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 Η Κρυπτογραφύα εύναι η επιςτόμη που αποςκοπεύ,
χρηςιμοποιώντασ μαθηματικϋσ τεχνικϋσ, ςτο να
εγγυηθεύ την εμπιςτευτικότητα, την ακεραιότητα, την
αυθεντικότητα των πληροφοριών και τη μη αποπούηςη
ευθύνησ (non-repudiation) των δεδομϋνων

 Αντύςτροφα, η επιςτόμη που προςπαθεύ να διαβϊςει
κρυπτογραφημϋνα μηνύματα αναλύοντϊσ τα, λϋγεται
Κρυπτανϊλυςη.

 Μαζύ με τον κλϊδο τησ Κρυπτανϊλυςησ, που
αςχολεύται με τη μελϋτη τρόπων παραβύαςησ αυτών,
απαρτύζουν την Επιςτόμη τησ Κρυπτολογύασ
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Κρυπτογραφία



 Αρχαύοι Αιγύπτιοι: κρυπτογρϊφηςη ιερογλυφικών ςτα μνημεύα

 τη Μεςοποταμύα βρϋθηκε ςτη ελεύκεια περύπου ςτα 1500 π.Φ.
μια μικροςκοπικό πλϊκα και περιγρϊφει μυςτικό ςυνταγό για
βερνύκι κεραμικόσ

 Οι Αρχαύοι Έλληνεσ χρηςιμοποιούςαν μια μορφό κρυφόσ
γραφόσ, τη ςτεγανογραφύα. Από τον ϋβδομο π.Φ. αιώνα οι
παρτιϊτεσ χρηςιμοποιούςαν την πρώτη ςτην Ιςτορύα
κρυπτογραφικό ςτρατιωτικό ςυςκευό, γνωςτό ωσ ςκυτϊλη

 Ο Ιούλιοσ Καύςαρασ χρηςιμοποιούςε ϋνα εξαιρετικϊ απλό
ςύςτημα απλόσ αντικατϊςταςησ, όπου κϊθε χαρακτόρασ του
αρχικού κειμϋνου αντικαθύςταται από ϋνα αντύςτοιχο γρϊμμα
(Caesar Cipher)

 Η κρυπτογραφικό μηχανό Αύνιγμα και ο ρόλοσ τησ ςτον Β’
Παγκόςμιο πόλεμο ϋχει γύνει θρύλοσ ςτην αποκωδικοπούηςη
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Ιςτορία τησ κρυπτογράφηςησ



 Συμμετρική Κρυπτογραφία
o Σο ύδιο κλειδύ χρηςιμοποιεύται για την κρυπτογρϊφηςη και για την

αποκρυπτογρϊφηςη δεδομϋνων
o Σα ςυναλλαςςόμενα μϋρη πρϋπει να ςυμφωνόςουν εκ των προτϋρων για το

κλειδύ που θα χρηςιμοποιηθεύ
o Οι εφαρμογϋσ ςυμμετρικόσ κρυπτογραφύασ ϋχουν μικρϋσ απαιτόςεισ

υπολογιςτικόσ ιςχύσ και μνόμησ, ώςτε να πραγματοποιούνται και ςε
περιβϊλλον όπου η μνόμη και η ιςχύσ επεξεργαςτό εύναι περιοριςμϋνεσ (π.χ.
ςε ϋξυπνεσ κϊρτεσ)

o Οι πιο γνωςτού αλγόριθμοι για ςυµµετρικό κρυπτογρϊφηςη εύναι ο DES, AES
o Η προςταςύα του κλειδιού αποτελεύ κρύςιμο πρόβλημα
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Συμμετρική Κρυπτογραφία

o Για την επικοινωνύα μεταξύ
δύο οντοτότων απαιτεύται
ϋνα ςυμμετρικό κλειδύ

o Για n οντότητεσ απαιτεύται
n*(n-1)/2 πλόθοσ
ςυμμετρικών κλειδιών



 Αςύμμετρη (Δημοςίου Κλειδιού) Κρυπτογραφία
o Φρηςιμοποιούνται δύο διαφορετικϊ κλειδιϊ, ϋνα ιδιωτικό και ϋνα δημόςιο,

τα οπούα ςχετύζονται μεταξύ τουσ με μονόσ κατεύθυνςησ ςυναρτόςεισ
(one-way functions). Ο αντύςτροφοσ υπολογιςμόσ αποτελεύ ϋνα δύςλυτο
μαθηματικό πρόβλημα

o Σα δεδομϋνα που κρυπτογραφούνται με το ϋνα κλειδύ,
αποκρυπτογραφούνται αποκλειςτικϊ με το ϊλλο

o Μόνο μύα φυςικό οντότητα γνωρύζει το ιδιωτικό κλειδύ, ενώ το δημόςιο
κλειδύ εύναι διαθϋςιμο ςτο κοινό
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Αςφμμετρη Κρυπτογραφία (Δημοςίου Κλειδιοφ)

o Οι πιο γνωςτού
αλγόριθμοι αςύμμετρησ
κρυπτογραφύασ εύναι οι
RSA, Rabin και ο ElGamal

o Οι γνωςτϋσ αςυµµετρικϋσ
μϋθοδοι εύναι πιο αργϋσ
από τισ ςυµµετρικϋσ



Η χρόςη ψηφιακών υπογραφών εγγυϊται την αυθεντικότητα
τησ ταυτότητασ του αποςτολϋα και την ακεραιότητα τησ
πληροφορύασ
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Ψηφιακζσ υπογραφζσ (Digital signatures)

Οι ψηφιακϋσ
υπογραφϋσ
βαςύζονται ςτισ
ςυναρτόςεισ
κατακερματιςμού
και ςε τεχνικϋσ
κρυπτογραφύασ
δημόςιου
κλειδιού



 Σα ψηφιακϊ πιςτοποιητικϊ [ISO 9594-8] εύναι δομϋσ
δεδομϋνων, υπογεγραμμϋνεσ ψηφιακϊ, οι οπούεσ
αντιςτοιχύζουν κατϊ τρόπο μοναδικό, μια οντότητα με το
δημόςιο κλειδύ τησ

 Η ςύνδεςη ενόσ δημόςιου κλειδιού µε µια οντότητα
πιςτοποιεύται από µια Αρχό Πιςτοπούηςησ (Certification
Authority), η οπούα υπογρϊφει το πιςτοποιητικό µε το
ιδιωτικό κλειδύ

 Οι ςημαντικϋσ µορφϋσ (format) πιςτοποιητικών εύναι

o X.509 certificates [RFC2459]

o SDSI [RFC 2692]

o PGP certificate formats [RFC1991]

o DNS Security Extension [RFC2065]8

Ψηφιακά πιςτοποιητικά (digital certificates)
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Υπηρεςίεσ αςφαλείασ τησ ιατρικήσ πληροφορίασ
 Εμπιςτευτικότητα (Confidentiality) 

o Ελεγχόμενη πληροφόρηςη ςε επαγγελματύεσ υγεύασ με διαδικαςύα που 
καθορύζει ποιϊ δεδομϋνα και με ποιουσ κανόνεσ παρϋχει το ςύςτημα 
υγεύασ. Η πληροφορύα πρϋπει να γύνεται κατανοητό μόνο από τον νόμιμο 
αποδϋκτη τησ

 Ακεραιότητα (integrity)
o Προκειμϋνου να προςτατευτεύ η διαγνωςτικό αξύα τησ ιατρικόσ

πληροφορύασ επιβϊλλεται η χρόςη κατϊλληλων μηχανιςμών ελϋγχου τησ
ακεραιότητασ των δεδομϋνων, που να επιτρϋπουν την παρακολούθηςη
ενδεχόμενων τροποποιόςεων

 Αυθεντικοποίηςη 
o Η υπηρεςύα τησ αυθεντικοπούηςησ παρϋχει εγγύηςη για την ταυτότητα

μιασ οντότητασ. τον τομϋα τησ Ιατρικόσ φροντύδασ η πρόςβαςη πρϋπει να
επιτρϋπεται μόνο ςε εξειδικευμϋνουσ επαγγελματύεσ υγεύασ

 Υπευθυνότητα - Μη αποποίηςη ευθύνησ 
o Μπορούµε να επιτυγχϊνουμε μη αποπούηςη ευθύνησ µε τη χρόςη των 

ψηφιακών υπογραφών. Η ϊςκηςη τησ ιατρικόσ εγεύρει νομικϋσ απαιτόςεισ
 Διαθεςιμότητα

o ζωτικόσ ςημαςύασ πληροφορύεσ πρϋπει να εύναι  ανϊ πϊςα ςτιγμό 
διαθϋςιμεσ



 Τύποσ I: Κϊτι που το λογικό υποκεύμενο γνωρύζει
(πχ. ϋνα ςυνθηματικό ό ϋνα PIN)

 Τύποσ II: Κϊτι που το λογικό υποκεύμενο κατϋχει
(μαγνητικό ςυςκευό αναγνώριςησ πχ ϋξυπνη κϊρτα ό 
ψηφιακό πιςτοποιητικό )

 Τύποσ III: Κϊτι που χαρακτηρύζει το λογικό 
υποκεύμενο με βϊςη μονοςόμαντα βιομετρικϊ 
χαρακτηριςτικϊ του (ςυςτόματα βιομετρικόσ 
τεχνολογύασ, πχ. εφαρμογϋσ δακτυλικών 
αποτυπωμϊτων, αναγνώριςη φωνόσ και ύριδασ 
ματιού)

 Τύποσ IV: Κϊτι που προςδιορύζει την τοποθεςύα που 
βρύςκεται το λογικό υποκεύμενο (πχ διεύθυνςη IP)
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Τεχνικζσ εφαρμογήσ ελζγχων αυθεντικοποίηςησ
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 Η διαδικαςύα αναγνώριςησ και ταυτοπούηςησ 
χρηςτών, δικτυακών τόπων και υπηρεςιών θα 
πρϋπει να περιλαμβϊνει:

o Αναγνώριςη – Επιβεβαύωςη τησ ταυτότητασ

o Ιςχυρό και Αςθενόσ ταυτοπούηςη

o Σεχνολογύεσ ψηφιακών πιςτοποιητικών

o Φρόςη ϋξυπνων καρτών υγεύασ

o Ιδιαύτερη μϋριμνα για την ϋκδοςη και χρόςη των 
ςυνθηματικών ειδικϊ όταν αυτϊ διακινούνται ςτο 
Διαδύκτυο

o υνδϋςεισ με διακομιςτϋσ παροχόσ ιατρικών 
δεδομϋνων με χρονικούσ περιοριςμούσ και 
περιοριςμούσ τοποθεςύασ

Προςδιοριςμόσ ταυτότητασ ςε δικτυακό ιατρικό περιβάλλον



 Ο όροσ Υποδομό Δημόςιου Κλειδιού (PKI) αναφϋρεται ςε ϋνα
ςύνολο ιςχυρών υπηρεςιών αςφϊλειασ, οι οπούεσ ςτηρύζονται
ςε θεμελιώδεισ μηχανιςμούσ κρυπτογραφύασ

 Μηχανιςμού αςφαλεύασ που εξαςφαλύζουν μύα ό περιςςότερεσ
από τισ υπηρεςύεσ αςφϊλειασ (αυθεντικοπούηςη, απόρρητο,
ακεραιότητα, εμπιςτευτικότητα, ευθύνη, διαθεςιμότητα,
ψηφιακϊ πιςτοποιητικϊ, ψηφιακϋσ υπογραφϋσ)
o Τλοποιούν κϊποιον αλγόριθμο αςφϊλειασ
o Φρηςιμοποιούν τα πιςτοποιητικϊ (χρηςτών – πληροφοριακών

οντοτότων)
o Ελϋγχουν την εγκυρότητα των πιςτοποιητικών αυτών
o Βαςύζονται ό όχι ςε κϊποιο διεθνϋσ πρότυπο

 Αρχό πιςτοπούηςησ που εκδύδει πιςτοποιητικϊ
oΓια κϊθε χρόςτη
oΓια κϊθε πληροφοριακό οντότητα
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Υποδομή δημοςίου κλειδιοφ (PKI)



 Τποδομό δημοςύου κλειδιού (PKI) ωσ εθνικό 
υποδομό για την αςφϊλεια ιατρικών δεδομϋνων

 ID για επαγγελματύεσ υγεύασ/πολύτεσ (Γερμανύα, 
Αυςτρύα, Σαιβϊν)

 φορητό μϋςο αποθόκευςησ (π.χ. 'Εξυπνεσ Κϊρτεσ)

 Πρότυπα ςε ευρεύα χρόςη

 DICOM (Digital imaging communication in 
Medicine) με αντικεύμενο τη διαχεύριςη ιατρικών 
εικόνων

 HL7 (Health Level 7)

 Ευρωπαώκό πρότυπο CEN standards (e.g. CEN ENV 
13608)13

Υποδομή δημοςίου κλειδιοφ (PKI) για Δίκτυο υγείασ - Πρότυπα
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Σφςτημα αςφαλείασ για Δίκτυο υγείασ
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Authentication 

Access Control

Confidentiality

Integrity

Non-Repudiation
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Στόχοι που ικανοποιοφνται από τουσ τρζχων μηχανιςμοφσ αςφαλείασ
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Τεχνολογίεσ αςφάλειασ ςε ΠΣ Υγείασ

Ιδιότητεσ αςφαλείασ

Identification Authentication 

Authorization Access Control

Non-Repudiation

Secrecy

Μέτρα - Τεχνολογική λύςη

 Biometrics
 Smart cards (certificates, user profile)

 Firewall
 Security Policy
 Smart cards (user profile, permissions)

Digital signatures

Signed and encrypted data, VPN



 Προερχόμενεσ από το εςωτερικό των οργανιςμών 

παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ
o Μη εςκεμμϋνη αποκϊλυψη, μετατροπό, καταςτροφό (η πιο 

ςυχνό απειλό κατϊ τησ αςφϊλειασ και τησ ακεραιότητασ 
των ιατρικών πληροφοριών)

o Περιϋργεια (πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ που αφορούν 
δημόςια πρόςωπα)

o Δωροδοκύα

 Προερχόμενεσ από το εξωτερικό των οργανιςμών 
παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ
o Μη εξουςιοδοτημϋνη πρόςβαςη
o Άρνηςη εξυπηρϋτηςησ (αποςτολό μεγϊλου όγκου 

μηνυμϊτων  που διακινούνται μϋςα ςτο Intranet ενόσ 
Πληροφοριακού υςτόματοσ υγεύασ)
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Απειλζσ κατά των δικτυακών ςυςτημάτων υγείασ



Σο καλοκαύρι του 2000, ϋνασ χϊκερ με το
ψευδώνυμο Kane, κατϋλαβε μεγϊλο μϋροσ του
εςωτερικού δικτύου του Ιατρικού κϋντρου του
Πανεπιςτημύου τησ Ουϊςιγκτον και απϋκτηςε
πρόςβαςη ςε περύπου 4.000 ϋγγραφα που
αφορούςαν ιςϊριθμουσ αςθενεύσ με καρδιολογικϊ
προβλόματα. Άλλο αρχεύο περιεύχε παρόμοιεσ
πληροφορύεσ για περύπου 700 ϊτομα που
υποβϊλλονταν ςε φυςιοθεραπεύα. Ένα ακόμη
αρχεύο απαριθμεύ τισ ειςαγωγϋσ, τα εξιτόρια και τισ
μεταφορϋσ του κϊθε αςθενούσ ςτο νοςοκομεύο για
ϋνα διϊςτημα πϋντε μηνών
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Παραβίαςη τησ αςφάλειασ ςε Νοςοκομεία



Σα κύνητρα του Kane, ςύμφωνα με τα λεγόμενϊ
του, εύναι η αποκϊλυψη των ελλεύψεων ςτην
αςφϊλεια ευαύςθητων δεδομϋνων. Η δρϊςη του
αυτό ξεκύνηςε ύςτερα από μια ςυζότηςη που εύχε
με ϋναν ςυμφοιτητό του. “Η ςυζότηςη κατϋληξε
ςτα ιατρικϊ δεδομϋνα, που εύναι όντωσ απόρρητα
και ςκϋφτηκα να ρύξω μια ματιϊ τριγύρω”
αναφϋρει ο Kane. Σο ςυγκεκριμϋνο νοςοκομεύο
εύχε λϊβει την δϋκατη τρύτη θϋςη ςτην ετόςια
λύςτα που δημοςιεύει η “U.S. News & World
Report's” με τα καλύτερα νοςοκομεύα ςε όλη την
επικρϊτεια των Ηνωμϋνων Πολιτειών
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Παραβίαςη τησ αςφάλειασ ςε Νοςοκομεία



 Η ϋξυπνη κϊρτα ςτην πραγματικότητα ορύζεται ωσ μύα
πλαςτικό κϊρτα, ςυνόθωσ ςε μϋγεθοσ και ςχόμα πιςτωτικόσ
κϊρτασ με ενςωματωμϋνο τςιπ μικροεπεξεργαςτών και
μνόμησ που τησ δύνουν τη δυνατότητα αποθόκευςησ και
επεξεργαςύασ μεγϊλου όγκου δεδομϋνων για την
εξυπηρϋτηςη ποικύλων εφαρμογών, η οπούα ςυμμορφώνεται
με διεθνό πρότυπα

Διαθϋτουν:

o μικροεπεξεργαςτϋσ και μνόμεσ RAM και ROM

o περιςςότερη μνόμη από τισ μαγνητικϋσ 

o ενςωματωμϋνη υπολογιςτικό ιςχύ

o φυςικό προςταςύα των αποθηκευμϋνων δεδομϋνων

o δυνατότητεσ αςύρματησ επικοινωνύασ

o λειτουργικό ςύςτημα20

Ζξυπνεσ Κάρτεσ – Smart cards
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Ζξυπνεσ κάρτεσ: τυποποιημζνεσ μορφζσ (ISO/IEC 7816)



 Κϊρτεσ μαγνητικόσ ταινύασ
o εύκολο να αναγνωςθεύ ό να αλλϊξει η αποθηκευμϋνη

πληροφορύα με ςχετικϊ απλό εξοπλιςμό
o παρουςιϊζουν ευαιςθηςύα ςε παρϊγοντεσ, όπωσ τα

μαγνητικϊ πεδύα, φθορϊ των επαφών από αιχμηρϊ
αντικεύμενα και την παρατεταμϋνη χρόςη τουσ, οι οπούοι
μπορούν να καταςτρϋψουν τη μαγνητικό ταινύα τησ
κϊρτασ
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Κάρτεσ μαγνητικήσ ταινίασ

o ςχεδιϊζονται για μύα και
μόνο εφαρμογό και
οποιαδόποτε αλλαγό ςτα
χαρακτηριςτικϊ τησ
εφαρμογόσ ό ςτα ςτοιχεύα
του κατόχου ςημαύνει
αντικατϊςταςη τησ ύδιασ
τησ κϊρτασ



 Κϊρτεσ μνόμησ
o Μύα κϊρτα μνόμησ δεν ϋχει ενςωματωμϋνο

μικροεπεξεργαςτό και μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ
μόνο για αποθόκευςη δεδομϋνων

o Η πρόςβαςη ςτην μνόμη ελϋγχεται από μια μονϊδα
ϋλεγχου λογικόσ (security logic)

o το κανϊλι επικοινωνύασ ανϊμεςα ςτο χρόςτη και
την κϊρτα βρύςκεται πϊντα υπό τον ϊμεςο ϋλεγχο
τησ ςυςκευόσ ανϊγνωςησ

o τισ κϊρτεσ μνόμησ δεν υπϊρχει κϊποιοσ μηχανιςμόσ
αςφαλεύασ με αποτϋλεςμα ςυχνϊ τα δεδομϋνα να
εύναι εκτεθειμϋνα ςε μη εξουςιοδοτημϋνη πρόςβαςη

o Οι κϊρτεσ μνόμησ χρηςιμοποιούνται κυρύωσ για
προπληρωμϋνεσ τηλεφωνικϋσ ςυνδιαλϋξεισ και
κϊρτεσ αςφϊλειασ υγεύασ
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Από τισ κάρτεσ μαγνητικήσ ταινίασ ςτισ κάρτεσ μνήμησ



 Κϊρτεσ με ενςωματωμϋνο μικροεπεξεργαςτό

oΠεριλαμβϊνουν επεξεργαςτό περιοριςμϋνων δυνατοτότων (8 
bit ό 16 bit επεξεργαςτό)

oΑναγκαύεσ για την εκτϋλεςη κρυπτογραφικών πρϊξεων

oΔυνατότητϊ για ενημερώςεισ ςτισ εφαρμογϋσ τουσ

oτο λειτουργικό ςύςτημα των ςύγχρονων καρτών επιτρϋπει την 
ενςωμϊτωςη πολλών διαφορετικών εφαρμογών ςε μια κϊρτα

 Κρυπτογραφικϋσ κϊρτεσ με ςυνεπεξεργαςτό

oΔιαθϋτουν επιπλϋον ςυνεπεξεργαςτό ικανό να πραγματοποιεύ 
κρυπτογραφικϋσ λειτουργύεσ

oτο ιδιωτικό κλειδύ δεν χρειϊζεται ποτϋ να απομακρυνθεύ από την 
ϋξυπνη κϊρτα
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Κάρτεσ με μικροεπεξεργαςτή (Microprocessor cards)



 Έξυπνεσ κϊρτεσ ϊνευ επαφόσ (contactless smart cards)

o δεν διαθϋτουν ηλεκτρικϋσ επαφϋσ για τη μετϊδοςη 
δεδομϋνων, ενϋργειασ και ςημϊτων ελϋγχου μεταξύ τησ 
κϊρτασ και τησ ςυςκευόσ ανϊγνωςησ

o Η επικοινωνύα τησ κϊρτασ με τη ςυςκευό ανϊγνωςησ και η 
τροφοδοςύα τησ γύνεται μϋςω ραδιοςυχνοτότων που 
εκπϋμπει και λαμβϊνει μια κεραύα που βρύςκεται 
ενςωματωμϋνη ςτο πλαςτικό τησ ϋξυπνησ κϊρτασ

o Ανϊγνωςη από απόςταςη μερικών εκατοςτών. 
o Λειτουργικότητα ανϊλογη με εκεύνη των καρτών με 

επαφϋσ

 Κϊρτεσ με διπλό interface (hybrid cards)
o παρϋχουν ϋνα αποδοτικότερο 

και πιο εύχρηςτο περιβϊλλον 
25

Ζξυπνεσ κάρτεσ άνευ επαφήσ (contactless smart cards)



 Οπτικϋσ κϊρτεσ μνόμησ (optical memory cards)

o περιϋχει ϋνα οπτικό μϋςο εγγραφόσ ανϊμεςα ςε δύο 
διαφανό προςτατευτικϊ ςτρώματα

o μπορούν να αποθηκεύςουν από 1,6 ϋωσ 40 
megabytes δεδομϋνων

o Διαθϋτουν μικροεπεξεργαςτό

o η χωρητικότητα των οπτικών καρτών προςφϋρεται 
για την αποθόκευςη ιατρικών δεδομϋνων 
(φωτογραφύεσ υψηλόσ ανϊλυςησ, ακτινογραφύεσ 
κ.α.)

o Μειονεκτόματα τησ τεχνολογύασ εύναι το υψηλό 
κόςτοσ και η ϋλλειψη δυνατότητασ επανεγγραφόσ 
ςτην οπτικό περιοχό26

Οπτικζσ κάρτεσ μνήμησ (optical memory cards)
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 Φρηςιμοποιούνται για τη μεταφορϊ ςημαντικών 
ιατρικών πληροφοριών για τον αςθενό
o δημογραφικϊ δεδομϋνα
o ευαιςθηςύεσ και αντενδεύξεισ για ςυγκεκριμϋνα φϊρμακα
o διεύθυνςη και τηλϋφωνο επικοινωνύασ με τον προςωπικό 

γιατρό
o ιατρικό ιςτορικό (ειςαγωγϋσ ςε κλινικϋσ, εγχειρόςεισ, κ.ϊ.)
o ςυχνότητα επιςκϋψεων αςφαλιζόμενων
o δαπϊνεσ χρϋωςησ νοςηλεύασ

Εφαρμογζσ των ζξυπνων καρτών ςτην υγεία



Η ϋξυπνη κϊρτα Αςθενούσ (Patient Data Card) ϋχει τυπωμϋνη 
πϊνω τησ την φωτογραφύα και το ονοματεπώνυμο του 
κατόχου τησ μαζύ με τον αριθμό μητρώου αςφϊλιςησ

28

Θ ζξυπνη κάρτα Αςθενοφσ (Patient Data Card)

Εύναι εφοδιαςμϋνη με ϋνα ηλεκτρονικό κύκλωμα, που 
περιϋχει μικροεπεξεργαςτό και μνόμη EEPROM.  Η πρόςβαςη 
ςτισ πληροφορύεσ τησ βϊςησ καθώσ και η εξαςφϊλιςη του 
απόρρητου τησ πληροφορύασ πραγματοποιεύται με την 
ύπαρξη P.I.N.s



29

Αρχιτεκτονική δικτφου υγείασ βαςιςμζνο ςε ζξυπνη κάρτα Αςθενοφσ (Patient Data Card)



Λειτουργεύ ωσ κλειδύ και επιτρϋπει ςτον κϊτοχο τησ να 
ξεκλειδώςει τα προςωπικϊ ιατρικϊ δεδομϋνα των 
αςθενών, τα οπούα εύναι αποθηκευμϋνα εύτε ςτην κϊρτα 
εύτε ςε ϋνα δύκτυο υγεύασ (e-health network)

30

Θ ζξυπνη κάρτα του επαγγελματία υγείασ  (Health Professional Card)

Έχει τυπωμϋνη πϊνω τησ την φωτογραφύα και το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου τησ 



 Τποςτόριξη του πρωτοκόλλου του 
τερµατικού τησ κϊρτασ

 Έλεγχοσ του νόµιµου κατόχου τησ 
κϊρτασ, ζητώντασ τον Προςωπικό 
Αριθµό Σαυτοπούηςησ (PIN) από τον 
χρόςτη και παρουςιϊζοντασ την 
ϋξυπνη κϊρτα του επαγγελματύα 
υγεύασ
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Λειτουργίεσ τοπικοφ ςυςτήματοσ διαχείριςησ καρτών

 Φρηςιμοπούηςη του τοπικού πρωτοκόλλου για την 
εξακρύβωςη τησ ταυτότητασ τοπικϊ

 Ανϊκτηςη του πιςτοποιητικού από την κϊρτα του 
επαγγελματύα υγεύασ

 Ενημϋρωςη του ιατρικού φακϋλου των αςθενών



 Τποςτηρύζει τον αςύμμετρο αλγόριθμο RSA

 Σο μόκοσ του κλειδιού του RSA εύναι τουλϊχιςτον 1024 ψηφύα

 Περιϋχει ϋνα ιδιωτικό κλειδύ το οπούο χρηςιμοποιεύται για την 
εξακρύβωςη τησ ταυτότητασ

 Η χρόςη του ιδιωτικού κλειδιού για εξακρύβωςη ταυτότητασ 
προςτατεύεται µε ϋνα Προςωπικό Αριθµό Σαυτοπούηςησ (Personal 
Identification Number - PIN)

 Ο χρόςτησ επιτρϋπεται να αλλϊξει τον Προςωπικό Αριθµό 
Σαυτοπούηςησ του (PIN) όπωσ καθορύζεται ςτο πρότυπο ISO 
10202-6

 Ούτε ο ιδιοκτότησ τησ κϊρτασ (cardholder) αλλϊ ούτε και ο εκδότησ 
τησ (card issuer) δεν μπορούν να αλλϊζουν το ιδιωτικό κλειδύ που 
χρηςιμοποιεύται για την εξακρύβωςη τησ ταυτότητασ

 Η ϋξυπνη κϊρτα περιϋχει το πιςτοποιητικό δημοςύου κλειδιού του 
επαγγελματύα υγεύασ για την εξακρύβωςη τησ ταυτότητασ του, το 
οπούο θα μπορεύ να διαβαςτεύ από µια εφαρµογό (host application)32

Λειτουργίεσ τοπικοφ ςυςτήματοσ διαχείριςησ καρτών



 Πολλϋσ χώρεσ με εθνικϊ προγρϊμματα ιατρικόσ φροντύδασ 
χρηςιμοποιούν ςυςτόματα ϋξυπνων καρτών, όπωσ η 
Γερμανύα, Αυςτρύα και η Σαώβϊν

 Σο 2003, ςτη Γερμανικό Βουλό ψηφύςτηκε ο 
εκςυγχρονιςμόσ τησ υγεύασ που απαιτούςε την 
χρηςιμοπούηςη ϋξυπνησ κϊρτασ επαγγελματιών υγεύασ 
(Health Professional Card) και αςθενών (Patient Data 
Card), όπου πϊνω από 80.000.000 κϊρτεσ αςθενών 
μοιρϊςτηκαν ςτη Γερμανύα. Σα οφϋλη τησ Γερμανύασ με την 
εφαρμογό του παραπϊνω μϋτρου εύναι τερϊςτια. 
Μειώθηκαν οι απϊτεσ εισ βϊροσ του εθνικού ςυςτόματοσ 
υγεύασ, βελτιώθηκε η επικοινωνύα μεταξύ αςθενών και 
νοςηλευτικών μονϊδων, μειώθηκε το ποςοςτό των 
αδικαιολόγητων θανϊτων και αναμϋνεται εξοικονόμηςη 
500 εκατομμυρύων ευρώ ετηςύωσ33

Εθνικά προγράμματα ιατρικήσ φροντίδασ με ςυςτήματα ζξυπνων καρτών



 USB tokens, δηλαδό ϋξυπνεσ
κϊρτεσ ςε μϋγεθοσ
κλειδοθόκησ (μπρελόκ), που
ςυνδϋονται ςε υπολογιςτό
μϋςω τησ θύρασ USB
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Υπηρεςία Προςταςίασ Εμπιςτευτικών Ιατρικών 
Δεδομζνων με χρήςη USB Token

 Δεν απαιτούνται αναγνώςτεσ καρτών (card readers)

 Η απόλυτη κρυπτογρϊφηςη των δεδομϋνων και η προηγμϋνη
αςφϊλεια πρόςβαςησ κατϊ την εκκύνηςη του ςυςτόματοσ
πριν την πρόςβαςη ςτο λειτουργικό ςύςτημα με χρόςη USB
Token και Personal Identification Number (PIN),
διαςφαλύζουν το απόρρητο των πληροφοριών από μη
εξουςιοδοτημϋνουσ χρόςτεσ



Επύςησ, ςτο Ορλϊντο ςτισ 27 Μαρτύου 2008 παρουςιϊςτηκε με 
επιτυχύα από τουσ MEDNET και GE Healthcare μια εφαρμογό 
ταυτοπούηςησ χρόςτη

ε επαγγελματύεσ υγεύασ επιτρϋπεται να ϋχουν πρόςβαςη ςε 
ιατρικϊ ϋγγραφα ςτα GE Healthcare ςυςτόματα, χρηςιμοποιώντασ 
MEDNET ψηφιακϊ πιςτοποιητικϊ που εκδύδονται και 
αποθηκεύονται ςε μια ϋξυπνη κϊρτα ό ϋνα USB token

35

Υπηρεςία Προςταςίασ Εμπιςτευτικών Ιατρικών 
Δεδομζνων με χρήςη USB Token



 Pre-boot authentication με χρόςη eToken

 Μερικό ό πλόρησ κρυπτογρϊφηςη του ςκληρού δύςκου 
ανεξαρτότου file system (NTFS, FAT κλπ)

 Κρυπτογρϊφηςη δεδομϋνων που περιϋχονται ςε εξωτερικϋσ 
ςυςκευϋσ αποθόκευςησ

 Φρόςη των πλϋον ιςχυρών αλγόριθμων κρυπτογρϊφηςησ AES
(256 and 128 bit), IDEA (128 bit) κ.α

 Καταγραφό ςυμβϊντων προςπαθειών παραβύαςησ του 
ςυςτόματοσ

 Δυνατότητα πιςτοπούηςησ ςε 2ο επύπεδο ςτο λειτουργικό 
ςύςτημα με χρόςη eToken και όχι απλού username & password

 Διϊφανη λειτουργύα χωρύσ να απαιτεύται τεχνογνωςύα και 
παρϋμβαςη από τον χρόςτη

 Πιςτοποιημϋνη λύςη κατϊ Common Criteria EAL3 & FIPS 140-2
36

Βαςικά Χαρακτηριςτικά eToken
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 Ένασ όροσ που προϋρχεται από τουσ αρχαύουσ
Έλληνεσ: “bios” που ςημαύνει «ζωό» και “metric”
“να μετρώ"

 Ωσ βιομετρικϊ χαρακτηριςτικϊ ορύζονται τα
φυςικϊ μετρόςιμα ανθρώπινα χαρακτηριςτικϊ
και ςυνόθειεσ προκειμϋνου να αναγνωριςτεύ η
ταυτότητα ενόσ ατόμου

 τον τομϋα τησ αςφϊλειασ χρηςιμοποιούνται με
δύο τρόπουσ

o Αναγνώριςη βϊςη Βιομετρικών

o Κρυπτογρϊφηςη βϊςη Βιομετρικών

Τι είναι biometrics;
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Βιομετρικϊ

Τπογραφό

Physiological

Keystroke

Υωνό

Behavioral

Παλϊμη

Πρόςωπο

Δϊκτυλο

Αμφιβληςτροειδόσ

Ίριδα

DNA

Κατηγορίεσ Βιομετρικών



 Κϊθε δακτυλικό αποτύπωμα εύναι 
μοναδικό

 Σα ςχϋδια των κορυφογραμμών των 
δακτυλικών αποτυπωμϊτων εύναι 
αμετϊβλητα καθ' όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ 

 ε ϋνα δακτυλικό αποτύπωμα, υπϊρχουν 
περύπου τριϊντα μικρολεπτομϋρειεσ που 
μπορούν να εντοπιςτούν

 Εύναι δύςκολο δύο δεύγματα 
διαφορετικών ατόμων  να ϋχουν 
παραπϊνω από οχτώ κοινϋσ 
μικρολεπτομϋρειεσ 

 Για να ϋχουμε θετικό αναγνώριςη 
αποτυπώματοσ απαιτεύται η εύρεςη 12 
μικρολεπτομερειών κατϊ τη ςύγκριςη
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Δακτυλικά αποτυπώματα



 Διαςταύρωςη
(crossover)

 Πυρόνασ (core)

 Διακλϊδωςη
(bifurcation)

 Σελεύωμα 
κορυφογραμμόσ
(ridge ending)

 Νηςύδα (island)

 Δϋλτα (delta)

 Πόροσ (pore)
40

Ιδιοχαρακτηριςτικά (miniatures)



 Σα χαρακτηριςτικϊ τησ ύριδασ 
εύναι μοναδικϊ

o H ύριδα αποτελεύ εξαιρετικϊ 
πλούςιο ςε πληροφορύα μϋροσ 
του ματιού 

o Η ακτινωτό δομό εύναι το κύριο 
χαρακτηριςτικό

41

Αναγνώριςη ίριδασ

o Άλλα βοηθητικϊ χαρακτηριςτικϊ εύναι αυλϊκια, 
ςτύγματα  και η κορώνα

o Αναλλούωτη κατϊ την διϊρκεια τησ ζωόσ τησ

o Τψηλό ακρύβεια

 Τψηλό κόςτοσ
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 Σο ανθρώπινο χαρακτηριςτικό που ϋδωςε τισ
ακριβϋςτερεσ μετρόςεισ εύναι η ίριδα

 Σο πρόςωπο ϋχει επύςησ δοκιμαςτεύ αλλϊ
υςτερεύ από την ϊποψη ότι δεν δύνει ακριβεύσ
μετρόςεισ και ότι δεν μπορεύ να ςυνδεθεύ με
κλειδιϊ μεγαλύτερα των 58 bits

 Σα δακτυλικϊ αποτυπώματα, αν και αρχικϊ
θεωρόθηκαν ωσ η πιο εύχρηςτη επιλογό,
κατϋληξαν ωσ η δυςκολότερη επιλογό ςτην
υλοπούηςη

Επιλογή κατάλληλου βιομετρικοφ
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 Διαδικαςύα εγγραφόσ (enrollment) μϋςω τησ οπούασ ςυνδϋεται ϋνα 
κρυπτογραφικό κλειδύ με ϋνα βιομετρικό χαρακτηριςτικό

 Σο κλειδύ δημιουργεύται με τυχαύο τρόπο κατϊ τη διαδικαςύα
εγγραφόσ ςτο ςύςτημα, εύναι εντελώσ ανεξϊρτητο από τα βιομετρικϊ
χαρακτηριςτικϊ και ςυνεπώσ μπορεύ ανϊ πϊςα ςτιγμό να αλλαχθεύ

 Ακολούθωσ, πραγματοποιεύται ϋνασ ϋλεγχοσ ποιότητασ (Quality
checker) με ςκοπό να επιβεβαιωθεύ ότι το ςυγκεκριμϋνο δεύγμα του
βιομετρικού χαρακτηριςτικού μπορεύ να επεξεργαςτεύ επιτυχώσ

Κρυπτογράφηςη βάςει Βιομετρικών



 το επόμενο ςτϊδιο ακολουθεύ μια προεπεξεργαςύα
(Preprocessing) με ςκοπό την βελτύωςη κϊποιων
χαρακτηριςτικών του δεύγματοσ

 Μετϊ την καταγραφό του βιομετρικού χαρακτηριςτικού ο
αλγόριθμοσ ςυνδϋει με μοναδικό και απόλυτο τρόπο το βιομετρικό
με το τυχαύο κλειδύ που παρόχθη

 Σο αποτϋλεςμα τησ ςύνδεςησ ονομϊζεται Template Name και
αποθηκεύεται εύτε ςε κεντρικό βϊςη εύτε τοπικϊ (Smart Card,
Laptop, κινητό)

 Σο βιομετρικό χαρακτηριςτικό που υποβλόθηκε από τον χρόςτη
ςυγκρύνεται με το αποθηκευμϋνο ςτη βϊςη (ό smart card) και αν
ταυτύζονται το ϊτομο αποκτϊ πρόςβαςη.

 το τϋλοσ τησ διαδικαςύασ διαγράφεται το κλειδί και το
βιομετρικό
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Κρυπτογράφηςη βάςει Βιομετρικών



 Με τον όρο Identification εννοούμε την
ταυτοπούηςη του χρόςτη, δηλαδό τον
προςδιοριςμό τησ ταυτότητϊσ του ψϊχνοντασ
ςτο ςύνολο μιασ βϊςησ δεδομϋνων (one to
many match)

 Με τον όρο Verification εννοούμε την
εξακρύβωςη τησ ταυτότητασ ενόσ χρόςτη
ςυγκρύνοντασ το υποβληθϋν δεύγμα με το
αποθηκευμϋνο που ϋχει δώςει ςτο παρελθόν το
ϊτομο (one to one search)
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Biometric Identification vs Verification



 Ο επαγγελματύασ υγεύασ ειςϊγει το όνομϊ του ό ϋνα μυςτικό κωδικό PIN 
(Personal Identification Number) και ακολούθωσ ειςϊγει το βιομετρικό 
του χαρακτηριςτικό

 Ο αιςθητόρασ απόκτηςησ βιομετρικών χαρακτηριςτικών μετατρϋπει το 
βιομετρικό χαρακτηριςτικό ςε ψηφιακό ςόμα

 Εφόςον προχωρόςει ςτο επύπεδο ταιριϊςματοσ (Matcher), γύνεται 
ςύγκριςη μόνο με τα χαρακτηριςτικϊ (templates) του γνόςιου χρόςτη 
που εύναι αποθηκευμϋνο ςτην βϊςη δεδομϋνων του ςυςτόματοσ
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Διαδικαςία εξακρίβωςησ (Verification) 
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Διαδικαςία Ταυτοποίηςησ (Identification)

 την περύπτωςη τησ ταυτοπούηςησ (identification) δεν ειςϊγεται κωδικόσ ό 
όνομα και το ςύςτημα ςυγκρύνει τα χαρακτηριςτικϊ (Templates) που 
εξόχθηςαν από το βιομετρικό χαρακτηριςτικό του χρόςτη με όλα τα 
χαρακτηριςτικϊ όλων των χρηςτών (N) που εύναι αποθηκευμϋνα ςτην βϊςη 
του ςυςτόματοσ

 Η ϋξοδοσ ενόσ ςυςτόματοσ ταυτοπούηςησ εύναι η ταυτότητα του χρόςτη με 
βϊςει το βιομετρικό χαρακτηριςτικό που τοποθετόθηκε ςτην εύςοδο του 
ςυςτόματοσ ό ϋνα μόνυμα που δηλώνει ότι ο χρόςτησ δεν βρϋθηκε ςτην 
βϊςη δεδομϋνων (user not identified)
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Δυςκολύα απόλυτησ ταυτοπούηςησ ςτη ςύγκριςη
των βιομετρικών

 Πρόςωπο, Δϊκτυλο, Ίριδα

o Υωτιςμόσ, ποιότητα κϊμερασ, κούνημα, παραμόρφωςη,
αλλούωςη λόγω γόρατοσ κλπ

 Υωνό:

o Θόρυβοσ, αλλούωςη τονικότητασ, βραχνϊδα, κλπ

 Γενικϋσ δυςκολύεσ λόγω απρόβλεπτων
παραγόντων

Προβλήματα των Traditional Biometrics



 Δεν απαιτούν χρόςη κϊρτασ ό ϊλλησ ςυςκευόσ από το 
χρόςτη

 τα βιομετρικϊ ςυςτόματα προςδιορύζουν ϊτομα παρϊ 
τισ ςυςκευϋσ

 Δεν απαιτούν την απομνημόνευςη ςυνθηματικού 
πρόςβαςησ

 Δεν απαιτούν τη διαχεύριςη ςχετικϊ με την 
τροποπούηςη ςτοιχεύων ςυνθηματικών για την 
πρόςβαςη κλπ

 Η πιθανότητα ορθόσ αναγνώριςησ βαςύζεται ςε 
μοναδικϊ χαρακτηριςτικϊ

 Σα κριτόρια εύναι μόνιμα και δεν απαιτούν ανανϋωςη 
(εξαύρεςη αποτελεύ η αναγνώριςη φωνόσ, η ςύγκριςη 
υπογραφόσ και η αναγνώριςη πληκτρολόγηςησ που 
απαιτούν ανανϋωςη με το γόρασ του χρόςτη)49

Βιομετρικά Συςτήματα - Πλεονεκτήματα 



 Τψηλό κόςτοσ
 Αργού χρόνοι απόκριςησ
 Απαιτόςεισ για μεγϊλεσ βϊςεισ δεδομϋνων 
 Τψηλό ποςοςτό απόρριψησ με ϋμμεςο 

αποτϋλεςμα τη δυςαρϋςκεια του χρόςτη
 Τψηλϋσ απαιτόςεισ ςυντόρηςησ
Μακροςκελεύσ διαδικαςύεσ καταχώρηςησ
 Η κοινωνικό αντύληψη ότι η λόψη δακτυλικών 

αποτυπωμϊτων ςυνδυϊζεται με εγκληματικό 
δραςτηριότητα με αποτϋλεςμα τη μη 
ευρεύα αποδοχόσ τουσ από τουσ χρόςτεσ 
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Βιομετρικά Συςτήματα - Μειονεκτήματα



“…η χρόςη τεχνολογιών Πληροφορικόσ & Επικοινωνιών,

ςε ςυνδυαςμό με δύκτυα υπολογιςτών, με πρόθεςη την

προώθηςη τησ υγεύασ και την υποςτόριξη τησ παροχήσ &

χρήςησ υπηρεςιών υγείασ ανεξάρτητα από

οργανωτικά όρια".

“Με ευρύτερη ϋννοια, … η εφαρμογό ΤΠΕ κατά μήκοσ

όλου του φάςματοσ των δραςτηριοτήτων οι οποίεσ, με

τον ϋνα ό τον ϊλλο τρόπο, επηρεάζουν την υγεία των

πολιτών και των αςθενών“

MEDITRAV WP Assessment, Deliverables 1 & 2

March, October 200351

η-Υγεία (e-Health): 'Εννοια ςε Εξζλιξη



Σηλεώατρικό

Σηλεχειρουργικό

Ηλεκτρονικόσ Ιατρικόσ Υϊκελοσ

Πληροφοριακό ςύςτημα Νοςοκομεύων 

o Πληροφοριακό ςύςτημα Μηχανογρϊφηςησ 
διαγνωςτικών εργαςτηρύων (LIS)

o Πληροφοριακό ςύςτημα αρχειοθϋτηςησ και 
επικοινωνύασ ιατρικών εικόνων (PACS)
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Εφαρμογζσ Θλεκτρονικήσ υγείασ (e-Health)



“… Παροχό ιατρικόσ περύθαλψησ - ςε περιπτώςεισ όπου η 

απόςταςη εύναι κρύςιμοσ παρϊγοντασ από όλουσ τουσ 

επαγγελματύεσ του χώρου τησ Τγεύασ χρηςιμοποιώντασ 

τεχνολογύεσ πληροφοριών και επικοινωνιών για την 

ανταλλαγό ϋγκυρησ πληροφορύασ για τη διϊγνωςη, αγωγό και 

πρόληψη αςθενειών, την ϋρευνα και εκτύμηςη, όπωσ και τη 

ςυνεχό εκπαύδευςη των επαγγελματιών Τγεύασ, όλα αυτϊ ςτα 

πλαύςια τησ αναβϊθμιςησ τησ Τγεύασ των ατόμων και των 

κοινοτότων τουσ “

(Παγκόςμια Οργϊνωςη Τγεύασ-Executive board 101st Session, 

21 January 1998) 

Τηλεϊατρική - Οριςμόσ
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Σηαθμόρ

Ψηθιοποίηζηρ

Επικονωνιακό

δίκηςο Τηλεϊαηπικόρ ζηαθμόρ

ςποζηήπιξηρ

Σταθμός Α

Σταθμός ΒΙαηπική Σςζκεςή

Θ Τηλεϊατρική Σχηματικά
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 Μεταφορά τησ πληροφορίασ, όχι του αςθενή

 Καλύτερη ποιότητα και ευκολύα πρόςβαςησ ςτισ 
υπηρεςύεσ ιατρικόσ περύθαλψησ

 Καλύτερη πληροφορύα ςτουσ αςθενεύσ

 Ιατρικό εμπειρογνωμοςύνη, διαθϋςιμη ςε όλουσ  
ανεξϊρτητα από τη τοποθεςύα του αςθενό

 Μεγαλύτερη αποτελεςματικότητα και 
παραγωγικότητα των υπηρεςιών ιατρικόσ 
περύθαλψησ κυρύωσ ςε απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ

 Γρηγορότερεσ και αςφαλϋςτερεσ αποφϊςεισ για 
θεραπεύα, χϊρισ ςτη μεταφορϊ ιατρικών εικόνων και 
την εύκολη πρόςβαςη ςτον ιατρικό φϊκελο 
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Κφριοι ςτόχοι τησ Τηλεϊατρικήσ



 Τποβοηθούμενη με computer χειρουργικό (Computer -
assisted surgery - CAS)

 Ρομποτικό χειρουργικό (Robotic surgery)

o Ρομποτικό ςύςτημα χειρουργόσ (supervisory-controlled system)

o Ρομποτικό ςύςτημα τηλεχειρουργικόσ (telesurgical system)

o Ρομποτικό ςύςτημα βοηθόσ (shared-control system)
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Τηλεχειρουργική



Ωσ ιατρικό 
φϊκελο θα 
μπορούςαμε να 
ορύςουμε το 
ςύνολο των 
πληροφοριών 
που αφορούν 
ϋναν αςθενό για 
την κατϊςταςη 
τησ υγεύασ του
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Θλεκτρονικόσ Ιατρικόσ Φάκελοσ



 Δημογραφικϊ ςτοιχεύα

 Ιατρικό ιςτορικό – Παρϊγοντεσ κινδύνου (risk factors)

 Κλινικϊ δεδομϋνα φυςικόσ εξϋταςησ – διαγνώςεισ και ςημεύα

 Νοςηλεύεσ – Εγχειρόςεισ

 Ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη

 Εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ (ανϊλυςη αύματοσ, ούρων, κλπ)

 Καταγραφϋσ βιοδυναμικών (ηλεκτροκαρδιογρϊφημα, 
ηλεκτρομυογρϊφημα, κλπ.) 

 Ιατρικϋσ πρϊξεισ

 Παραπεμπτικϊ – Γνωματεύςεισ

 Διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ και ιατρικϋσ εικόνεσ (Ακτινογραφύεσ, 
μαγνητικϋσ τομογραφύεσ, αξονικϋσ τομογραφύεσ, κλπ)

 Διαχειριςτικϊ – οικονομικϊ ςτοιχεύα ιατρικών πρϊξεων και νοςηλειών

 Πιθανϊ αρχεύα παλιών ιατρικών φακϋλων
58

Στοιχεία Θλεκτρονικοφ Ιατρικοφ Φακζλου
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 Για να λειτουργόςει το ςύςτημα απαιτεύται μύα
μεγϊλη κεντρικό βϊςη δεδομϋνων η οπούα θα
περιϋχει όλα τα προςωπικϊ ςτοιχεύα των χρηςτών

 Αυτό εγεύρει θϋματα προςταςύασ προςωπικών
δεδομϋνων

 Ενδεχόμενεσ επιθϋςεισ ενϋχουν τον κύνδυνο
διαρροόσ προςωπικών δεδομϋνων

 Η ύπαρξη και μόνο μια τϋτοιασ βϊςησ δεδομϋνων
αποτελεύ δϋλεαρ για επιθϋςεισ

Ηήτημα Προςωπικών Δεδομζνων
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 Κϊθε οργανιςμόσ υγεύασ θα πρϋπει να εξαςφαλύζει 
την ύπαρξη μιασ πολιτικόσ αςφϊλειασ ικανόσ να 
αντιμετωπύζει

o Σην ϊρνηςη παροχόσ υπηρεςιών

o Σην ςκόπιμη (ό μη) καταςτροφό  ιατρικών δεδομϋνων 

και υπηρεςιών

o Σην μη εξουςιοδοτημϋνη πρόςβαςη ό αποκϊλυψη 

ιατρικών πληροφοριών

o Σην τυχαύα ό εςκεμμϋνη μεταβολό πληροφοριών

o Σην μη εξουςιοδοτημϋνη δημιουργύα ιατρικών 

δεδομϋνων ό υπηρεςιών

Αρχή προςταςίασ ευαίςθητων ιατρικών δεδομζνων
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 Οδηγύεσ εφαρμογόσ

o Αςφαλόσ μεταφορϊ ιατρικών πληροφοριών

o Ακεραιότητα ιατρικών πληροφοριών

o Προςδιοριςμόσ τησ ταυτότητασ δικτυακών τόπων, 
Η/Τ, υπηρεςιών και χρηςτών

o Προςταςύα δικτυακών υπηρεςιών υγεύασ

o Διαθεςιμότητα ιατρικών δεδομϋνων και δικτυακών 
υπηρεςιών υγεύασ

o Μη αποπούηςη ευθύνησ 

o Κρυπτογρϊφηςη

Αρχή προςταςίασ ευαίςθητων ιατρικών δεδομζνων
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 ε κϊθε χρόςτη δικτυακών Τπηρεςιών υγεύασ 
παρϋχονται τα θεμελιώδη δικαιώματα

o προςτατεύονται από νόμουσ και κανονιςτικϋσ 
διατϊξεισ

 Οδηγύεσ Εφαρμογόσ

o Γνώςη των δεδομϋνων που ςυλλϋγονται και 
αποθηκεύονται

o Γνώςη τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων 

o Γνώςη τησ διανομόσ των δεδομϋνων

Αρχή των Δικαιωμάτων Αςθενών



 Νόμοσ 2472/97 για την «Προςταςύα του 
ατόμου από την επεξεργαςύα δεδομϋνων 
προςωπικού χαρακτόρα»

 Νόμοσ 2774/99 για την «Προςταςύα 
δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα ςτον 
τηλεπικοινωνιακό τομϋα»

 Ιατρικό απόρρητο (ϊρθρο 371 του Ποινικού 
Κώδικα )

 Απόρρητοσ χαρακτόρασ του ιατρικού φακϋλου 
(ϊρθρο 47 του Νόμου Ε..Τ. 2071/92)
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Θεςμικό πλαίςιο αςφάλειασ ιατρικών 
δεδομζνων και ςυςτημάτων ςτην Ελλάδα



Σα ιατρικϊ πληροφοριακϊ ςυςτόματα 
παρουςιϊζουν ςόμερα μεγϊλεσ αδυναμύεσ 
ςε θϋματα αςφϊλειασ δεδομϋνων

Νϋα θεςμικϊ πλαύςια και πιϋςεισ ςτην 
αγορϊ πληροφορικόσ οδηγεύ ςτην 
επαναςχεδύαςη των ιατρικών 
πληροφοριακών ςυςτημϊτων δύνοντασ 
ϋμφαςη ςτην αςφϊλεια 
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Τρζχουςα κατάςταςη για την αςφάλεια 



Ευχαριςτώ

?


