειψη γνωστοποίησης στην Αρχή: έως 3 έτη φυλάκιση και χρηματική 
ποινή, 

 Διατήρηση αρχείου χωρίς άδεια (ή κατά παράβαση των όρων):  τουλάχιστον 1 
έτος φυλάκισης και χρηματική ποινή, 

 Διασύνδεση αρχείων: έως 3 έτη φυλάκιση και χρηματική ποινή, 

 Επέμβαση στο αρχείο, αφαίρεση, αλλοίωση, καταστροφή, ανακοίνωση ή 
εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο: τουλάχιστον 1 έτος φυλάκισης και 
χρηματική ποινή –εάν οι πράξεις δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλους 
νόμους. 

 Η τέλεση από αμέλεια των παράνομων πράξεων που περιγράφει ο νόμος, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 ετών και χρηματική ποινή. 

Νομολογία: Βασικά σημεία του Ν. 2472/97 
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 Εάν από τις πράξεις προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη 
λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή για την εθνική 
ασφάλεια επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή. 

 Τυχόν προανάκριση για εγκλήματα του Νόμου, ορίζεται ότι περατώνεται σε 2 
–το πολύ– μήνες από την άσκηση ποινικής δίωξης. 

 Τυχόν δικάσιμος ημέρα, ορίζεται σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από 3 
μήνες από το πέρας της προανάκρισης. 

 «Δεν επιτρέπεται αναβολή της δίκης… …παρά μόνο 1 φορά για εξαιρετικά 
σοβαρό λόγο». Σε περίπτωση αναβολής «… η υπόθεση εκδικάζεται κατ’ 
εξαίρεση πρώτη.» 

 

Νομολογία: Βασικά σημεία του Ν. 2472/97 
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 Η διατήρηση αρχείων που αφορούν θέματα υγείας διέπεται από 
διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο: Π.Δ. 1258/1981 

 Χαρακτηρίζονται ως «…διατηρητέα στα αρχεία των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας…» συγκεκριμένα 
έγγραφα – αρχεία. 

 Η διαδικασία εκκαθαρίσεως των αρχείων προβλέπεται στο Π.Δ. 
768/1980 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των ΝΠΔΔ». 

 Τα ηλεκτρονικά αρχεία υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις διατήρησης 
των αντίστοιχων αρχείων. 

Νομολογία: Διατήρηση αρχείων  
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Νομολογία: Διατήρηση αρχείων  
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Νομολογία: Διατήρηση αρχείων  

 Οι πληροφορίες οικονομικής φύσεως περιλαμβάνονται : 

 στον «Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων» (ΠΔ 186/1992) μαζί με τις τροποποιήσεις 
του, και 

 τον 3296/2004 όπου αναφέρει για τις περιπτώσεις καταστροφής των 
οικονομικών πληροφοριών. 

 Αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν και στον Κ.Β.Σ. που ψηφίστηκε 
τον Νοέμβριο 2014, με ισχύ από Ιανουάριο 2015. 

Η ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος 
ενδέχεται να έχει άμεσες & σημαντικές επιπτώσεις 

έναντι του νόμου. 



22 

 Η έρευνα σχεδιάστηκε για να εξετάσει:  

 το μέγεθος και τη βασική δομή που είναι σχεδιασμένο το ΠΣ του 
νοσοκομείου,  

 την εφαρμογή γενικών και ειδικών κανόνων ασφαλείας των πληροφοριακών 
συστημάτων,  

 τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο το σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή, και  

 το επίπεδο ετοιμότητας του νοσοκομείου να λειτουργεί υπό συνθήκες 
καταστροφής του ΠΣ του. 

 Για λόγους ασφαλείας κρίθηκε σκόπιμο να μην καταγραφούν 
λεπτομέρειες (π.χ. μοντέλα, εκδόσεις & ενημερώσεις Λ.Σ. κλπ) 

 Η διαμόρφωση του ερωτηματολόγιου έλαβε υπόψη μια σειρά από 
πρότυπα και οδηγούς ασφάλειας. 

Έρευνα: Ασφάλεια ΠΣ στα νοσοκομεία 
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 Συνολικά 163 ερωτήσεις με δομημένες απαντήσεις τύπου 
«Ναι/Όχι» ή κλιμακωτές. 

 Διαχωρισμός ερωτήσεων σε: Βασικές & Επεξηγηματικές. 

 Δομημένο σε 2 ενότητες με 3 θεματικές περιοχές η καθεμία. 

 1η – Εξερεύνηση του ΠΣ: οργάνωση, κάλυψη νοσοκομειακών λειτουργιών, 
εφαρμογή γενικών κανόνων ασφαλείας. 

 2η – Εξερεύνηση DRP: Βασικά σημεία ενός σχεδίου, πρόθεσή διατήρησης & 
επέκτασής του, εφαρμογή προτύπων ασφαλείας. 

 Το ερωτηματολόγιο ήταν σχεδιασμένο με τρόπο που να μπορεί να 
αποτελέσει μια Λίστα Ελέγχου – ως εργαλείο χρήσης από τα 
νοσοκομεία. 

 

Έρευνα: Ταυτότητα της έρευνας 
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 Στοχευόμενοι αποδέκτες προς συμπλήρωση: οι Δντές 
Πληροφορικής ή το αρμόδιο προσωπικό. 

 Επεξεργασία αποτελεσμάτων με το IBM SPSS Statistics v.19  

 Απευθύνθηκε σε 139 νοσοκομεία.  

 Ποσοστό ολοκλήρωσης της έρευνας 82% (απαντήσεις από 114 

νοσ/μεία). 

 Ποσοστό συμπλήρωσης των απαντήσεων: 99,66% 

Έρευνα: Ταυτότητα της έρευνας 
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Έρευνα: Ταυτότητα της έρευνας 
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Μακεδονίας

Μακεδονίας & Θράκης

Θεσσαλίας & Στερεάς

Ελλάδας
Πελοποννήσου, Ιονίου,

Ηπείρου & Δυτ. Ελλλάδας
Κρήτης

Γενικές Ερωτήσεις αφορούσαν: 

 την Κατηγορία του νοσοκομείου,  

 τον Αριθμό των Κλινών,  

 τον Αριθμό των Κλινικών,  

 τις Εφημερίες ανά μήνα, και  

 την Έδρα του νοσοκομείου. 

Δυνατότητα επιμέρους αποτελεσμάτων 
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 Πάνω από τα μισά νοσοκομεία 
χρειάζονται 24/7 πληροφορική 
υποστήριξη. 
 

 Από το 51% των συστημάτων τ. C/S,  

 τα 39 > 3ετία 

 τα 12 <= 2 ετία 

Έρευνα: Εξερεύνηση του ΠΣ 
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Έρευνα: Εξερεύνηση του ΠΣ 

 Ο κατακερματισμός των χώρων είναι ανασταλτικός παράγοντας. 

 76% των νοσοκομείων έχουν θεσπισμένη διαδικασία παροχής δικαιωμάτων 
χρήστη. 

 Το 26% παρουσίασε δυνατότητες τηλεργασίας (teleworking).  
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Έρευνα: Εξερεύνηση του ΠΣ 

 Τα μεγάλα νοσοκομεία 
αποσυνδέουν την ύπαρξη 
χρηστών από αντίστοιχους Η/Υ. 

 Η 60% των νοσοκομείων 
εξυπηρετείται από 150 Η/Υ το 
περισσότερο (συνδεδεμένοι στο 

δίκτυο). 
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Έρευνα: Εξερεύνηση του ΠΣ 

 36% έχει εφαρμογές που 
υποστηρίζουν ολόκληρη τη δομή 
του νοσοκομείου. 

 59,2 % καλύπτουν όλες τις 
νοσοκομειακές πτέρυγες. 

 31% καλύπτει πλήρως τις νοσ. 
λειτουργίες 

 27,6% καλύπτει το 76-90 αυτών 
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Έρευνα: Εξερεύνηση του ΠΣ 

 Τα εργαστήρια καλύπτονται στο 
68% των νοσοκομείων. 

 Πλήρη κάλυψη λειτουργιών των 
εργαστηρίων παρέχεται στο 31,4% 
των νοσοκομείων. 

 56% των νοσοκομείων δήλωσαν ότι 
καλύπτουν τις ανάγκες των Ε.Ι. 
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Έρευνα: Εξερεύνηση του ΠΣ 

 Τα Γραφεία Ιατρών καλύπτονται στο 
43% των νοσοκομείων. 

 Το 87% καλύπτει όλες τις  Διοικητικές 
υπηρεσίες του. 

 Η Διαχείριση προσωπικού καλύπτεται 
από εφαρμογή στο 81% των 
νοσοκομείων. 
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Έρευνα: Εξερεύνηση του ΠΣ 

 Η Γραμματεία – Πρωτόκολλο 
καλύπτεται στο 84% των 
νοσοκομείων. 

 Μόνο το 30% των νοσ/μείων καλύπτει 
ενέργειες Συντήρησης & Επισκευής των 
Ιατρικών Μηχανημάτων του. 
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Έρευνα: Εξερεύνηση του ΠΣ 

 98% των νοσ/μείων καλύπτει 
μηχανογραφικά το λογιστήριο. 

 Υπάρχει ακόμη 2% που το 
καλύπτουν χωρίς σύστημα. 

 Το 83% των νοσ/μείων υποστηρίζει τις 
ενέργειες προμήθειας Φαρμακευτικού & 
Υγειονομικού υλικού. 

 Αντίστοιχη εικόνα με 80% ισχύει για την 
κάλυψη προμηθειών Γενικού Υλικού. 

 Η Επιχειρησιακή Ευφυΐα (ΒΙ) υπάρχει στο 
42% των νοσοκομείων. 

 Μόλις το 37% των νοσοκομείων διαθέτει 
μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων. 

 Θέση Υπεύθυνου Ασφάλειας 
Πληροφοριών έχει θεσπιστεί μόνο στο 
10% των νοσοκομείων. 

 Το 79% των νοσ/μείων υλοποιεί Έλεγχο 
πρόσβασης μόνο εξουσ/νου προσωπικού 
στους χώρους των ΠΣ. 
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Έρευνα: Ασφάλεια ΠΣ 

 Τα περισσότερα νοσοκομεία δεν 
έχουν ή δεν περιλαμβάνουν 
Πολιτική για τη χρήση Internet. 

 Γενική Πολιτική Ασφαλείας διαθέτει το 
57% των ερωτηθέντων. 

 Οι Πολιτικές ασφαλείας που έχουν 
αναπτυχθεί παρουσιάζουν κενά. 
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Έρευνα: Ασφάλεια ΠΣ 

 Η Γραμματεία 
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Έρευνα: Ασφάλεια ΠΣ 

 Το 19% των νοσοκομείων 
χρησιμοποιεί Κρυπτογράφηση 
δεδομένων...  

…αλλά κανένα δεν έχει θεσπίσει τρόπο 
διαχείρισης των κρυπτογραφικών 
κλειδιών 
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Έρευνα: Ασφάλεια ΠΣ 

 Μόνο το 37% διαθέτει λογισμικό 
ελέγχου αλλοιώσεων των αρχείων 
του συστήματος  

 Μόνο το 49% των ερωτηθέντων έχει 
θεσπίσει κάποια πολιτική ασφαλών & 
αποτελεσματικών passwords. 

 Λίγα νοσοκομεία έχουν διασφαλίσει το ΠΣ 
τους από επιθέσεις τύπου Άρνησης 
Υπηρεσιών (Denial of Service). 

 Προστασία από κακόβουλο λογισμικό 
εφαρμόζεται στο 87% των νοσ/μείων. 

 Τα υπόλοιπα ΠΣΝ διατρέχουν μεγάλους 
κινδύνους. 

 Το 2010 οι επιθέσεις μέσω κακόβουλου 
λογισμικού ανέρχονταν στο 67,1% των 
περιπτώσεων επίθεσης (Διεθνής έρευνα). 

 
Λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία (43,4%) διαθέτουν καθορισμένες  

ενέργειες ελέγχου της ασφάλειας του δικτύου του νοσοκομείου. 
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Έρευνα: Ασφάλεια ΠΣ 

Η κρισιμότητα των πληροφοριών στην επιβίωση του νοσοκομείου 
σχετίζεται με το πόσο απαραίτητη είναι μια πληροφορία προκειμένου 

να εξυπηρετηθούν οι CBFs. 

 Στρατηγική Ανάκαμψης & Καταστροφή ΠΣ, 
έχουν καθοριστεί, στο 33% των 
ερωτηθέντων. 

 Μόνο το 24% των σχεδίων διαθέτουν και 
τα δύο αντικείμενα. 

 Ακόμη πιο μικρό είναι το ποσοστό όσων 
έχουν προχωρήσει σε Ανάλυση 
Επιχειρησιακών Επιπτώσεων. 

 Από το 37% των ν/μείων που έχουν κάνει 
RA μόνο το 14,4% την έχουν συσχετίσει με 
τις CBFs. 
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Έρευνα: Ασφάλεια ΠΣ 
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Έρευνα: Ασφάλεια ΠΣ 
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Συμπεράσματα 

 Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Η ασφαλής διατήρηση των δεδομένων – πληροφοριών του ΠΣΝ 
δεν είναι απλώς ένα τεχνικό καθήκον αλλά νομική υποχρέωση του 
νοσοκομείου. 

 Την ευθύνη για τα δεδομένα δεν την έχει ο Εκτελών την 
Επεξεργασία αλλά ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 

 Η κατάσταση της γενικότερης ασφάλειας στα ΠΣ των Ελληνικών 
νοσοκομείων παρουσιάζει μεγάλα κενά… 

 …ωστόσο, δεν διαφέρει σημαντικά από τις αντίστοιχες άλλων χωρών 
(Ελβετία, Αυστραλία, Πορτογαλία). 
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Συμπεράσματα 

 Η θέσπιση θέσεων CIO στα νοσοκομεία θα δώσει σημαντική 
ώθηση στη βελτίωση της ασφάλειας. 

 Η στρατηγική ανάπτυξης πολλών και μικρών συστημάτων στα 
Ελληνικά νοσοκομεία έχει αρχίσει να αλλάζει προς την υλοποίηση 
ενιαίων συστημάτων. 

 Η εξάρτηση των Ελληνικών νοσοκομείων από τα ΠΣ τους 
καταγράφεται από την έρευνα ως Απόλυτη για μεγάλο ποσοστό 
νοσοκομείων. 
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 Γ. Αγγελινός, «Ανάκαμψη ΠΣ Υγείας μετά από καταστροφή», Διατριβή, 
Παν. Πειραιά, Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων, 2013. 

 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα  (1995). 

 Ν. 2472/97, ΠΔ 1258/81, ΠΔ 186/92, Ν. 3296/2004 

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Παρατήρηση – Πρακτική εμπειρία 

 Ερωτηματολόγια έρευνας 

Πηγές 



44 

Ευχαριστώ! 


