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https://grnet.gr/grnet_projects/hospitals/
NETWORK-COMPUTING SERVICES &
INFRASTRUCTURES FOR HOSPITALS
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 DATAΜαχάων

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

 Μαχάων
μυθικός ιατρός 

γιος του Ασκληπιού 
και της Ηπιόνης

+

∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Για την υποστήριξη του κλινικού έργου, τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας, αλλά και 

την ενίσχυση της ερευνητικής του δραστηριότητας, 

δημιουργούνται δράσεις παροχής προηγμένων δικτυακών  

και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές μονάδες  

σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. 

ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό          τεχνολόγοι ιατρικών μηχανημάτων      

τμήματα πληροφορικής και Διοικητικό προσωπικό των Νοσοκομείων 

πολίτες – επισκέπτες των Νοσοκομείων 



Τεχνικες Παροχες

•	 Διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών του έΔυτέ, 
του συνόλου των δημόσιων νοσοκομείων της χώ-
ρας, 2 κτιρίων του υπουργείου υγείας και του έθνι-
κού κέντρου αιμοδοσίας σε ταχύτητες 1/10Gbps.

•	 προμήθεια και εγκατάσταση περισσότερων από 
4.500 νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης 
(WiFi) εντός των χώρων των ωφελούμενων νο-
σοκομείων.

•	 έπέκταση / αναβάθμιση του κέντρου Δεδομένων 
για την υγεία για την κάλυψη των απαιτήσεων 
των νέων ωφελούμενων νοσοκομείων και την 
υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών.

•	 ςτοχευμένη αναβάθμιση των τοπικών δικτύων 
των νοσοκομείων.

•	 αξιοποίηση των παρεχόμενων υπολογιστικών πό-
ρων του κέντρου Δεδομένων στο ηράκλειο κρή-
της για τη φιλοξενία και την εγκατάσταση νέων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

•	 παροχή υπηρεσίας Harmoni -κεντρικό σύστημα 
αρχειοθέτησης και διανομής απεικονιστικών εξε-
τάσεων που παράγουν οι απεικονιστικές συσκευ-
ές των Νοσοκομειακών μονάδων- στο κέντρο 
Δεδομένων υγείας στο ηράκλειο κρήτης.

•	 Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα 
απεικονιστικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους 
χρήστες.

•	 παροχή υπηρεσίας τεχνητής Νοημοσύνης / Βα-
θιάς μάθησης για γρήγορη και αξιόπιστη υπο-
βοήθηση διάγνωσης του COVID-19 (coronavirus) 
από δεδομένα απεικονιστικών εξετάσεων.

•	 Δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσω-
πικό των επιλέξιμων νοσοκομείων.

•	 παροχή υπηρεσίας για την πρόσβαση του επιστη-
μονικού προσωπικού των νοσοκομείων στην υπη-
ρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔιαΔοςις.

οφελη

•	 ταχύτητα στην αποθήκευση, πρόσβαση και 
ανταλλαγή δεδομένων εντός και εκτός των 
μονάδων, υποστηρίζοντας το ερευνητικό και 
ιατρικό έργο του επιστημονικού προσωπικού, 
μέσω της διασύνδεσης των Δημόσιων νοσοκο-
μείων της χώρας στο δίκτυο οπτικών ινών του 
έΔυτέ.

•	 Δωρεάν, ασφαλής και γρήγορη πρόσβαση στο δι-
αδίκτυο μέσω της υπηρεσίας eduroam, μέσω της 
εγκατάστασης πολλαπλών σημείων ασύρματης 
πρόσβασης (WiFi).

•	 το κέντρο Δεδομένων για την υγεία φιλοξενεί 
τον απαιτούμενο υπολογιστικό, αποθηκευτικό και 
δικτυακό εξοπλισμό για την αποδοτική, ασφαλή 
και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τα νοσο-
κομεία.

•	 έπέκταση της υπηρεσίας καταλόγου χρηστών 
για το προσωπικό κάθε νοσοκομείου και ενσω-
μάτωσή τους στην ομοσπονδία ταυτοποίησης & 
έξουσιοδότησης έΔυτέ, για πρόσβαση σε όλες 
τις ψηφιακές υπηρεσίες με ασφάλεια και εμπι-
στευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των 
τελικών χρηστών. 

•	 Harmoni - υπηρεσία αρχειοθέτησης μακρού χρό-
νου αντιγράφων απεικονιστικών δεδομένων για 
τα νοσοκομεία, τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλο 
όγκο. η αντικατάσταση τεχνολογιών αρχειοθέτη-
σης (φιλμ) θα έχει ως όφελος την εξοικονόμηση 
κόστους, την εξασφάλιση διατήρησης δεδομέ-
νων και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης  τα-
ξινόμησης. 

•	 πρόσβαση στην υπηρεσία ασφαλών τηλεδιασκέ-
ψεων e:Presence, με βίντεο υψηλής ανάλυσης. 

•	 Ζωντανή παρακολούθηση επιστημονικών εκ-
δηλώσεων διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας 
Διαυλος του GRNET.

έΔυτέ A.E .  -  έθΝικο Δικτυο 

υποΔομώΝ τέχΝολογιας και έρέυΝας 

www.grnet.gr - info@grnet.gr

grnet_grgrnet.gr grnet sa grnet.gr grnet edyte

κατά την παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 9α του ςυντάγματος, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού προστασίας Δεδομένων (κανονισμός (έέ) 2016/679 
του έυρωπαϊκού κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου, της 27ης απριλίου 2016, έέ L 119 [γκπΔ]). κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.
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