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Πιστοποίηση ΙΤΕ για την ασφαλή διαχείριση πληροφοριών
euro2day.gr – Τετ, 1 Οκτ 2014

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας, έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 27001:2013 για το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης
πληροφοριών που εφαρμόζει στην «Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής στην Υγεία».
Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό TÜV Austria Hellas, μέλος του TÜV Austria Group, και
κρίθηκε ότι το Κέντρο πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου.
Το πρότυπο ISO 27001 αποτελεί αυτήν τη στιγμή de facto πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.
Έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ, ενώ μέσω του πιστοποιητικού δίνεται αντικειμενική, ανεξάρτητη και έμπειρη
γνώμη σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος που έχει αναπτυχθεί, όσον αφορά την διαφύλαξη,
διακίνηση και ακεραιότητα της παραγόμενης και εισερχόμενης πληροφορίας, και αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης του
ιδρύματος για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση με το ISO 27001 αποτελεί απόδειξη της συνεχούς προσπάθειας για
αριστεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, τόσο στις ερευνητικές όσο και στις αναπτυξιακές του δραστηριότητες,
καθώς ήδη από το 2008 είναι πιστοποιημένο με το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008. Παράλληλα, οι
ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Integrated Care Solutions - Medical, ICS-M) που
έχει αναπτύξει έχουν πιστοποιηθεί με τη «Σφραγίδα Ποιότητας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, Επίπεδο 2» (EuroRec EHR
Quality Seal Level 2) από το 2011.
Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη μακροχρόνια βασική και
εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγει στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα της Υγείας,
εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από αυτό έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά σε μεγάλο αριθμό μονάδων
Υγείας σε όλη την Ελλάδα, στην πλειονότητά τους ως τμήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
Σχετικά άρθρα
•

Με… χορηγία ΕΚΤ η αντίδραση του Γενικού Δείκτη

Έως και πάνω από τις 1.090 μονάδες κινήθηκε το Χρηματιστήριο στον απόηχο των σχεδίων της ΕΚΤ. Εξασθαινεί ο αρχικός
ενθουσιασμός. Πρωταγωνιστούν τράπεζες και ΟΠΑΠ. Πήραν το μήνυμα και τα ελληνικά ομόλογα. Παραμένουν οι
προβληματισμοί για το «εσωτερικό μέτωπο»
•

Τα «δώρα» Ντράγκι για τράπεζες και κυβέρνηση

Θετική η ΕΚΤ στο αίτημα να διευρυνθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενεχύρων. Να χαμηλώσει ο πήχης για τιτλοποιήσεις
και covered bonds ζήτησε η ΤτΕ. Πως ανοίγει ο δρόμος για έξοδο της χώρας από το Μνημόνιο. Αντιδράσεις από Γερμανία.
•

ΧΑ: To «καλό» και το «κακό» σενάριο για 7 blue chips

Πού τοποθετούνται οι ακραίες τιμές για τα «βαριά χαρτιά» που διαμορφώνουν την τάση στην αγορά. Γιατί ο ρόλος των
τραπεζών και οι καθαρές εισροές σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ κρίνουν και πάλι το επενδυτικό κλίμα. Οι αποδόσεις των
μετοχών. Αναλυτικός πίνακας.
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