ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΡΗΣΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΑΓΩΓΗ
Σθνπφο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο (Κ.Λ.) είλαη λα ελεκεξψζεη θαη λα
θαηαζηήζεη ζαθείο ηνπ φξνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο (Ο.Π.Σ.Υ.) ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Φαλίσλ
(Γ.Ν.Φ.)
Ο κάθε τρηζηής ηοσ δικηύοσ ηοσ Γ.Ν.Υ. δέτεηαι ανεπιθύλακηα όηι αποδέτεηαι
πλήρως ηον παρόν κανονιζμό λειηοσργίας.
Η Υπνδηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο έρεη ηελ επζχλε ηεο αδηάιεηπηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
πςειήο πνηφηεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γ.Ν.Φ., θαη ε
εηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ηερλνινγίεο αηρκήο ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
Τειεπηθνηλσληψλ. Με ζθνπφ ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ε Υπνδηεχζπλζε
Πιεξνθνξηθήο έρεη αλαιάβεη ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ
ηερληθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ
ρξεζηψλ ηνπ Γ.Ν.Φ.
Σε απηά ηα πιαίζηα ν παξφλ θαλνληζκφο ζθνπφ έρεη λα νξηνζεηήζεη ην ζεζκηθφ θαη
θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηπσκέλσλ ππνδνκψλ ηνπ Γ.Ν.Φ. Οη
αθφινπζνη νξηζκνί είλαη ρξήζηκνη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο:
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Υπνδηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο (ελ ζπληνκία ΤΠΟ) ηνπ Γ.Ν.Φ. νλνκάδεηαη ην
Γξαθείν πνπ πξνηείλεη, πινπνηεί θαη παξαθνινπζεί ζε ηερληθφ επίπεδν ηε
πνιηηηθή ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο πνπ ραξάζζεη ην Ννζνθνκείν.
Δηαρείξηζε Λνγηζκηθψλ Εθαξκνγψλ (ελ ζπληνκία ηκήκα SOFTWARE) ηνπ
Γ.Ν.Φ. νλνκάδεηαη ην Γξαθείν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ θάζε εθαξκνγή απφ
ζπζηεκαηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πιεπξάο θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δηαρείξηζε Εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ εμνπιηζκνχ (ελ
ζπληνκία ηκήκα HARDWARE) ηνπ Γ.Ν.Φ. νλνκάδεηαη ην Γξαθείν πνπ
δηαρεηξίδεηαη ηνλ Εμνπιηζκφ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθηππσηψλ ηνπ
Γ.Ν.Φ. θαζψο θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ Γ.Ν.Φ.
Δίθηπν Δεδνκέλσλ Γ.Ν.Φ. νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ
θαη ππνδνκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο επηθνηλσλίαο ησλ
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο.
Εθαξκνγέο Γ.Ν.Φ. νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηελ πιήξε κεραλνγξάθεζε ησλ Δηνηθεηηθψλ θαη Ιαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
λνζνθνκείνπ.
Εμνπιηζκφο Γ.Ν.Φ. νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ,
Δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθηππσηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ.
Φξήζηεο (δηθηχνπ) νλνκάδεηαη ε θάζε κνλάδα ηνπ Γ.Ν.Φ. (Κιηληθή,
Εξγαζηήξην, Φεηξνπξγεία, Δηνηθεηηθφ Τκήκα, Μνλάδα, Επηηξνπή θηι) ή ην
κεκνλσκέλν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν απνηειεί κέινο ή επηζθέπηεο ηνπ

δηθηχνπ ηνπ Γ.Ν.Φ. θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην Δίθηπν Δεδνκέλσλ ηνπ
Γ.Ν.Φ..
Ο παξψλ Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ
δηθηχνπ.

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σπγθεθξηκέλα ζηηο θαζεκεξηλέο πιένλ δξαζηεξηφηεηεο ηεο Υπεξεζίαο, φπσο απηέο
έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πεξηιακβάλνληαη:









Η ηήξεζε κεηξψνπ ρξεζηψλ, ινγαξηαζκψλ θαη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζην
ηνπηθφ δίθηπν ή ζην Internet
Η επίβιεςε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ησλ Η/Υ
H εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ Η/Υ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ζπζθεπψλ ηνπο
Οη ιεηηνπξγίεο δηαζθάιηζεο ηαηξηθνχ απνξξήηνπ θαη δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, γηα ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ.
Οη ιεηηνπξγίεο θχιαμεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (Backups)
Η κειέηε θαη πινπνίεζε πξνηάζεσλ, πνπ επηθέξνπλ νξγαλσηηθέο αιιαγέο νη
νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ην λέν ηξφπν εξγαζίαο κε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο. Η
δξαζηεξηφηεηα απηή αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ, είλαη ζεκαληηθφηαηε
θαη απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ζηειερψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ινηπνχ ζηειερηαθνχ
δπλακηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Εθπαίδεπζε λέσλ θαη παιαηψλ ρξεζηψλ ζε λέα πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο.

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ νη εξγαδφκελνη ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο πξαγκαηνπνηνχλ
θαζεκεξηλή εθεκεξία ππνζηήξημεο ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ
ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο Ο.Π.Σ.Υ. Η ππνζηήξημε
απηή γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Ο.Π.Σ.Υ. θαη ζηα ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα πνπ ρεηξίδνληαη ην Ο.Π.Σ.Υ. Υπνζηήξημε ζε εθαξκνγέο ή ρξήζηεο πνπ
δελ αλήθνπλ ζην Ο.Π.Σ.Υ., δελ παξέρεηαη ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηεο εθεκεξίαο. Τν
εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ ηεο Υπνδηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο είλαη αλαξηεκέλν ζην
Τειεθσληθφ Κέληξν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Η εθεκεξία πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο:
1. Τειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ εξγαδφκελν ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο.
2. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο βιάβεο.
3. Καηεγνξηνπνίεζε βιάβεο HARDWARE, SOFTWARE, NETWORK.
A. HARDWARE: Επίζθεςε θαη επηζθεπή ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ.
B. SOFTWARE: Επίζθεςε ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ελεκέξσζε
αλάινγα κε ην πξφβιεκα ζηελ θαηάιιειε εηαηξία.
C. NETWORK: Απνκαθξπζκέλε επίιπζε ή επίιπζε ζην ρψξν ηνπ
Ννζνθνκείνπ.

4.

Επηβεβαίσζε ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο.

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΕΤΘΤΝΗ
Η παξνρή δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη πξνλφκην ην νπνίν
παξαρσξείηαη απφ ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο. Η ρξήζε ηνπ
Δηθηχνπ ηνπ Γ.Ν.Φ. παξαρσξείηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
ζπληζηνχλ απηνλφεην δηθαίσκα. Τν Γ.Ν.Φ. επηθπιάζζεηαη γηα θάζε λφκηκν δηθαίσκα
ηνπ, θαη ξεηά δειψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Δηθηχνπ Δεδνκέλσλ ηνπ,
ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο επζχλεο:
1. Τν Γ.Ν.Φ. απνπνηείηαη θάζε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ή απψιεηα
δεδνκέλσλ πξνθχπηεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηε ρξήζε είηε ηνπ Δηθηχνπ
Δεδνκέλσλ, είηε γεληθψο εμνπιηζκνχ ηνπ Γ.Ν.Φ..
2. Σηφρνο ηνπ Γ.Ν.Φ. είλαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Δηθηχνπ θαη
ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ, ρσξίο δχζρξεζηεο δηαδηθαζίεο θαη ρξνλνβφξνπο
πεξηνξηζκνχο. Τν επίπεδν είλαη αλάινγν ελφο αλνηθηνχ, αθαδεκατθνχ θαη
λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα παξνρή
ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ αζθαιείαο πξνο ηνπο ρξήζηεο. Παξφια απηά, φπσο
θαη ζε θάζε αλνηθηφ δίθηπν ε πηζαλφηεηα παξαβηάζεσλ αζθαιείαο δελ κπνξεί
λα απνθιεηζζεί εληειψο. Σπλεπψο, ην Γ.Ν.Φ. θαη ην ΤΠΟ ηνπ απνπνηείηαη
θάζε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηδησηηθνχ απφξξεηνπ, θινπή
πιεξνθνξηψλ, αιινίσζε ή απψιεηα δεδνκέλσλ, θαη γεληθά θάζε βιάβε πνπ
πξνθχπηεη άκεζα ή έκκεζα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ή δπζιεηηνπξγίαο ησλ
κεραληζκψλ αζθαιείαο ηνπ.
3. Απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη, ή θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη (εζσηεξηθά ζην
Γ.Ν.Φ. ή θαη ζε νιφθιεξν ην Internet) κέζσ ηνπ Δηθηχνπ Δεδνκέλσλ ηνπ
Γ.Ν.Φ. απφ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε, δελ είλαη θαη' αλάγθε επίζεκεο απφςεηο,
νχηε δεζκεχνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην Γ.Ν.Φ. απφ κφλα ηνπο. Οη απφςεηο
θαη ηα θείκελα ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξνζσπηθά. Τν Γ.Ν.Φ.
δελ επζχλεηαη γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο, δελ έρεη ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα λα ηηο
ειέγρεη, αιιά νχηε θαη ηε βνχιεζε λα επηβάιιεη ινγνθξηζία.
4. Η αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ρξήζηε ζην Δίθηπν ηνπ Γ.Ν.Φ., φπσο θαη ε ζχλδεζε
κεραλήκαηνο ζην ελζχξκαην ή αζχξκαην δίθηπν ηνπ Γ.Ν.Φ. πξνυπνζέηεη ηελ
απηφκαηε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΥΡΗΣΩΝ
Η πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην Δίθηπν Δεδνκέλσλ θαη ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα
ηνπ Γ.Ν.Φ. δηέπεηαη απφ ηνπο παξαθάησ θαλφλεο:
1. Τα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ
Ννζνθνκείνπ είλαη, θαηά θχξην ιφγν, επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα. Τα δεδνκέλα απηά είλαη απφξξεηα θαη ε επεμεξγαζία ηνπο
επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ζχκθσλα κε ην Νφκν 2472/97. Υπφ απηφ ην λνκηθφ
πιαίζην, νη ρξήζηεο ππνρξεψλνληαη λα πξνζηαηεχνπλ ην απφξξεην ησλ
ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη θαη λα δηαηεξνχλ
ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, θξνληίδνληαο ψζηε ηα ηαηξηθά δεδνκέλα λα
είλαη αθξηβή.

2. Κάζε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ έξρεηαη ζαλ δσξεά ζα παξαρσξείηαη κεηά
απφ αίηεζε ζηελ Υπνδηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη γηα
ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ κε ηα είδε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα. Γηα ηε δσξεά
εθηππσηή ζα γίλεηαη αίηεζε πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο δσξεάο απφ ηελ εηαηξία ή
ηνλ ηδηψηε, πξνθείκελνπ λα ειέγρεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ σο πξνο ηα
αλαιψζηκα πνπ δηαζέηεη ην Γ.Ν.Φ.
3. Κάζε πξίδα ηνπ Δηθηχνπ Δεδνκέλσλ ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ
ππεπζχλνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν φπνπ βξίζθεηαη ε πξίδα, ζην ΤΠΟ ηνπ
Γ.Ν.Φ. Παξφκνηα, ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ πξνζθέξνληαη απφ ην ΤΠΟ (π.ρ.
ινγαξηαζκφο ρξήζηε, θηι.) παξέρνληαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ΤΠΟ ηνπ Γ.Ν.Φ.. Η ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία γηα θάζε πεξίπησζε θαζνξίδεηαη κε επζχλε ηνπ ΤΠΟ.
4. Κάζε ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνο θαη ππφινγνο γηα θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα ε
νπνία μεθηλάεη ή αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο πξίδαο δεδνκέλσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ
ππνινγηζηή, ή ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί. Επίζεο, ν ρξήζηεο
είλαη ππεχζπλνο θαη ππφινγνο γηα ην πεξηερφκελν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ
ηζηνζειίδσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. Όζνλ αθνξά
πξίδεο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε πνιινχο ππνινγηζηέο (λεζίδεο,
εξγαζηήξηα), ή ππνινγηζηέο πνπ εμππεξεηνχλ πνιινχο ρξήζηεο, ζπλππεχζπλνη
είλαη θαη νη αληίζηνηρνη ηερληθά ππεχζπλνη γηα ην αληίζηνηρν εξγαζηήξην ή
ππνινγηζηή.
5. Κάζε ρξήζηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ
πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ηνπ φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε κε ην Δίθηπν
Δεδνκέλσλ θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζην Δίθηπν
ειαηησκαηηθά θαιψδηα πεξηνρήο εξγαζίαο, θάξηεο δηθηχνπ ή ινγηζκηθφ. Τν
ΤΠΟ θαη νη θαηά ηφπνπο ππεχζπλνη ηνπ Γ.Ν.Φ. παξέρνπλ ηερληθέο ζπκβνπιέο
θαη ζπζηάζεηο κε ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη.
6. Κάζε ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή θαη ηε δηαθχιαμε «αζθαινχο»
ζπλζεκαηηθνχ (password) γηα πξφζβαζε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ.
7. Κάζε ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ
ηνπ απφ ιαζξαία αλάγλσζε ή αιινίσζε απφ ηξίηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν
ρξήζηεο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη φπνην κεραληζκφ αζθαιείαο παξέρεη ην
αληίζηνηρν ζχζηεκα ηνπ θαη θξίλεη ζθφπηκν.
8. Κάζε ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνο λα αλαθέξεη θάζε απφπεηξα ή παξαβίαζε ησλ
θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο αληίζηνηρνπο ππεχζπλνπο
ζπζηεκάησλ ή ην ΤΠΟ επψλπκα ή αλψλπκα.
9. Είλαη ππνρξέσζε ηνπ θάζε ρξήζηε λα ρεηξίδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί
νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ ζπζηεκάησλ ή δηθηχνπ πνπ αλήθεη ζην Γ.Ν.Φ. κε
πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη δεκηέο ή θζνξέο. Τπρφλ αηπρήκαηα ζα
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ην ηαρχηεξν ζην ηκήκα HARDWARE (ή ηνπο
αληίζηνηρνπο ππεχζπλνπο) ψζηε λα απνθαζίζηαληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ
κε δαπάλε ηνπ ππαηηίνπ.
10. Τέινο, θάζε ρξήζηεο νθείιεη λα ζέβεηαη θαη λα κελ παξελνριεί ηνπο
ππφινηπνπο ρξήζηεο, λα κε ζπαηαιά άζθνπα πφξνπο θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε
αλήζηθεο ή παξάλνκεο πξάμεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζπζηήκαηα θαη ην Δίθηπν
Δεδνκέλσλ ηνπ Γ.Ν.Φ..
11. Δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ (εθαξκνγψλ,
βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ, παηρληδηψλ θηι) ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ
εξγαζηεξίσλ.
12. Δελ επηηξέπεηαη ε απεγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ή ε δηαγξαθή - κεηαθίλεζε
αξρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο.
13. Μφλν νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο έρνπλ ην δηθαίσκα
εγθαηάζηαζεο ή απεγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ θαη αιιαγήο ξπζκίζεσλ,

δηαγξαθήο - κεηαθίλεζεο αξρείσλ θαη ζε απηνχο πξέπεη λα απεπζχλνληαη νη
ρξήζηεο αλ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηα παξαπάλσ.
14. Δελ επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα απφθηεζε πξφζβαζεο ζε
ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ καο ή άιινπ θνξέα θαη νξγαληζκνχ
αλ δελ ππάξρεη ε ζρεηηθή άδεηα (unauthorized access).
15. Δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο ηεο θίλεζεο
δεδνκέλσλ θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ δηθηχνπ νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο
(θνξέα ή ρξήζηε) θαζψο θαη ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ
νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο (θνξέα ή ρξήζηε).
16. Δελ επηηξέπεηαη ε κεηάδνζε κέζσ δηθηχνπ ινγηζκηθνχ πνπ κπνξεί πξνμελήζεη
δεκηά ζην ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ, άιινπ θνξέα, ή άιινπ ρξήζηε.
17. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ινγηζκηθνχ πνπ απνβιέπεη ζηε ππεξθφξησζε,
δπζιεηηνπξγία ή θαηαζηξνθή άιισλ ζπζηεκάησλ.
18. Δελ επηηξέπεηαη λα δηαζέηεη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξηερφκελν
πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξαβηάδεη θαλφλεο δηθαίνπ (π.ρ. παξάλνκν,
ζπθνθαληηθφ, απεηιεηηθφ , θαηαρξεζηηθφ, δπζθεκηζηηθφ, ξαηζηζηηθφ)
19. Να ζπιιέγεη θαη ζπγθεληξψλεη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ άιινπο
ρξήζηεο ή αζζελείο.
20. Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζην πιηθφ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε πιηθνχ ησλ ρξεζηψλ ζηα
ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ηελ απνζχλδεζε θαη κεηαθίλεζε εμαξηεκάησλ φπσο
πνληίθηα, πιεθηξνιφγηα θιπ. Επίζεο, απαγνξεχεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ
ξπζκίζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε ρξήζε
ηνπο απφ άιινπο ρξήζηεο.
21. Οη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο απαγνξεχνληαη απζηεξά λα ζπλδεζνχλ ζην
δίθηπν ηνπ λνζνθνκείνπ.
22. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γ.Ν.Φ. γηα ιφγνπο άιινπο εθηφο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνζνθνκείνπ ησλ ρξεζηψλ. Εηδηθφηεξα
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ απφθηεζε
αηνκηθνχ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο ή γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο.

ΚΤΡΩΕΙ
Η παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηνπ παξφληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ρξήζεο ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Υπνδηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο ζπλεπάγεηαη (πέξαλ
ησλ άιισλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ) ηην αθαίρεζη ηοσ δικαιώμαηος τρήζης φισλ ηνλ
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πην αλαιπηηθά:
1. Γηα ηελ πξψηε ζχζηαζε πνπ ζα γίλεηαη, ν ινγαξηαζκφο ρξήζηε θαη ε
πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ λνζνθνκείνπ απενεργοποιείηαι για δύο (2)
ημερολογιακές εβδομάδες.
2. Σε πεξίπησζε επφκελεο ζχζηαζεο, δηπιαζηάδεηαη ο τρόνος απενεργοποίηζης
ζε ηέζζερεις (4) εβδομάδες.
ε επόμενες περιπηώζεις παραβίαζης, ο τρήζηης παραπέμπεηαι ζηο Διοικηηικό
σμβούλιο ηοσ Γ.Ν.Υ.
Σε ζνβαξέο πεξίπησζεο θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ θαλνληζκνχ ην ζέκα παραπέμπεηαι
άμεζα ζηο Διοικηηικό σμβούλιο ηοσ Γ.Ν.Υ.

Εάλ δεδνκέλα ηνπ λνζνθνκείνπ δηαξξεχζνπλ εθηφο λνζνθνκείνπ κε ππαηηηφηεηα
θάπνηνπ ρξήζηε ην ζέκα παραπέμπεηαι άμεζα ζηο Διοικηηικό σμβούλιο ηοσ
Γ.Ν.Υ.

Τκήκα Πιεξνθνξηθήο
Γ.Ν.Φ.

