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Τη δυνατοτητα σε δημοσιες αρχες (ΕΟΔΥ, Κινητες Ομαδες Υγειας, κ.α.) να
παρακολουθουν την πορεια της υγειας των πολιτων που αποτελουν
επιβεβαιωμενα, πιθανα η υποπτα κρουσματα COVID-19 δινει εφαρμογη/λυση του
Κεντρου Εφαρμογων και Υπηρεσιων Ηλεκτρονικης Υγειας του Ινστιτουτου
Πληροφορικης του Ιδρυματος Τεχνολογιας και Ερευνας (ΙΤΕ-ΙΠ).
Προκειται για το αποτελεσμα προτασης του ΙΤΕ, στην προσκληση του υπουργειου
Ψηφιακης Διακυβερνησης με τιτλο «Δραση Αμεσης Εφαρμογης Ωριμων Ψηφιακων
Λυσεων», την οποια υπεβαλλε και αφορα στην αμεση εφαρμογη συγκεκριμενης
ψηφιακης λυσης που εχει αναπτυξει το τεχνολογικο ιδρυμα στο Ηρακλειο, με
δυνατοτητα αξιοποιησης απο ηδη υφισταμενες παραγωγικες δομες του Κρατους.
Συμφωνα με τον Επικεφαλης στο Κεντρο Εφαρμογων και Υπηρεσιων Ηλεκτρονικης
Υγειας στο Ινστιτουτο Πληροφορικης του ΙΤΕ Δημητριο Κατεχακη, η προτεινομενη
λυση με την ονομασια “Safe in COVID-19” (Μενω ασφαλης με COVID-19)
ανταποκρινεται αμεσα στις προκλησεις που αντιμετωπιζει η κοινωνια εν μεσω της
πανδημιας του Κορωνοϊου και παρεχει στους πολιτες, μεταξυ αλλων, τη
δυνατοτητα να καταγραφουν σε καθημερινη βαση την πορεια της υγειας τους και
να επικοινωνουν συγχρονα η ασυγχρονα με επαγγελματιες υγειας, εφοσον
απαιτειται, προκειμενου να λαμβανουν οδηγιες. Το Ινστιτουτο Πληροφορικης, μαζι
με τα υπολοιπα Ινστιτουτα του ΙΤΕ, εχουν τεθει στη διαθεση της Πολιτειας και των
Υγειονομικων Αρχων, ωστε να συμβαλλουν οπως επισημαινει ο κ. Κατεχακης, με
το υψηλο επιπεδο υποδομων και τεχνογνωσιας που διαθετουν, στην κοινη
προσπαθεια αντιμετωπισης της πανδημιας της νοσου COVID-19.

Σχετικα με την ολοκληρωμενη αυτη ψηφιακη υπηρεσια / προϊον, αυτη, αποτελει την
πιο προσφατη επεκταση της βραβευμενης σουιτας λογισμικων ηλεκτρονικης υγειας
Integrated Care SolutionsTM του ΙΤΕ-ΙΠ, οπως εξηγει ο επικεφαλης του κεντρου στο
ΙΤΕ. «Περισσοτερα απο 75% των λογισμικων αυτων εχουν αξιοποιηθει απο την
Πολιτεια η ιδιωτικες εταιρειες στην Ελλαδα και το εξωτερικο, μεσα απο συμβολαια
που εχει υπογραψει το Ινστιτουτο για την αξιοποιηση τους μεσα απο διαγωνιστικες
διαδικασιες. Το ΙΤΕ-ΙΠ, το οποιο εχει πιστοποιηθει κατα ISO
9001:2015, διαθετει ολη εκεινη την απαραιτητη υποδομη για την ασφαλη αναπτυξη
ηλεκτρονικων εφαρμογων και την παροχη σχετικων υπηρεσιων στον τομεα της
υγειας. Επισης, το Κεντρο Εφαρμογων και Υπηρεσιων Ηλεκτρονικης Υγειας διαθετει
τμημα τεχνικης υποστηριξης εξειδικευμενο στον τομεα της ηλεκτρονικης υγειας και
πιστοποιηση ISO 27001:2013».
Με βασικο μηνυμα «Προστατευουμε την κοινοτητα, προστατευουμε εμας,
αποσυμφοριζουμε το συστημα υγειας», οι εννεα επιστημονες που ασχολουνται με το
συγκεκριμενο εργο δραση, στοχευουν μεταξυ αλλων στο να επιτευχθουν καλυτερες
δυνατοτητες παρακολουθησης της επιδημιας απο τις δημοσιες αρχες. Οι
ενδιαφερομενοι μπορουν να λαβουν πληροφοριες για τη συγκεκριμενη δραση Safe
in COVID-19 στη σελιδα οπου το ΙΤΕ την παρουσιαζει https://covid19.forthehealth.
gr/.

