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Διασύνδεση δημόσιων νοσοκομείων στο 
δίκτυο και στις υπηρεσίες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

 Τίτλος πράξης: Παροχή προηγμένων δικτυακών-
υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε 
περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη 
του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους 
δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα υγείας (ΟΠΣ: 5041841)
 Διάρκεια: 1/7/2019 – 30/6/2023
 Προϋπολογισμός: 11.028.806,50 € με ΦΠΑ
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α) Διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών ΕΔΕΤ του συνόλου των 
δημόσιων νοσοκομείων της χώρας σε ταχύτητες 1/10Gbps με 
μίσθωση υποδομής οπτικών ινών για 15 έτη 

β) Προμήθεια και εγκατάσταση περισσοτέρων από 4.500 νέων 
σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi) εντός των χώρων των 
ωφελούμενων νοσοκομείων

γ) Παροχή υπηρεσίας αρχειοθέτησης των δεδομένων, που 
παράγουν οι απεικονιστικές συσκευές των ωφελούμενων 
νοσοκομείων στο Κέντρο Δεδομένων για την Υγεία, στο Ηράκλειο 
Κρήτης

δ) Επέκταση του Κέντρου Δεδομένων για την Υγεία ώστε να καλύψει 
τις απαιτήσεις των νέων ωφελούμενων νοσοκομείων
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Προσδοκώμενα οφέλη



Προσδοκώμενα οφέλη

ε) Δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των 
επιλέξιμων νοσοκομείων

στ) Παροχή πρόσβασης του επιστημονικού προσωπικού των 
νοσοκομείων στην υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων 
ΔΙΑΔΟΣΙΣ

ζ) Στοχευμένη αναβάθμιση των τοπικών δικτύων των νοσοκομείων

η) Αξιοποίηση των πόρων του Κέντρου Δεδομένων στο Ηράκλειο 
Κρήτης για τη φιλοξενία και την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας
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Συνδεδεμένα ήδη από την Πράξη 1

12/3/2020



Πράξη 2: διασύνδεση μέσω IRU (1/2)
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Πράξη 2: διασύνδεση μέσω IRU (2/2)
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Συνδεδεμένα μέσω άλλων δράσεων
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Πράξη 2: διασύνδεση μέσω ΜΑΝ ή άλλων 
λύσεων (1/2)
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Πράξη 2: διασύνδεση μέσω ΜΑΝ ή 
άλλων λύσεων (2/2)
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Harmoni

High-performance Archiving and Retrieval 
of Medical On-line Imaging

Δυνατότητα για: 
 λήψη απεικονιστικών εξετάσεων από συστήματα PACS ή 

απεικονιστικές συσκευές (modalities) νοσοκομείων
 υπηρεσία αρχειοθέτησης στο Κέντρο Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ 

Α.Ε. στην Κνωσσό
 ανάκτηση των αποθηκευμένων απεικονιστικών δεδομένων 

στα τοπικά PACS ή διαγνωστικές μονάδες των Νοσοκομείων 
προέλευσης των εξετάσεων
 Πλήρης συμβατότητα με το πρότυπο DICOM
 DICOM: το διεθνές πρότυπο για τις ιατρικές εικόνες 
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Harmoni: τι δεν είναι

 Δεν αποτελεί ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
 Δεν υποκαθιστά τα συστήματα PACS των Νοσοκομείων
 Δεν επιφέρει καμία μεταβολή ή επεξεργασία στα 

απεικονιστικά δεδομένα που παράγονται στα νοσοκομεία
 Δεν επηρεάζει την εσωτερική λειτουργία των τοπικών 

νοσοκομειακών συστημάτων
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Ωφέλη

 Αρχειοθέτηση μακράς διάρκειας για τα απεικονιστικά 
δεδομένα των νοσοκομείων
 Ελαχιστοποίηση των ασκόπως επαναλαμβανόμενων 

εξετάσεων
 Οικονομίες κλίμακας από την μείωση της ανάγκης 

προμήθειας τοπικών συστημάτων αποθήκευσης
 Ταχύτερη ανάκτηση και αξιοποίηση των παλαιότερων 

εξετάσεων
 Διασφαλισμένες αναβαθμίσεις λογισμικού, υποστήριξη 

μετάπτωσης δεδομένων, χωρίς επιπλέον χρεώσεις (VNA 
neutrality)
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Ποσοτικά στοιχεία



Ποσοτικά στοιχεία
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