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E-Learning Πανεπ. Αθηνών
4μηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Ιατρική.Δείτε Εδώ!

Ελλάδα

Κόσμος

Δείτε ακόμα
• Τον σκότωσαν στο ξύλο και εκτέλεσαν
το σκυλί του – 25 χρόνια φυλακή στον
βασικό κατηγορούμενο!
• Π.Α.ΜΕ. Ηρακλείου για την απεργία
στις 27 Νοέμβρη
•

Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη

• Καταδικάζει την επίθεση στον Πέτρο
Ινιωτάκη η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου!
• Καταδικάζουν την επίθεση εις βάρος
του Ινιωτάκη οι Ανοιχτοί Ορίζοντες!
• Δείτε τις εικόνες από το σημείο της
δολοφονικής επίθεσης εις βάρος του
αντιδημάρχου Ηρακλείου!
• Άνανδρη δολοφονική επίθεση εις
βάρος του Πέτρου Ινιωτάκη!
• Π. Κουκουλόπουλος: «Κερδισμένη
από την νέα ΚΑΠ η Κρήτη»
•

Κρήτη: Μαθήματα Θεάτρου για όλους!

• Μ. Κριτσωτάκης: «Γίνεται προσπάθεια
τρομοκράτησης της σχολικής κοινότητας»
• Κρήτη: 36 χρονος είχε βάλει κρυφές
κάμερες στις τουαλέτες – Κατέγραψε έξι
γυναίκες – Οι τρεις ανήλικες!
• Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου: «Η
καταστολή και η τρομοκρατία δεν χωράνε
στα σχολεία»
• Ακυβέρνητο φορτηγό πλοίο με
μετανάστες Νότια της Ιεράπετρας
• «Αναφορά στον Γκρέκο»από το
ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης
• Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης στο Δήμο Κισσάμου
• Εθιμοτυπική επίσκεψη εκπροσώπων
ΔΗΜΑΡ στον Δήμαρχο Χανίων, Τ.
Βάμβουκα
• Να ασφαλιστούν οι καλλιέργειες στο
Αντισκάρι και τα Πηγαϊδάκια
• Ακυβέρνητο πλοίο με παράτυπους
μετανάστες νοτιοανατολικά της Κρήτης

Πολιτική

Οικονομία

Πολιτισμός

Αθλητισμός
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Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ φλέγονται

Τον σκότωσαν στο ξύλο και εκτέλεσαν
σκυλί του – 25 χρόνια φυλακή στον βα
κατηγορούμενο!

Η ΟΛΜΕ για τον Πρωθυπουργό: Ξεκά
και κυνικός…. 09:41

Σημαντική συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας ΙΤΕ και της Κεντρικής Υ ηρεσίας του
ΕΚΑΒ α οτελεί η ενεργο οίηση εφαρμογής
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ε ειγόντων
εριστατικών για το ΕΚΑΒ Αθηνών Το Συντονιστικό
Κέντρο Αθήνας αρέχει υ ηρεσίες άμεσης βοήθειας
στην ευρύτερη μητρο ολιτική εριοχή της Αττικής
εξυ ηρετώντας ένα συνολικό ληθυσμό σχεδόν
εκατομμυρίων ατόμων

Ο kyr σχολιάζει την επικαιρότητα…. α
ιστοσελίδα www.i-kyr.gr
της ημέρας

Κυρία Αννα Μισέλ μου, εσεις αποχαιρ
στο αεροδρόμιο τον Χριστοφοράκο…
Πολιτική

Το ηλεκτρονικό σύστημα αρέχει τα αναγκαία
ληροφοριακά εργαλεία για την διαχείριση των
εκατοντάδων κλήσεων ου δέχεται το ΕΚΑΒ καθημερινά για την αροχή ε είγουσας ρονοσοκομειακής
φροντίδας Υ οστηρίζει ηλεκτρονική καταγραφή των αρεχόμενων ληροφοριών α ό εισερχόμενες κλήσεις για
βοήθεια και βασική κατηγοριο οίηση του βαθμού σοβαρότητας του ε είγοντος έτσι ώστε στην συνέχεια να γίνεται
ορθολογική αντιμετώ ιση των εριστατικών Το διαχειριστικό υ οσύστημα της εφαρμογής ροσφέρει ένα ευρύ
εριβάλλον διοικητικών και στατιστικών αναφορών Οι στατιστικές αναφορές αρέχουν στους ε ικεφαλείς του
συντονιστικού κέντρου ληροφορίες κρίσιμες για την οργάνωση και λειτουργία της υ ηρεσίας Οι μέσοι χρόνοι
αντα όκρισης των ασθενοφόρων και η κατανομή των όρων του συστήματος συλλέγονται ροκειμένου να
βελτιώσουν τις αρεχόμενες υ ηρεσίες

Οι αμοιβές των διδασκόντων στη Βου
ορίζονται από Υπουργική Απόφαση
Πολιτική

Τα ιο δημοφιλή

Ένα
οδοι
εγκαταλελειμμένα
α
Διακο

Το ΙΤΕ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη μακροχρόνια βασική και εφαρμοσμένη έρευνα ου διεξάγει στις
εριοχές 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 λειονότητα τους ως τμήματα ολοκληρωμένων ληροφοριακών συστημάτων Το ληροφοριακό σύστημα
στο ΕΚΑΒ Κρήτης στο λαίσιο ηλεκτρονικών υ ηρεσιών για την υγεία και
του ΕΚΑΒ λειτουργεί ήδη α ό το
του δικτύου
ου είχαν ανα τυχθεί α ό το Ινστιτούτο Πληροφορικής αρχικά στην Κρήτη

Κρήτη

Δείτε
σημείο
ε

Για τις ερευνητικές και ανα τυξιακές δραστηριότητες και για τις υ ηρεσίες ου αρέχει το Ινστιτούτο
για το ο οίο είναι
Πληροφορικής του ΙΤΕ ακολουθεί το Πρότυ ο διαχείρισης οιότητας
ιστο οιημένο α ό το
Προσφάτως έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη ιστο οίηση
για το
σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των ληροφοριών ου εφαρμόζει στην Υλο οίηση Έργων Πληροφορικής
στην Υγεία

αντιδημάρχου
Σύγκρουση
Κουράκη

Για ερισσότερες ληροφορίες ε ικοινωνήστε με
Γνώμες

κ Δημήτριο Γ Κατεχάκη
Ε ικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υ ηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ
Τηλ
Φαξ

Είναι

Βία

• Ιδρύθηκε το «Ινστιτούτο
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών» στο Ηράκλειο!

Ε

• Συγκροτήθηκε το ΔΣ του Συλλόγου
Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Ανατολικής
Κρήτης

βία

Γελοιογραφία της ημέρας

Ε
διαφορές

Ο

σχολιάζει την ε ικαιρότητα

α ό την ιστοσελίδα

προηγουμενο αρθρο

επομενο αρθρο

Σήμερα το απόγευμα τα
εγκαίνια της έκθεσης του
ΙΑΠ!

Κριτσωτάκης και Διακάκη
στην πανδημοτική
κινητοποίηση των Βιαννιτών
για το Κ.Υ.
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