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Δςσαπιζηίερ
Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηα άηνκα πνπ κε βνήζεζαλ ζηελ
δηεθπεξαίσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Αξρηθά ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ
νηθνγέλεηα κνπ πνπ κε ζηήξημε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.
Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ, θπξία Άλλα
Φηιίππνπ, πνπ κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηεο, κε βνήζεζε ζηελ
δεκηνπξγία απηήο ηεο εξγαζίαο.
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Πεπίλητη
ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζα ζε έλα
ζύζηεκα. Κάπνηεο από απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο θαη γηα απηό είλαη ζεκαληηθό λα είλαη πξνζηαηεπκέλεο. Αιιά εμίζνπ
ζεκαληηθό κε ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη θαη ε ηδησηηθόηεηα ζηηο
πιεξνθνξίεο. Γειαδή είλαη ζεκαληηθό νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο λα δηαηεξνύληαη
απόξξεηεο θαη λα έρνπλ πξόζβαζε κόλν ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη γηα ζπγθεθξηκέλν
ιόγν.
ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο έρνπλ εθηίκεζαλ ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο
ηδησηηθόηεηαο θαη ην Σκήκα Τγεία θαη Αλζξώπηλσλ Τπεξεζηώλ ησλ ΗΠΑ (Health &
Human Services Department) έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θαλνληζκό πνπ έλαο από ηνπο
θπξηόηεξνο ζηόρνο είλαη ε ηδησηηθόηεηα ησλ πξνζσπηθώλ θαη ησλ ηαηξηθώλ
πιεξνθνξηώλ. Ο θαλνληζκόο απηόο νλνκάδεηαη HIPAA (Health Insurance Portability
and Accountability Act). Σν ηκήκα ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ πνπ αθνξά ηελ
ηδησηηθόηεηα ησλ πξνζσπηθώλ θαη ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ νλνκάδεηαη Καλνληζκόο
Ιδησηηθόηεηαο (Privacy Rule).
ηελ εξγαζία απηή σο θπξίσο ζέκα είλαη ε ηδησηηθόηεηα ησλ πξνζσπηθώλ θαη ησλ
ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα ζύζηεκα. ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο
ηζηνύ πνπ είλαη έλα ζύζηεκα πγείαο, ην νπνίν αθνινπζεί κέξνο ηνπ Καλνληζκνύ
Ιδησηηθόηεηαο

ηνπ

HIPAA. Η

εθαξκνγή

απηή είλαη

βαζηζκέλε

ζε

κηα

πξνζαξκνζκέλε πνιηηηθή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπλ εμαρζεί
από ηνλ θαλόλα ηδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA.
Η εθαξκνγή ηζηνύ είλαη έλα εξγαιείν ζην νπνίν δηάθνξα κέιε ελόο ηαηξηθνύ θέληξνπ
έρνπλ πξόζβαζε ζε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο. Βάζεη ηεο πνιηηηθήο πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί από ηνλ θαλνληζκό ηδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA, ην ζύζηεκα απνθαζίδεη
γηα ηα δηάθνξα άηνκα, ζε πνηεο πιεξνθνξίεο έρνπλ πξόζβαζε. Γειαδή αλ έλα
ζπγθεθξηκέλν άηνκν έρεη ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο. Με απηόλ
ηνλ ηξόπν δηαζθαιίδεηαη ε ηδησηηθόηεηα ησλ πξνζσπηθώλ θαη ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ
ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Κεθάλαιο 1 – Διζαγυγή
1.1 Ιδιυηικόηηηα
Ο γεληθόηεξνο νξηζκόο ηεο έλλνηαο ηδησηηθόηεηαο είλαη ε δπλαηόηεηα θάπνηνο λα
πεξηνξίζεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο. Όζνλ αθνξά ηνλ
νξηζκό ηεο ηδησηηθόηεηαο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ε δπλαηόηεηα
πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ππάξρνπλ ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα.

1.2 Πεπιγπαθή Πποβλήμαηορ
ε έλα ζύζηεκα ελόο ηαηξηθνύ θέληξνπ ππάξρνπλ πνιιέο πξνζσπηθέο θαη ηαηξηθέο
πιεξνθνξίεο, ηόζν γηα ηνπο αζζελείο ηνπ, όζν θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ. Μηα
από ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε έλα ηέηνην ζύζηεκα, είλαη ε
πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηεο ηδησηηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ζηε
θαηνρή ηνπο, ηόζν από ηα άηνκα κέζα ζην ηαηξηθό ζύζηεκα, όζν θαη από ηα άηνκα
έθηνο ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο κόλν
ζε άηνκα πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη λα ηηο έρνπλ γηα λα εθηεινύλ ηα θαζήθνληά
ηνπο. Κάζε πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία
ηεο.

1.3 κοπόσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ
Σν ηκήκα πγείαο ησλ ΗΠΑ, έρεη εληνπίζεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο παξνρήο
ηδησηηθόηεηαο ζηηο πξνζσπηθέο θαη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ
θαλνληζκό πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ηδησηηθόηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηώλ
απηώλ. O θαλνληζκόο απηόο πεξηνξίδεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηηο πξνζσπηθέο θαη
ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ηαηξηθό ζύζηεκα έηζη ώζηε λα είλαη
δηαζέζηκεο κόλν ζε άηνκα πνπ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ πξόζβαζε ζ’ απηέο. Ο
θαλνληζκόο απηόο νλνκάδεηαη HIPAA. θνπόο ινηπόλ απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε
δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο ηζηνύ, ε νπνία λα βνεζά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξηθνύ
θέληξνπ κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ πξόζβαζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα είλαη ε δεκηνπξγία ελόο εξγαιείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέιε ελόο
ηαηξηθνύ θέληξνπ γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. Σν εξγαιείν απηό έρεη
ηελ ηθαλόηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηα δηαθνξά άηνκα πνπ ζπλδένληαη ζε πνηεο
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πιεξνθνξίεο έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο. Σν εξγαιείν απηό έρεη σο ζθνπό ηνπ λα
βνεζά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ, θαη ηαπηόρξνλα λα δηαηεξεί ηελ
ηδησηηθόηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ θαη ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ.

1.4 Μεθοδολογία
Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειείηαη από πέληε ζηάδηα. Σν πξώην
ζηάδην ήηαλ ε εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθόηεηαο θαη ε θαηαλόεζε ηνπ
Καλνληζκνύ Ιδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA. ηελ ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε εμαγσγή θαη ε
αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ηνλ θαλνληζκό ηνπ HIPAA πνπ ζα πινπνηεζνύλ. Σν
ηξίην ζηάδην ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηζηνύ
θαη ε κνληεινπνίεζε ησλ θαλνληζκώλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ, δειαδή πνηα ζα είλαη ε
κνξθή ησλ θαλνληζκώλ. Σν επόκελν ζηάδην ήηαλ ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηεο
ηαηξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Σν πέκπην θαη ηειηθό βήκα είλαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε
θαη πινπνίεζε ηε εθαξκνγήο ηζηνύ.

1.5 Δομή Εργαςίασ
Η εξγαζία απηή απνηειείηαη από επηά θεθάιαηα. Δθηόο από ην πξώην, ηελ εηζαγσγή,
αθνινπζνύλ ηα πην θάησ. Σν Κεθάιαην 2 αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηνπ HIPAA.
ην Κεθάιαην απηό επεμεγείηαη ν θαλνληζκόο ηνπ HIPAA θαη αλαιύνληαη νξηζκέλνη
ζεκαληηθνί νξηζκνί ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ. ηελ ζπλέρεηα, ζην Κεθάιαην 3
επεμεγείηαη θαη παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή
ηζηνύ, πνπ δεκηνπξγήζεθε βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ Ιδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA. Σν
επόκελν Κεθάιαην, έρεη σο ζέκα ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν Κεθάιαην
απηό επεμεγεί θάπνηα ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηνλ ξόιν θάπνησλ
πηλάθσλ θαη ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Σν Κεθάιαην 5
αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηζηνύ. ην Κεθάιαην απηό παξνπζηάδεη θαη αλαιύεη ηνλ
ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. Αθνινύζσο ζην Κεθάιαην 6, ηεθκεξηώλεηαη ε
ζπζρέηηζε ηεο εθαξκνγήο κε ηνλ θαλνληζκό ηδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA. Σέινο ζην
Κεθάιαην 8 δίλνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή
πινπνίεζε. Μεηά από ην ηειεπηαίν Κεθάιαην ππάξρεη ε βηβιηνγξαθία θαη ηα
παξαξηήκαηα.
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Κεθάλαιο 2 - Μελέηη HIPAA
2.1 Σι είναι ηο HIPAA
To αθξώλπκν HIPAA ζεκαίλεη Health Insurance Portability and Accountability Act,
δειαδή λνκνζεζία πεξί θνξεηόηεηαο θαη ινγνδνζίαο γηα ηελ αζθάιηζε ηεο πγείαο.
Σν HIPAA είλαη κηα λνκνζεζία ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ε νπνία έρεη
σο ζηόρν ηεο, ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ θαη ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ. Έρεη
δεκηνπξγεζεί από ην Σκήκα Τγείαο θαη Αλζξώπηλσλ Τπεξεζηώλ (Health and Human
Services -HHS) ησλ ΗΠΑ ην 1996.

2.2 Σι είναι ηο Privacy Rule
Η λνκνζεζία ηνπ HIPAA θαιύπηεη δηαθνξά θνκκάηηα όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία
ησλ ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ, σζηόζν ζ’ απηήλ ηελ εξγαζία εζηηάδνπκε ζην θνκκάηη πνπ
αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηδησηηθόηεηαο (Privacy Rule). εκαληηθόηεξνο ζηόρνο
απηνύ ηνπ θαλνληζκνύ είλαη ε πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηεο ηδησηηθόηεηαο ησλ
πξνζσπηθώλ θαη ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ρσξίο ηελ παξεκπόδηζεο ηεο απαηηνύκελεο
γλώζεο γηα ηελ νκαιή ξνή ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Ο θαλνληζκόο ηδησηηθόηεηαο είλαη γλσζηόο θαη σο the Standards for Privacy of
Individually Identifiable Health Information, δειαδή ηα πξόηππα γηα ηελ ηδησηηθόηεηα
ησλ πξνζσπηθώλ θαη αηνκηθά αλαγλσξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ πγείαο. Με απηή ηελ
νλνκαζία ππνδεηθλύεη όηη ν θαλνληζκόο απηόο απνηειείηαη από δηάθνξα πξόηππα γηα
ηελ δηαθύιαμε ησλ πξνζσπηθώλ θαη ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ.

2.3 Οπολογίερ ηος HIPAA
Μέζα από ηελ κειέηε, ν Καλνληζκνύ Ιδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA ρξεζηκνπνηεί ηνπο
πην θάησ νξηζκνύο:
Καιππηόκελε νληόηεηα (Cover entity):
Καιππηόκελε νληόηεηα κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν ή έλαο νξγαληζκόο πνπ κπνξεί λα
αλήθεη ζε έλα πιάλν πγείαο (Health Plan), έλα πάξνρν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ
δηαβηβάδεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ πγεία ζε ζρέζε
κε κηα θαιππηόκελε ζπλαιιαγή (Health Care Provider) ή ζε ππεξεζίεο ζπκςεθηζκνύ
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Health Care Clearinghouses).
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Αηνκηθά αλαγλσξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία (Individuals health information):
Δίλαη νη πξνζσπηθέο θαη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, αιιηώο αλαθέξνληαη θαη σο protected
health information (πξνζηαηεπόκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία).
Δπηρεηξεκαηηθόο ζπλεξγάηεο (Business associate):
Δίλαη έλα πξόζσπν ή έλαο νξγαληζκόο, πνπ δελ απνηειεί κέινο εξγαηηθνύ
πξνζσπηθνύ κηαο θαιππηόκελεο νληόηεηαο, πνπ εθηειεί νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο
γηα κηα θαιππηόκελε νληόηεηα , κε απνηέιεζκα ηε ρξήζε ή ηελ γλσζηνπνίεζε
αηνκηθά αλαγλσξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία, όπσο γηα παξάδεηγκα ην όλνκα
θαη ν αξηζκόο ηαπηόηεηαο ελόο αζζελή.
πκβόιαην επηρεηξεκαηηθνύ ζπλεξγάηε (Business Associate Contract):
Δίλαη έλα ζπκβόιαην κεηαμύ κίαο θαιππηόκελεο νληόηεηαο θαη ελόο επηρεηξεκαηηθνύ
ζπλεξγάηε. Σν ζπκβόιαην απηό έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη θαζνξίδεη
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Με ην ζπκβόιαην απηό δηεπθνιύλεηαη ε επηθνηλσλία
κεηαμύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζπλεξγάηε θαη ηεο θαιππηόκελεο νληόηεηαο θαη
δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ θαη ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ.
Γεληθόο Γξακκαηέαο (Secretary):
Δίλαη o Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο θαη Αλζξώπηλσλ Τπεξεζηώλ ησλ
ΗΠΑ.
ύλνιν θσδηθώλ (Code set):
Δίλαη έλα ζύλνιν θσδηθώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θάπνηνλ
νξνινγηώλ, γηα ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ηαηξηθώλ θέληξσλ.
Δζληθό Αλαγλσξηζηηθό Παξνρέα (National Provider Identifier - NPI):
Δίλαη έλαο αξηζκόο δέθα ςεθίσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ Παξνρώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο. Γηα ηηο θαηεγνξίεο
θαιππηόκελε ζπλαιιαγή (Health Care Provider) θαη ππεξεζίεο ζπκςεθηζκνύ
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Health Care Clearinghouse) ην NPI μεθηλά κε 1 αλ είλαη
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έλα άηνκν ή 2 αλ είλαη νξγαληζκόο. Γηα ηελ θαηεγνξία πιάλν πγείαο (Health Plan) ην
NPI μεθηλά κε ηνλ αξηζκό 8.
Αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο εξγνδόηε (Employer Identification Number - ΔΙΝ):
Δίλαη έλαο αξηζκόο από ελλέα ςεθία θαη είλαη ν αξηζκόο αλαγλώξηζεο ηνπ
θνξνινγνύκελνπ εξγαδόκελνπ.

2.4 Επιπρόςθετεσ ορολογίεσ
Μεηά από κειέηε ηνπ Καλνληζκνύ Ιδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA, CFR 45 Part
160,162,164, έρνπλ εμαρζεί θάπνηεο επηπξόζζεηεο νξνινγίεο. Όπσο έρνπκε
πξναλαθέξεη, ν θαλνληζκόο ηεο ηδησηηθόηεηαο απνηειείηαη από δηάθνξα πξόηππα.
Μέζα από απηά έρνπλ πξνθύςεη νη πην θάησ νξνινγίεο:
Σύπνο Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο (Health Provider Type):
Δίλαη ε θαηεγνξία πνπ θαηαηάζζεηαη έλαο Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Τγείαο, δειαδή ζε
πνίν είδνο θαιππηόκελεο νληόηεηαο αλήθεη.
Σύπνη Γεδνκέλσλ (Data Type):
Δίλαη νη δηάθνξνη ηύπνη ησλ νληνηήησλ ζην ζύζηεκα.
Δλέξγεηα (Action):
Δίλαη νη δηαθνξέο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο ξόινο ζε θάπνην ηύπν δεδνκέλσλ
ζην ζύζηεκα.
Πξόηππν (Standard):
Δίλαη θαλνληζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαζνξίδεη πνηνο ξόινο έρεη δηθαίσκα
πξόζβαζεο ζε θάπνην ηύπν δεδνκέλσλ. Έλα πξόηππν απνηειείηαη από κία ελέξγεηα
(Action) ζε έλα ηύπν δεδνκέλσλ (Data Type), ην όλνκα ηνπ δηθαηώκαηνο
(Permission), ην ξόιν (Role )πνπ έρεη ην δηθαίσκα θαη ηηο ζπλζήθεο (Conditions) πνπ
πξέπεη λα πθίζηαληαη.
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Μόληκν πξόηππν (Permanent Standard):
Δίλαη ηα κόληκα πξόηππα πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα, βαζηδόκελα ζηνλ θαλνληζκό
ηδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA. Γηα όια ηα πξόηππα έρνπλ θαζνξηζηεί νη επηηξεπόκελεο
ελέξγεηεο (Permissions) γηα θάζε ξόιν θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο (Conditions)
είλαη επηηξεπηέο.
Δπηπξόζζεην πξόηππν (Additional Standard):
Δίλαη επηπξόζζεηά πξόηππα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα κεηά
από έξεπλα πνπ έρεη γίλεη.

2.5 Ανάλυςη HIPAA
Μέζα από ηελ αλάιπζε ηνπ Καλνληζκνύ Ιδησηηθόηεηαο έρνπλ εμαρζεί δηάθνξεο
πιεξνθνξίεο. Αξρηθά θάπνηεο θαηεγνξίεο αλζξώπσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ηαηξηθό
θέληξν. Απηά ηα άηνκα έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξόιν ζην ηαηξηθό θέληξν. Έηζη
θαη από ηελ κειέηε ησλ πξνηύπσλ ηνπ Καλνληζκνύ Ιδησηηθόηεηαο έρνπλ επηζεκαλζεί
θάπνηνη βαζηθνί ξόινη, νη νπνίνη είλαη:
1. Γεληθόο Γξακκαηέαο (Secretary): Δίλαη ν Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο
Τγείαο θαη Αλζξώπηλσλ Τπεξεζηώλ ησλ ΗΠΑ.
2. Ιαηξόο (Doctor): Δίλαη νη ηαηξνί πνπ ππάξρνπλ ζην ηαηξηθό θέληξν.
3. Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Τγείαο (Health Provider): Δίλαη έλα άηνκν ην νπνίν
αληηπξνζσπεύεη κηα θαιππηόκελε νληόηεηα.
4. Αζζελήο (Patient): Δίλαη νη αζζελείο ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ.

Δπηπιένλ έρνπλ εμαρζεί από ηνλ θαλνληζκό ηδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA θάπνηεο
ελέξγεηεο πνπ είλαη νη εμήο:
1. Απνζηνιή - Παξαιαβή Καηαγγειίαο.
2. Απνζηνιή – Παξαιαβή Αηηήκαηνο Άδεηαο Πξόζβαζεο.
3. Γεκηνπξγία Έξεπλα – Μειέηεο.
4. Γεκηνπξγία Έξεπλαο Καηαγγειίαο.
5. Πξνζζήθε – Δπεμεξγαζία Δπηπξόζζεησλ Πξόηππα.
6. Πξνζζήθε – Πξνβνιή – Δπεμεξγαζία Πξνζσπηθώλ Πιεξνθνξηώλ.
7. Πξνζζήθε – Πξνβνιή Ιαηξηθώλ Πιεξνθνξηώλ.
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8. Πξνζζήθε – Πξνβνιή Ιαηξηθώλ εκεηώζεσλ.
9. Πξνζζήθε – Πξνβνιή Υξήζε ή Γλσζηνπνίεζε Πιεξνθνξηώλ.
Έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη θάπνηεο επηπιένλ ελέξγεηεο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ
θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ θαλνληζκό ηδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA,
νη νπνίεο είλαη:
1. Απνζηνιή – Παξαιαβή Αηηεκάησλ Απνδνρήο – Απόξξηςεο.
2. Απνζηνιή – Παξαιαβή Αλαθνηλώζεσλ.
ηελ ζπλέρεηα έρνπλ εμαρζεί νη πην θάησ θαλόλεο γηα ηνπο ηέζζεξηο ξόινπο πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ θαλνληζκό:
1. Ο θάζε αζζελήο κπνξεί λα πξνβάιεη κόλν ηηο ηαηξηθέο θαη πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο.
2. Ο Ιαηξόο θαη ν Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Τγείαο κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο
πξνζσπηθέο θαη ηαηξηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο θαη ησλ αζζελώλ ηνπ.
3. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνβάιεη όιεο ηηο πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο.
4. Ο Ιαηξόο κπνξεί λα πξνβάιεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηαηξώλ πνπ είλαη ζηελ
ίδηα έξεπλα – κειέηε.
5. Ο Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Τγείαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβάιεη πξνζσπηθά
ζηνηρεία άιινπ Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο ή θάπνηνπ Ιαηξνύ.
6. Ο Ιαηξόο θαη ν Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Τγείαο κπνξεί λα πξνβάιεη ηαηξηθέο
ζεκεηώζεηο ησλ αζζελώλ ηνπ.
7. Ο Ιαηξόο κπνξεί λα πξνβάιεη ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο άιισλ ηαηξώλ κόλν κε
άδεηα.
8. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο κπνξεί λα πξνβάιεη έξεπλεο – κειέηεο θαη
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή γλσζηνπνηεζεί κόλν όηαλ ππάξρεη
κε νινθιεξσκέλε έξεπλα.
9. Ο Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Τγείαο κπνξεί

λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα

γλσζηνπνηήζεη πιεξνθνξίεο ησλ αζζελώλ ηνπ κόλν κε άδεηα.
10. Όινη νη ξόινη κπνξνύλ λα θάλνπλ θαηαγγειία.
11. Μόλν ν Γεληθόο Γξακκαηέαο κπνξεί λα παξαιάβεη θαηαγγειίεο.
12. Μόλν ν Γεληθόο Γξακκαηέαο κπνξεί λα παξαιάβεη θαη λα εγθξίλεη άδεηεο.
13. Μόλν ν Γεληθόο Γξακκαηέαο κπνξεί λα θάλεη έξεπλεο.
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14. Μόλν ν Γεληθόο Γξακκαηέαο κπνξεί λα πξνζζέζεη επηπξόζζεηα πξόηππα.
ηνπο πην πάλσ θαλόλεο είλαη εκθαλέο όηη θαλέλαο ξόινο δελ κπνξεί λα έρεη
πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη θαη δελ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε απηόλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ έλα άηνκν ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ιόγν θαη δελ έρεη
πξόζβαζε, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηελ δεηήζεη κέζσ άδεηαο, πνπ ζα ηελ εγθξίλεη ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο.
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Κεθάλαιο 3 – Πολιηική ςζηήμαηορ
Δθαπμογήρ Ιζηού
Μέζα από ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ Καλνληζκνύ Ιδησηηθόηεηαο, όπσο
παξνπζηάδεηαη ζην πξνεγνύκελν Κεθάιαην, έρνπλ εμαρζεί πνιιέο πιεξνθνξίεο.
Βάζεη απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη ζην παξόλ Κεθάιαην.

3.1 Σύποι Δεδομένων υςτήματοσ
Έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην ζύλνιν δεθαεπηά ηύπνη δεδνκέλσλ ζην ζύζηεκα, νη νπνίνη
είλαη:
1. Personal Information: Δίλαη νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θάζε άηνκνπ,
αλεμαξηήησο ξόινπ.
2. Patient: Δίλαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξόιν αζζελή.
3. Doctor: Δίλαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξόιν ηαηξό.
4. Health Provider: Δίλαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξόιν παξνρέα
ππεξεζηώλ πγείαο.
5. Secretary: Δίλαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξόιν γεληθόο γξακκαηέαο.
6. Patient Medical Information: Δίλαη νη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε
αζζελή.
7. Doctor Notes: Δίλαη νη ζεκεηώζεηο ηνλ ηαηξώλ πνπ πξνήιζαλ από ηελ εμέηαζε
ησλ αζζελώλ.
8. Research: Δίλαη έξεπλεο – κειέηεο ησλ ηαηξώλ.
9. Request: Δίλαη όια ηνπ αηηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ηαηξηθό ζύζηεκα.
10. Request Accept – Reject: Δίλαη κηα θαηεγνξία αηηήκαηνο. ην αίηεκα απηό ν
παξαιήπηεο θαιείηαη λα απνδερζεί ή αλ απνξξίςεη απηό πνπ δεηά ην αίηεκα.
11. Authorization: Δίλαη κηα θαηεγνξία αηηήκαηνο. Με ηελ απνζηνιή απηνύ ηνπ
είδνπο αηηήκαηνο, ν απνζηνιέαο δεηά λα ηνπ δνζεί ην δηθαίσκα πξνβνιήο
θάπνησλ πιεξνθνξηώλ, πνπ αξρηθά δελ έρεη πξόζβαζε.
12. Announcement: Δίλαη αλαθνίλσζε ε νπνία απνζηέιιεηαη όηαλ έλαο
παξαιήπηεο απαληά ζε έλα αίηεκα, είηε αίηεκα απνδνρήο – απόξξηςεο, είηε
αίηεκα άδεηαο πξόζβαζεο. Η αλαθνίλσζε απηή πεξηέρεη ηελ απάληεζε ηνπ
παξαιήπηε ηνπ αληίζηνηρνπ αηηήκαηνο.
13. Complaint: Δίλαη θαηαγγειία ε νπνία όινη ξόινη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ, κε
ζθνπό λα αλαθέξνπλ κηα ελέξγεηα πνπ έρεη γίλεη θαη είρε δπζαξεζηήζεη
θάπνηνλ.
14. Secretary Investigation: Δίλαη έξεπλα πνπ δηεθπεξαηώλεη ν γεληθόο
γξακκαηέαο γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ θαηαγγειηώλ.
15. Additional Standard: Δίλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ γεληθνύ
γξακκαηέα. Δίλαη επηπξόζζεηά πξόηππα πνπ πξνζζέηεη ν γεληθόο γξακκαηέαο,
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κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο έξεπλαο. Γειαδή είλαη ηα κέηξα πνπ
απνθαζίζηεθαλ όηη πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο θαηαγγειίαο
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έξεπλα.
16. Permanent Standard: Δίλαη ηα πξόηππα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη νη κόληκνη
θαλόλεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
17. Used Shared Information: Δίλαη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο θάπνηνο
παξνρέαο ππεξεζηώλ πγείαο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ή γλσζηνπνηήζεη γηα θάπνην
ιόγν.

3.2 υνθήκεσ Πολιτικήσ υςτήματοσ
Γηα θάπνηα από ηα δηθαηώκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο,
ππάξρνπλ θάπνηεο ζπλζήθεο (Conditions) πνπ πξέπεη λα ηζρύνπλ. Οη ζπλζήθεο απηέο
είλαη νη εμήο:
1. Own
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ ε
πιεξνθνξία αλαθέξεηαη ζ’ απηόλ. Γειαδή ε πιεξνθνξία αλήθεη ζηνλ ρξήζηε.
2. Authorization
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ έρεη
απνζηείιεη αίηεκα άδεηαο πξόζβαζεο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θαη έρεη ιάβεη
απάληεζε – αλαθνίλσζε, πνπ ηνλ ελεκεξώλεη όηη έρεη εγθξηζεί ε άδεηα
πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη δεηήζεη, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν
θαη γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.
3. Research
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ είλαη ν
αξρεγόο ή κέινο ηεο νκάδαο έξεπλαο - κειέηεο θαη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειέηε δελ έρεη νινθιεξσζεί.
4. Investigation
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ ππάξρεη κε
νινθιεξσκέλε έξεπλα θαηαγγειίαο.
5. Complaint
Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία όηαλ ππάξρεη ήδε
θαηαγγειία.

10

6. Used Shared Information
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα αλ ππάξρεη ήδε
γλσζηνπνηεκέλε απηή ε πιεξνθνξία.
7. Request
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ ππάξρεη
αίηεκα, αλεμαξηήησο ηύπνπ, πνπ δελ έρεη απαληεζεί.
8. Doctor Patients
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ ν ρξήζηεο
απηόο είλαη ν Ιαηξόο ηνπ Αζζελή, ζηνλ νπνίν αλήθεη ε πιεξνθνξία.
9. Patient Doctors
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ ν ρξήζηεο
απηόο είλαη Αζζελήο ηνπ Ιαηξνύ πνπ αλήθεη ε πιεξνθνξία.
10. Health Provider Patients
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ ν ρξήζηεο
απηόο είλαη ν Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Τγείαο ηνπ Αζζελή πνπ αλήθεη ε
πιεξνθνξία.
11. Patient Health Providers
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ ν ρξήζηεο
απηόο είλαη Αζζελήο ηνπ

Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο πνπ αλήθεη ε

πιεξνθνξία.
12. Research Done
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ ππάξρεη
έξεπλα – κειέηε θαη είλαη νινθιεξσκέλε.
13. Investigation Done
Σν άηνκν κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κόλν όηαλ ππάξρεη
έξεπλα θαη είλαη νινθιεξσκέλε.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα Γηθαηώκαηα (Permissions) θαη ηηο πλζήθεο
(Conditions) ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα Γ.
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3.3 Δομή Πολιτικήσ
Απηή ε πνιηηηθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλα ηαηξηθό θέληξν. Η δνκή ηεο πνιηηηθήο
απηήο είλαη ε εμήο: αξρηθά είλαη ρσξηζκέλε από ηνλ ηύπν δεδνκέλσλ θαη ζηελ
ζπλέρεηα από ηνλ ξόιν (Γεληθόο Γξακκαηέαο, Ιαηξόο, Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Τγείαο,
Αζζελήο). Γηα θάζε ξόιν αλαγξάθεηαη ην δηθαίσκα (Permission) θαη αληίζηνηρα νη
ζπλζήθεο (Conditions) πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη γηα λα έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ξόινο
ην δηθαίσκα πνπ αλαγξάθεηαη.

3.4 Πολιτική υςτήματοσ
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία είλαη βαζηζκέλε
ζηηο πιεξνθνξίεο από ηελ αλάιπζε ηνπ Καλνληζκνύ Ιδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA.
Γηα θάζε ζπλζήθε πνπ ππάξρεη ζηελ πνιηηηθή, πνπ είλαη ζε θπζηθή γιώζζα,
αληηζηνηρείηαη κε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζην
πξνεγνύκελν ππνθεθάιαην (3.2 πλζήθεο Πνιηηηθήο πζηήκαηνο). Γηα ηνλ ιόγν
απηό, κέζα ζηελ πνιηηηθή ζπζηήκαηνο, ζα αλαγξάθνληαη ζε παξέλζεζε νη
αληηζηνηρίεο κεηαμύ ησλ ζπλζεθώλ
Ιαηξηθό Κέληξν {
Σύπορ Γεδομένυν: Personal Information
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνζζήθε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ Αζζελή, Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο,
Ιαηξνύ θαη Γεληθνύ Γξακκαηέα
2. Πξνβνιή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Αζζελή, Παξνρέα Τπεξεζηώλ
Τγείαο, Ιαηξνύ θαη Γεληθνύ Γξακκαηέα
3. Δπεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ
πλζήθεο:
3. Μόλν ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά ζηνηρεία κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο (Own)
Ρόλορ: Παποσέαρ Τπηπεζιών Τγείαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο
2. Δπεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ
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πλζήθεο:
1. Ο θάζε Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο λα πξνβάιεη ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά
ζηνηρεία θαη ησλ Αζζελώλ ηνπ (Own, Health Provider Patients )
2. Μόλν ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά ζηνηρεία κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν Παξνρέαο
Τπεξεζηώλ Τγείαο (Own)
Ρόλορ: Ιαηπόρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Ιαηξνύ
2. Δπεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ
πλζήθεο:
1. Ο θάζε Ιαηξόο κπνξεί λα πξνβάιεη ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ησλ
Αζζελώλ ηνπ (Own, Doctor Patients)
2. Μόλν ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά ζηνηρεία κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν Ιαηξόο
(Own, )
Ρόλορ: Αζθενήρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Αζζελή.
2. Δπεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ
πλζήθεο:
1. Ο θάζε Αζζελήο κπνξεί λα πξνβάιεη κόλν ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά ζηνηρεία,
ηνπ Ιαηξνύ ηνπ θαη ηνπ Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο ηνπ (Own, Patient
Doctors, Patient Health Providers)
2. Μόλν ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά ζηνηρεία κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν Αζζελήο
(Own)
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Σύπνο Γεδνκέλσλ: Patient Medical Information
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ησλ Αζζελώλ
πλζήθεο:
1. Μόλν ζε πεξίπησζε έξεπλαο (Investigation)
Ρόλορ: Παποσέαρ Τπηπεζιών Τγείαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή ησλ ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ησλ Αζζελώλ
πλζήθεο:
1. Ο θάζε Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο
πιεξνθνξίεο ησλ Αζζελώλ ηνπ (Health Provider Patients)
Ρόλορ: Ιαηπόρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνζζήθε ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ησλ Αζζελώλ
2. Πξνβνιή ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ησλ Αζζελώλ
3. Δπεμεξγαζία ησλ ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ησλ Αζζελώλ
πλζήθεο:
1. Ο θάζε Ιαηξόο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο κόλν ησλ δηθώλ
ηνπ Αζζελώλ (Doctor Patients)
2. Ο θάζε Ιαηξόο κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο κόλν ησλ δηθώλ
ηνπ Αζζελώλ (Doctor Patients)
3. Ο θάζε Ιαηξόο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο κόλν ησλ
δηθώλ ηνπ Αζζελώλ (Doctor Patients)
Ρόλορ: Αζθενήρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή ησλ ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ηνπ Αζζελή
πλζήθεο:
1. Ο θάζε Αζζελήο κπνξεί λα πξνβάιεη κόλν ηηο δηθέο ηνπ ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο
(Own)
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Σύπνο Γεδνκέλσλ: Doctor Notes
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή ηαηξηθώλ ζεκεηώζεσλ
πλζήθεο:
1. Μόλν ζε πεξίπησζε έξεπλαο (Investigation)
Ρόλορ: Παποσέαρ Τπηπεζιών Τγείαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή ηαηξηθώλ ζεκεηώζεσλ
πλζήθεο:
1. Ο θάζε Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο λα πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο ησλ
Αζζελώλ ηνπ (Health Provider Patients)
Ρόλορ: Ιαηπόρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνζζήθε ηαηξηθώλ ζεκεηώζεσλ
2. Πξνβνιή ηαηξηθώλ ζεκεηώζεσλ
3. Δπεμεξγαζία ηαηξηθώλ ζεκεηώζεσλ
πλζήθεο:
1. Ο θάζε Ιαηξόο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηηο ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο κόλν ησλ δηθώλ
ηνπ Αζζελώλ (Doctor Patients)
2. Ο θάζε Ιαηξόο κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο κόλν ησλ δηθώλ
ηνπ Αζζελώλ θαη κε άδεηα γηα ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο άιισλ Ιαηξώλ (Doctor
Patients, Authorization)
3. Ο θάζε Ιαηξόο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηηο ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο κόλν ησλ
δηθώλ ηνπ Αζζελώλ (Doctor Patients)
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Σύπνο Γεδνκέλσλ: Used Shared Information
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή ρξήζε θαη γλσζηνπνίεζε ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ή ζεκεηώζεσλ
πλζήθεο:
1. Μόλν ζε πεξίπησζε έξεπλαο (Investigation)
Ρόλορ: Παποσέαρ Τπηπεζιών Τγείαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνζζήθε ρξήζε θαη γλσζηνπνίεζε ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ή ζεκεηώζεσλ
2. Πξνβνιή ρξήζε θαη γλσζηνπνίεζε ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ή ζεκεηώζεσλ
πλζήθεο:
1. Ο θάζε Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο λα πξνζζέζεη γηα ρξήζε ή γλσζηνπνίεζε
ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζεκεηώζεηο ησλ Αζζελώλ ηνπ. Μόλν ζε ζέκαηα
πγείαο θαη ζεξαπείαο κε άδεηα (Health Provider Patients)
2. Ο θάζε Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο λα πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ή
ζεκεηώζεηο ησλ Αζζελώλ ηνπ. Μόλν ζε ζέκαηα πγείαο θαη ζεξαπείαο κε άδεηα
θαη ρσξίο άδεηα γηα λνκηθά ζέκαηα (Health Provider Patients, Authorization,
Used Shared Information)

16

Σύπνο Γεδνκέλσλ: Research
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Πξνβνιή έξεπλα-κειέηεο
πλζήθεο:
1. Μόλν ζε πεξίπησζε έξεπλαο θαη ε έξεπλα – κειέηε λα είλαη νινθιεξσκέλε
(Investigation, Research Done)
Ρόλορ: Ιαηπόρ
Γηθαηώκαηα:
1. Γεκηνπξγία έξεπλαο-κειέηεο
2. Πξνβνιή έξεπλα-κειέηεο
3. πλέρηζε έξεπλαο-κειέηεο
πλζήθεο:
2. Μόλν νη Ιαηξνί πνπ είλαη κέιε ηεο έξεπλαο-κειέηεο κπνξνύλ λα ηελ
πξνβάινπλ όηαλ είλαη κε νινθιεξσκέλε. Οη ππόινηπνη Ιαηξνί κπνξνύλ λα
δνπλ έξεπλα – κειέηε κόλν κε άδεηα θαη όηαλ είλαη νινθιεξσκέλε (Research,
Authorization, Research Done)
3. Μόλν νη Ιαηξνί πνπ είλαη κέιε ηεο έξεπλαο-κειέηεο κπνξνύλ λα ηελ
ζπλερίζνπλ (Research)
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Σύπνο Γεδνκέλσλ: Complaint
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή Καηαγγειίαο
2. Παξαιαβή Καηαγγειίαο
πλζήθεο:
Ρόλορ: Παποσέαρ Τπηπεζιών Τγείαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή Καηαγγειίαο
πλζήθεο:
Ρόλορ: Ιαηπόρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή Καηαγγειίαο
πλζήθεο:
Ρόλορ: Αζθενήρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή Καηαγγειίαο
πλζήθεο:
-
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Σύπνο Γεδνκέλσλ: Secretary Investigation
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Αξρή Έξεπλαο
2. πλέρηζε Έξεπλαο
πλζήθεο:
1. Μόλν αλ ππάξρεη θαηαγγειία (Complaint)
2. Μόλν αλ ππάξρεη εξεπλά (Investigation)
Σύπνο Γεδνκέλσλ: Additional Standard
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1.

Πξνζζήθε πξόηππν

2.

Δπεμεξγαζία πξόηππν

πλζήθεο:
1.

Μόλν κεηά από νινθιήξσζε έξεπλαο (Investigation Done)

2.

Μόλν κεηά από νινθιήξσζε έξεπλαο (Investigation Done)
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Σύπνο Γεδνκέλσλ: Authorization
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Παξαιαβή αίηεζε άδεηαο
πλζήθεο:
Ρόλορ: Παποσέαρ Τπηπεζιών Τγείαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή αίηεζε άδεηαο
πλζήθεο:
1. Μόλν γηα πεξίπησζε ρξήζεο θαη γλσζηνπνίεζεο (Used Shared Information)
Ρόλορ: Ιαηπόρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή αίηεζε άδεηαο
πλζήθεο:
1. Μόλν γηα πεξίπησζε Έξεπλαο- Μειέηεο (Research)
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Σύπνο Γεδνκέλσλ: Request Accept-Reject
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή αίηεζεο απνδνρήο-απόξξηςεο
2. Παξαιαβή αίηεζε απνδνρήο-απόξξηςεο
πλζήθεο:
Ρόλορ: Παποσέαρ Τπηπεζιών Τγείαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Παξαιαβή αίηεζε απνδνρήο-απόξξηςεο
πλζήθεο:
Ρόλορ: Ιαηπόρ
Γηθαηώκαηα:
1. Παξαιαβή αίηεζε απνδνρήο-απόξξηςεο
πλζήθεο:
Ρόλορ: Αζθενήρ
Γηθαηώκαηα:
1. Παξαιαβή αίηεζε απνδνρήο-απόξξηςεο
πλζήθεο:
-
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Σύπνο Γεδνκέλσλ: Announcement
Ρόλορ: Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή αλαθνίλσζεο
2. Παξαιαβή αλαθνίλσζεο
πλζήθεο:
1. Μόλν αλ ππάξρεη αίηεζε (Request)
2. Μόλν αλ ππάξρεη αίηεζε (Request)
Ρόλορ: Παποσέαρ Τπηπεζιών Τγείαρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή αλαθνίλσζεο
2. Παξαιαβή αλαθνίλσζεο
πλζήθεο:
1. Μόλν αλ ππάξρεη αίηεζε (Request)
2. Μόλν αλ ππάξρεη αίηεζε (Request)
Ρόλορ: Ιαηπόρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή αλαθνίλσζεο (Request)
2. Παξαιαβή αλαθνίλσζεο (Request)
πλζήθεο:
1. Μόλν αλ ππάξρεη αίηεζε (Request)
2. Μόλν αλ ππάξρεη αίηεζε (Request)
Ρόλορ: Αζθενήρ
Γηθαηώκαηα:
1. Απνζηνιή αλαθνίλσζεο
πλζήθεο:
1. Μόλν αλ ππάξρεη αίηεζε (Request)
}
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Κεθάλαιο 4 - Βάζη Γεδομένυν
ην Κεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ θαη επεμεγνύληαη
θάπνηνη πίλαθεο, νη νπνίνη έρνπλ βαζηθό ξόιν ζην ζύζηεκα. Η ηερλνινγία πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε MySQL.

4.1 Σμήματα Βάςησ Δεδομένων
Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη αλάπηπμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, έρεη δηαρσξηζηεί ε
βάζε ζε θάπνηα ηκήκαηα-νκάδεο. Σα ηκήκαηα απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηα
δηάθνξα ζέκαηα πνπ αζρνιείηαη ν θαλνληζκόο ηνπ HIPAA. Οη αξηζκνί κε θόθθηλν
ρξώκα αληηζηνηρνύλ κε ηνπο αξηζκνύο ζηνλ πίλαθα κε ηα νλόκαηα ησλ ηκεκάησλ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαρσξηζκό ησλ πηλάθσλ θαη γηα ην δηάγξακκα
ζπζρεηίζεσλ νληνηήησλ ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα Β.
1. Προςωπικζσ
Πληροφορίεσ

2.Ιατρικζσ
Πληροφορίεσ ημειώςεισ

3.Χρήςη Γνωςτοποίηςη
Πληροφοριών

4.Ζρευνα –
Μελζτη

5.Αιτήματα –
Άδειεσ Ανακοινώςεισ

6.Καταγγελίεσ –
Ζρευνα – Πρότυπα

7.Μόνιμα
Πρότυπα

8.φνδεςη
Χρήςτη

3
5

7
1

6
4

2

8
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Σκήκα Πξνζσπηθέο Πιεξνθνξίεο:
Απηό ην ηκήκα πεξηέρεη ηα άηνκα/ξόινη ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
πιεξνθνξίεο. Οη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη θνηλέο θαη ζηνπο ηέζζεξηο
ξόινπο, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε έλα πίλαθα, κε ην όλνκα Personal Information, θαη γηα
ηα δηαθνξεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ μερσξηζηνί πίλαθεο γηα θάζε ξόιν, νη
νπνίνη είλαη Patients, Doctors, Health Providers θαη Secretaries. Η ηνπνζέηεζε ησλ
θνηλώλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα πίλαθα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα γηα πξνζζήθε λέσλ ξόισλ
ρσξίο λα γίλνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ.
Σκήκα Ιαηξηθέο Πιεξνθνξίεο:
ην ηκήκα απηό πεξηέρεη ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε αζζελή θαη ηηο ηαηξηθέο
ζεκεηώζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ νη ηαηξνί γηα ηνπο αζζελείο. ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο,
εθηόο από ηνλ αζζελή, ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα θάξκαθα, ην είδνο ησλ θαξκάθσλ, ηελ
αζζέλεηα θηι., θαηαγξάθεηαη θαη ν ηαηξόο θαη ν παξνρέαο ππεξεζηώλ πγείαο ηνπ
αζζελή, έηζη ώζηε λα ππάξρεη κηα άκεζε πξόζβαζε ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
πιεξνθνξίεο. ηηο ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο θαηαγξάθεηαη ν αζζελήο θαη ν ηαηξόο καδί κε
θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή, όπσο ην ύςνο, ην βάξνο, ηελ αζζέλεηα, θαη νη
ζεκεηώζεηο ηνπ ηαηξνύ. Έλαο από ηνπο θύξηνπο ζθνπνύο ησλ ηαηξηθώλ ζεκεηώζεσλ
είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην ηκήκα ηεο Έξεπλαο - Μειέηεο.

Σκήκα Υξήζε – Γλσζηνπνίεζε Πιεξνθνξηώλ:
’ απηό ην ηκήκα πεξηέρεη όιεο ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ή θαη γλσζηνπνηεζεί από θάπνηνλ παξνρέα ππεξεζηώλ πγείαο. Η
ρξήζε θαη ε γλσζηνπνίεζε ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ θάπνηνπ αηόκνπ γίλεηαη από ηνλ
δηθό ηνπ παξνρέα ππεξεζηώλ πγείαο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είηε είλαη ηαηξηθέο
πιεξνθνξίεο ελόο αζζελή, είηε είλαη ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο.
Σκήκα Έξεπλα – Μειέηε:
ην ηκήκα Έξεπλα – Μειέηε, πεξηέρεη όιεο ηηο έξεπλεο – κειέηεο πνπ γίλνληαη ζην
ηαηξηθό θέληξν. Η θάζε έξεπλα πεξηέρεη δηαθνξέο ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο από ηνπο
δηάθνξνπο ηαηξνύο-κέιε ηεο θάζε έξεπλαο. Η πξνβνιή ηεο έξεπλαο-κειέηεο κπνξεί
λα γίλεη κόλν από ηνπο ηαηξνύο-κέιε ηεο έξεπλαο-κειέηεο. Από άιινπο ηαηξνύο
κπνξεί λα πξνβιεζεί κόλν κε άδεηα θαη θάησ από θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.
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Σκήκα Αηηήκαηα – Άδεηεο – Αλαθνηλώζεηο:
Σν ηκήκα απηό δηαρεηξίδεηαη όια ηα αηηήκαηα ζην ζύζηεκα. Έλα αίηεκα
θαηαηάζζεηαη ζε κηα από ηηο δύν θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη
άδεηεο θαη ηα αηηήκαηα γηα απνδνρή-απόξξηςε. Η θαηεγνξία άδεηεο είλαη αηηήκαηα
άδεηαο πξόζβαζεο γηα δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ αξρηθά δελ είρε πξόζβαζε. Η άδεηα
απηή έρεη θάπνηα ρξνληθή δηάξθεηα, πνπ όηαλ ηειεηώζεη, ην άηνκν πιένλ δελ ζα
κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε αηηεζεί. Η θαηεγνξία αηηεκάησλ
γηα απνδνρή-απόξξηςε είλαη αηηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα απνζηείιεη κόλν ν γεληθόο
γξακκαηέαο γηα λα κπνξέζεη λα πάξεη θάπνηεο απνθάζεηο, βάζεη ησλ απαληήζεσλ
απηώλ ησλ αηηεκάησλ. ηηο δύν απηέο θαηεγνξίεο αηηεκάησλ ππάξρνπλ θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά θαη γη’ απηό έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε έλα πίλαθα πνπ νλνκάδεηαη
Requests, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθέξνπλ ηα έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζε άιινπο
δύν πίλαθεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ. ηνπο πίλαθεο κε ηα νλόκαηα
Authorization θαη Request Accept Reject. Απηόο ν ηξόπνο πινπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ
δίλεη ηελ δπλαηόηεηα γηα πξνζζήθε λέσλ εηδώλ αηηεκάησλ. Αθόκε ζε απηό ην ηκήκα
ππάξρνπλ θαη νη αλαθνηλώζεηο. Οη αλαθνηλώζεηο ιεηηνπξγνύλ σο εηδνπνηήζεηο,
δειαδή κόιηο θάπνην άηνκν απαληήζεη ζε έλα αίηεκα, ηόηε δεκηνπξγείηαη κία
αλαθνίλσζε, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ αηηήκαηνο θαη ηεο απάληεζεο ηνπ
αηόκνπ.
Σκήκα Καηαγγειίεο – Έξεπλα – Πξόηππα:
ην ηκήκα απηό ππάξρεη ε δπλαηόηεηα έλα άηνκν λα θαηαγγείιεη θάπνηα ελέξγεηα
θάπνηνπ άιινπ αηόκνπ/ξόινπ, ζηνλ γεληθό γξακκαηέα. Η δηαδηθαζία απνζηνιήο κηαο
θαηαγγειίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έλαξμε κηαο έξεπλαο από ηνλ γεληθό γξακκαηέα
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ γεγνλόηνο. Μέηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, αλ ππάξρεη
αλάγθε, δεκηνπξγνύληαη επηπξόζζεηα πξόηππα. Γειαδή επηπξόζζεηνη θαλνληζκνί ζην
ζύζηεκα.
Σκήκα Μόληκα Πξόηππα
Σν ηκήκα απηό πεξηέρεη ηνπο θπξηόηεξνπο θαλνληζκνύο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ
ηα πξόηππα, όπνπ ην θάζε πξόηππν απνηειείηαη από κηα ελέξγεηα ζε έλα ηύπν
δεδνκέλσλ. Γηα θάζε πξόηππν θαζνξίδεηαη ν ξόινο θαη νη ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα
ππάξρνπλ γηα λα κπνξεί έλα άηνκν λα θάλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα.
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Σκήκα ύλδεζε Υξήζηε:
ην ηκήκα απηό είλαη θαηαγεγξακκέλνη όινη νη ρξήζηεο καδί κε ηνπο θσδηθνύο ηνπ.
Αθόκα θαηαγξάθεηαη πόηε έλαο ρξήζηεο έρεη ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα. Όηαλ έλαο
ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζην ζύζηεκα κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ εληνπίδεηαη ν ξόινο ηνπ.

4.2 Απαιτήςεισ HIPAA για Βάςη Δεδομένων
ηνλ Καλνληζκόο Ιδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA ππάξρνπλ θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ
ζρεδηαζκό ηεο βάζε δεδνκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ύπαξμε ηνπ πίλαθα ζύλνιν
θσδηθώλ (Code Set). Απηόο ν πίλαθαο πεξηέρεη έλα ζύλνιν από θσδηθνύο πνπ
βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ξόισλ ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ. Οη
θσδηθνί πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ πίλαθα απηό, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ είλαη:
1. Σν είδνο ησλ θαξκάθσλ (Drugs, Biologics)
2. Σελ νκάδα πνπ αλήθεη έλαο αζζελήο (Diseases, Injuries, Impairments, Other
health problems, Causes of all above).
Μία άιιε απαίηεζε ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε ύπαξμε ηνπ πεδίνπ
Δζληθό Αλαγλσξηζηηθό Παξνρέα (National Provider Identifier) ζηνλ ξόιν ηνπ
Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ε ύπαξμε ηνπ πεδίνπ Αλαγλσξηζηηθόο Αξηζκόο
Δξγνδόηε (Employer Identification Number) ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηαηξηθνύ
θέληξνπ, δειαδή ζηνπο ξόινπο

Γεληθόο Γξακκαηέαο θαη Ιαηξόο. Πεξηζζόηεξεο

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πίλαθα ζύλνιν θσδηθώλ θαη γηα ηα πεδία Δζληθό Αλαγλσξηζηηθό
Παξνρέα θαη Αλαγλσξηζηηθόο Αξηζκόο Δξγνδόηε ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα Β.

4.3 Πίνακεσ Σύπων Δεδομένων και Ενεργειών
Ο πίλαθαο ησλ ηύπσλ δεδνκέλσλ θαη ν πίλαθαο ελεξγεηώλ είλαη από ηνπο πην
βαζηθνύο πίλαθεο κέζα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Γηόηη πεξηέρνπλ όιεο ηηο δπλαηέο
ελέξγεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα θαη όινπο ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο. Πνιινί άιινη πίλαθεο βαζίδνληαη ζε απηνύο ηνπ πίλαθεο (απηό
παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Β) θαη θπξίσο νη πίλαθεο ηνπ πεξηέρνπλ ηα πξόηππα,
δειαδή ηνπο θαλόλεο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ξόισλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
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4.4 Μόνιμα και Επιπρόςθετα Πρότυπα
Ο ξόινο ησλ πξόηππα ζην ζύζηεκα είλαη λα θαζνξίδεη ηη θαη πόηε κπνξεί λα θάλεη
έλα ρξήζηεο κέζα ζην ζύζηεκα βάζεη ηνπ ξόινπ ηνπ. ην ζύζηεκα ππάξρνπλ δύν
είδε πξόηππα, ηα κόληκα θαη ηα επηπξόζζεηα. Σα κόληκα πξόηππα είλαη νη θαλνληζκνί
ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ αιιάδνπλ θαη θαλέλαο από ηνπο ξόινπο δελ έρεη πξόζβαζε
ζ’ απηνύο. Όζνλ αθνξά γηα ηα επηπξόζζεηα πξόηππα είλαη νη θαλόλεο πνπ πξνζζέηεη
ή αιιάδεη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο έηζη ώζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ λα
γίλεηαη πην ζσζηά θαη πην νκαιά. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο κπνξεί λα πξνζζέζεη ή λα
αιιάμεη ηα πξόηππα κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θαηαγγειία από θάπνην άηνκν
θαη έρεη νινθιεξσζεί έξεπλα από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
θαηαγγειία.
Η δνκή ησλ κόληκσλ θαη ησλ επηπξόζζεησλ πξόηππσλ είλαη ε ίδηα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε πιεξνθνξία γηα ηα πξόηππα έξρεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό δύν
πηλάθσλ, ηνπ πίλαθα Permanent Standards ή Additional Standards θαη Permanent
Permissions ή Additional Permissions, αλάινγα αλ αλαθεξόκαζηε γηα κόληκα ή
επηπξόζζεηα πξόηππα. Η πιεξνθνξία από ηνλ πίλαθα Permanent Standards ή
Additional Standards, πξνέξρεηαη από ην ζπλδπαζκό δύν ζηειώλ. ηελ κηα ζηήιε
πεξηέρεη ηελ ελέξγεηα πνπ ζέιεη έλαο ρξήζηεο λα θάλεη θαη ζηελ άιιε πεξηέρεη ζε
πνην ηύπν δεδνκέλσλ ζέιεη ν ρξήζηεο λα θάλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα.
Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηύπσλ δεδνκέλσλ θαη ελεξγεηώλ πνπ είλαη
θαηαγεγξακκέλεο ζηνπο πίλαθεο Actions θαη Data Types αληίζηνηρα. ηελ ζπλέρεηα ε
πιεξνθνξία από ηνλ πίλαθα Permanent Permissions ή Additional Permissions
πξνέξρεηαη από ην ζπλδπαζκό ηεζζάξσλ ζηειώλ. Αξρηθά ζηελ πξώηε ζηήιε
αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηνπ πξόηππνπ, δειαδή γηα πνην πξόηππν αλαθέξεηαη απηό ην
δηθαίσκα. ηελ ζπλέρεηα είλαη ε ζηήιε πνπ πεξηέρεη ην όλνκα ηνπ δηθαηώκαηνο. Η
ηξίηε ζηήιε πεξηέρεη ηνλ ξόιν πνπ δηθαηνύηαη απηό ην πξόηππν θαη απηό ην δηθαίσκα
θαη ηέινο ε ηέηαξηε ζηήιε πεξηέρεη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο απηόο ν ξόινο έρεη ην
δηθαίσκα λα θάλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν δεδνκέλσλ.
Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ ειέγρνληαη από ηελ εθαξκνγή ηζηνύ θαη
αλαιύνληαη ζε επόκελν θεθάιαην.
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4.5 Πίνακασ Προβολήσ Σύπων Δεδομένων και Ενεργειών Κάθε Ρόλου
Ο πίλαθαο role data type and actions, δειαδή ν πίλαθαο πξνβνιήο ηύπσλ δεδνκέλσλ
θαη ελεξγεηώλ θάζε ξόινπ, πεξηέρεη δύν δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο. Αξρηθά δίλεη ηελ
πιεξνθνξία πνηνη ηύπνη δεδνκέλσλ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή νζόλε θάζε ξόινπ.
Η δεύηεξε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ πίλαθα απηό είλαη πνηεο ελέξγεηεο γηα
θάζε ηύπν δεδνκέλσλ πνπ έρεη θάζε ξόινο ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ελεξγεηώλ.
Η πιεξνθνξία γηα πνηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ ζα εκθαλίδνληαη γηα θάζε ξόιν ζηελ
αξρηθή νζόλε θαζνξίδεηαη από δύν ζηήιεο, ην role id θαη ην data type id. Οη ζηήιεο
απηέο πεξηέρνπλ ην ξόιν πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο ζηνλ ηύπν δεδνκέλσλ
πνπ πεξηέρεηαη ζηελ άιιε ζηήιε. Δθηόο από ηελ πιεξνθνξία πνηνη ηύπνη δεδνκέλσλ
ζα εκθαλίδνληαη, ν πίλαθαο απηόο έρεη θαη ηελ πιεξνθνξία κε πνηα ζεηξά ζα
εκθαλίδνληαη θαη ζε πνην ζεκείν ηεο ζειίδαο, δειαδή ζην θπξίσο ζώκα ή ζηελ
πιεπξηθή κπάξα (sidebar). Δπηπιένλ ππάξρεη θαη ε ζηήιε Description πνπ πεξηέρεη ην
πώο ζα εκθαλίδεηαη, δειαδή ηη ζα γξάθεη ν ζύλδεζκόο.
Η δεύηεξε πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ πίλαθα, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί,
είλαη ε πιεξνθνξία γηα πνηεο ελέξγεηεο ζα εκθαλίδνληαη γηα θάζε ηύπν δεδνκέλσλ
θάζε ξόινπ. ηνλ πίλαθα απηό ππάξρνπλ επηά ζηήιεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο επηά
ελέξγεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα Actions. ε θάζε ζηήιε θαηαγξάθεηαη έλα
όλνκα παξακέηξνπ ή έλα όλνκα ζπλάξηεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεη ην γεγνλόο όηη ν
ξόινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο κπνξεί λα θάλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζην
ζπγθεθξηκέλν ηύπν δεδνκέλσλ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πίλαθα απηό ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα Γ.
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Κεθάλαιο 5 - Δθαπμογή Ιζηού
ην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηζηνύ ε νπνία είλαη έλα ηαηξηθό ζύζηεκα.
Απηή ε εθαξκνγή πινπνηεί ηελ πνιηηηθή ζπζηήκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηνλ
Καλνληζκό Ιδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA. Η ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ είλαη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ php.

5.1 ελίδα ύνδεςη Φρήςτη
Γηα ηελ δηαδηθαζία ζύλδεζεο ρξήζηε, ην άηνκν πνπ ζέιεη λα εηζέιζεη ζην ζύζηεκα
πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα όλνκα ρξήζηε (username) θαη έλα θσδηθό
πξόζβαζεο (password). Όια ηα νλόκαηα ρξεζηώλ θαη νη θσδηθνί πξόζβαζεο είλαη
απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα ηα θσδηθνί πξόζβαζεο είλαη
απνζεθεπκέλα ζε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή. Όηαλ έλα άηνκν ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα,
βάζεη ηνπ username θαη password ηνπ, ην ζύζηεκα βξίζθεη ην ξόιν ηνπ θαη ηηο
επηηξεπόκελεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη.

5.2 Αρχική ελίδα
Μεηά ηελ ζύλδεζε ελόο ρξήζηε ζην ζύζηεκα εκθαλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα. Η αξρηθή
ζειίδα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηνλ ξόιν πνπ ζπλδέεηαη ζην ζύζηεκα. Η
αξρηθή ζειίδα απνηειείηαη από ηξία κέξε. Σελ θεθαιίδα, ην θπξίσο ζώκα θαη ηελ
πιεπξηθή κπάξα (sidebar). ηελ θεθαιίδα ππάξρεη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ν ξόινο
ηνπ αηόκνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζην ζύζηεκα. Αθόκα ππάξρεη θαη ην θνπκπί γηα
έμνδν από ην ζύζηεκα. ην θπξίσο ζώκα ηεο ζειίδαο ππάξρνπλ όινη νη ηύπνη
δεδνκέλσλ πνπ έλαο ξόινο κπνξεί λα θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο. Αλάινγα κε ηνλ ξόιν
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εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθνί ηύπνη δεδνκέλσλ θαη απηό έρεη θαζνξηζηεί ζε έλα πίλαθα
κέζα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. ηελ πιεπξηθή κπάξα (sidebar) ππάξρνπλ νη ηύπνη
δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ δηάθνξα αηηήκαηα θαηαγγειίεο. Γειαδή ππάξρνπλ ηα
αηηήκαηα άδεηαο θαη αηηήκαηα απνδνρήο – απόξξηςεο, νη θαηαγγειίεο θαη νη

αλαθνηλώζεηο. Πεξηζζόηεξα γηα ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ αλά ξόιν ζην Παξάξηεκα Γ.

5.3 ελίδα Ενεργειών
Γηα θάζε ηύπν δεδνκέλσλ πνπ ππάξρεη ζηελ αξρηθή ζειίδα, ππάξρνπλ θάπνηεο
δπλαηέο ελέξγεηεο. Αλάινγα κε ηνλ ξόιν είλαη δηαθνξεηηθέο νη ελέξγεηεο πνπ
εκθαλίδνληαη. Η ζειίδα ελεξγεηώλ απνηειείηαη από ην θπξίσο ζώκα, ηελ θεθαιίδα
θαη ηελ πιεπξηθή κπάξα (sidebar). ηελ πιεπξηθή κπάξα ππάξρνπλ θάπνηνη από ηνπο
ηύπνπο δεδνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θάπνηεο πξάμεηο. Η
επηινγή ησλ ηύπσλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ εθεί απνθαζίζηεθαλ κε ην ζθεπηηθό όηη
νη ηύπνη δεδνκέλσλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη, ζα δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα
κεηαβεί θαη ζηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ πνπ δηθαηνύηαη. Η θεθαιίδα
πεξηέρεη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηνλ ξόιν ηνπ αηόκνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν θαη ην
θνπκπί γηα λα κεηαβείο ζηελ αξρηθή ζειίδα. ην θπξίσο ζώκα ππάξρεη κηα ιίζηα κε
ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ξόινο πνπ έρεη ζπλδεζεί. Σελ πιεξνθνξία γηα ην
πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζ’ απηή ηελ ζειίδα, ην ζύζηεκα ηελ
βξίζθεη κέζα από έλα πίλαθα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Απηή ηελ πιεξνθνξία βξίζθεηαη
ζην Παξάξηεκα Γ.
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5.4 ελίδα Προβολήσ Πληροφοριών
Γηα όινπο ηνπ ηύπνπο δεδνκέλσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ηνπο. Η ζειίδα
απηή απνηειείηαη από ηξία κέξε. Η πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηώλ γίλεηαη κέζσ ελόο
νξηδόληηνπ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζην θπξίσο ζώκα ηεο ζειίδαο. ε θάπνηνπο πίλαθεο
ππάξρνπλ ζύλδεζκνη, νη νπνίνη ζε κεηαθέξνπλ ζε άιιεο ζειίδεο πξνβνιήο. Γηα θάζε
κεηάβαζε πάληα γίλεηαη έιεγρνο αλ ν ρξήζηεο δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη ηηο
πιεξνθνξίεο ηηο επόκελεο ζειίδαο πνπ πξόθεηηαη λα εκθαληζηεί. Η θεθαιίδα πεξηέρεη
ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηνλ ξόιν ηνπ αηόκνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν θαη ην θνπκπί γηα
λα κεηαβείο ζηελ αξρηθή ζειίδα. ηε πιεπξηθή κπάξα (sidebar) ππάξρνπλ όινη νη
ηύπνη δεδνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θάπνηεο πξάμεηο.
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5.5 ελίδα Προβολήσ Υόρμασ
Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ ππάξρεη ε ελέξγεηα πξνζζήθεο, είηε κε ηελ απιή
θαλνληθή έλλνηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζζήθε ελόο αζζελή, είηε κε ηελ έλλνηα
ηεο απνζηνιήο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε απνζηνιή κίαο θαηαγγειίαο. Καη ζηηο δύν
πεξηπηώζεη γίλεηαη ε πξνζζήθε ελόο αληηθεηκέλνπ. Γηα λα γίλεη ε πξνζζήθε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, πξέπεη πξώηα λα ζπκπιεξσζεί ε θαηάιιειε θόξκα. Η ρξήζε ηεο
θόξκαο, εθηόο από ηελ πξνζζήθε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ, γίλεηαη θαη ζηελ
επεμεξγαζία, όπσο γηα παξάδεηγκα ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ελόο ηαηξνύ.
ηελ πεξίπησζε όπνπ ε ρξήζε ηεο θόξκα είλαη γηα απνζηνιή θάπνηνπ αηηήκαηνο ή
αλαθνίλσζεο ή θαηαγγειίαο, ηόηε νη βαζηθέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (όλνκα,
επώλπκν, αξηζκόο ηαπηόηεηαο θαη ξόινο) ηνπ ρξήζηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην
ζύζηεκα ζπκπιεξώλνληαη απηόκαηα. Η θόξκα γηα απνζηνιή αλαθνίλσζεο έρεη
αθόκα δύν ηδηαηηεξόηεηεο. Η πξώηε ηδηαηηεξόηεηα είλαη όηη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ
αξηζκνύ αηηήκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα απαληήζεη ν ρξήζηεο, ζπκπιεξώλνληαη
απηόκαηα θαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ παξαιήπηε. Η δεύηεξε ηδηαηηεξόηεηα ηεο θόξκαο
απηήο είλαη όηη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ αξηζκνύ αηηήκαηνο ζηελ θόξκα, ε εθαξκνγή
ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο έρεη ην δηθαίσκα λα απαληήζεη ζην
ζπγθεθξηκέλν αίηεκα, δειαδή ην αίηεκα δελ πξννξηδόηαλ λα απαληεζεί από απηόλ.
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5.6 Μεταβάςεισ
ηα πην θάησ ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη όιεο νη πηζαλέο κεηαβάζεηο
πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ κέζσ από ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο πίλαθεο ζηηο
ζειίδεο πξνβνιήο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ αξρηθώλ ζειίδσλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε
γηα θάζε κεηάβαζε κε ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ, γίλεηαη έιεγρνο αλ ν ξόινο έρεη ην
δηθαίσκα λα πξνβάιεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ε επόκελε ζειίδα.
ην πξώην ζρήκα δείρλεη ηηο κεηαβάζεηο πνπ ππάξρνπλ κόλν γηα ηηο πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ αλήθνπλ ζην θάζε ξόιν μερσξηζηά.

Log In Page

Home Page
Secretary

Home Page
Doctor

Home Page
Health Provider

Home Page
Patient

My Personal
Information

My Secretary
Information

My Doctor
Information

My Health Provider
Information

Τπόκλεκα
Όινη νη ξόινη κπνξνύλ λα θάλνπλ απηέο ηηο κεηαβάζεηο.
Μεηαβάζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη κόλν ν Secretary.
Μεηαβάζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη κόλν ν Doctor.
Μεηαβάζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη κόλν ν Health Provider.
Μεηαβάζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη κόλν ν Patient.
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My Patient
Information

Σν δεύηεξν ζρήκα παξνπζηάδεη όιεο ηηο κεηαβάζεηο από θάζε ηύπν δεδνκέλσλ, ζε
θάπνην άιιν, αλεμαξηήησο ξόινπ. Οη κεηαβάζεηο απηέο είλαη κεηά από ηελ επηινγή
ελόο ηύπνπ δεδνκέλσλ από ηελ αξρηθή νζόλε. Να επηζεκαλζεί όηη ηνπιάρηζηνλ ζε κία
από ηηο αξρηθέο νζόλεο ππάξρεη απεπζείαο κεηάβαζε γηα θάζε ηύπν δεδνκέλσλ κε
εμαίξεζε ην Patient Information.
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Τπόκλεκα
Μεηάβαζε από έλα ηύπν δεδνκέλσλ ζε θάπνηνλ άιινλ κέζσ ελόο ζπλδέζκνπ.
Used Shared
Information
Doctor Notes
Patient Medical
Information

Secretary
Information

Health Provider
Information

Patient
Information

Doctor
Information
Researches

Additional
Standards

Personal
Information

Secretary
Investigations
Complaints

Announcements
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Authorization

Request
Accept - Reject

5.7 Μηνύμαηα
Η εθαξκνγή απηή ζνπ παξνπζηάδεη θάπνηα κελύκαηα ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο.
Αξρηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα πξνβάιεη θάπνηα
πιεξνθνξία, αιιά δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο ή ε δηάξθεηα πνπ βξίζθεηαη ζπλδεδεκέλνο
ζε αδξάλεηα είλαη κεγαιύηεξε από έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, ηόηε
εκθαλίδεηαη ην πην θάησ κήλπκα.

Μία άιιε πεξίπησζε είλαη όηαλ γηα κία λόκηκε ελέξγεηα δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο
γηα πξνβνιή, ηόηε εκθαλίδεηαη ην εμήο κήλπκα όηη δελ ππάξρνπλ απνηειέζκαηα.

Δπηπιένλ ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε είλαη όηαλ έλαο ρξήζηεο θάλεη κηα ελέξγεηα ε
νπνία δελ είλαη λόκηκε. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην ζύζηεκα ηνλ απνζπλδέεη θαη ηνλ
κεηαθέξεη ζηελ ζειίδα ζύλδεζεο ρξήζηε εκθαλίδνληαο ην αλάινγν κήλπκα.

Αθόκα είλαη θαη ε πεξίπησζε όπνπ έλαο ρξήζηεο πξνζπαζεί λα απνζηείιεη έλα
αίηεκα ή κηα θαηαγγειία ή κηα αλαθνίλσζε. Αλάινγα κε ην αίηεκα έρεη απνζηαιεί ή
όρη, εκθαλίδεηαη ην αλάινγν κήλπκα. Αληίζηνηρα κελύκαηα ππάξρνπλ θαη γηα
πξνζζήθε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ.
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Σειεπηαία πεξίπησζε εκθάληζεο κελύκαηνο είλαη όηαλ θάπνην άηνκν πξνζπαζήζεη
λα απαληήζεη ζε έλα αίηεκα, δειαδή λα ζηείιεη αλαθνίλσζε, πνπ δελ έρεη ην
δηθαίσκα.

5.8 Διαδικαςία Ελέγχου Πρότυπων – Δικαιώματα και υνθήκεσ
Έλαο ξόινο γηα λα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα έρεη
ην δηθαίσκα θαη λα πθίζηαληαη θάπνηεο ζπλζήθεο. Οη ζπλζήθεο πεξηγξάθνληαη ζε
πξνεγνύκελν θεθάιαην (3.4 πλζήθεο Πνιηηηθήο πζηήκαηνο). Η δηαδηθαζία ειέγρνπ
γίλεηαη θαη γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο πξνηύπσλ (επηπξόζζεηα θαη κόληκα πξόηππα).
Αξρηθά βάζεη ηνπ ξόινπ πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο ειέγρεηαη αλ ν ρξήζηεο
απηόο κπνξεί λα θάλεη θάπνηα ελέξγεηα ζε ζπγθεθξηκέλν ηύπν δεδνκέλσλ. Απηό
ειέγρεηαη κε ηνλ αλ ππάξρεη εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ ηα κόληκα θαη
επηπξόζζεηα πξόηππα, κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν, ελέξγεηα θαη ηύπν δεδνκέλσλ. ηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εγγξαθή γηα ηνλ ξόιν απηό ζηνπο πίλαθεο, ηόηε ην ζύζηεκα
ειέγρεη αλ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα λα θάλεη ν ρξήζηεο απηόο ηελ
ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν δεδνκέλσλ. Όηαλ ειεγρζνύλ νη
ζπλζήθεο θαη ηθαλνπνηνύληαη ηόηε ην ζύζηεκα δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ ρξήζηε.
Τπάξρεη ε πεξίπησζε όπνπ κπνξεί λα βξεζνύλ πεξηζζόηεξεο από κία εγγξαθή πνπ λα
έρνπλ ηνλ ίδην ξόιν, ελέξγεηα θαη ηύπν δεδνκέλσλ, αιιά λα δηαθέξνπλ ζηηο ζπλζήθεο.
Γηα ην ζύζηεκα απηό είλαη αξθεηό λα ηζρύεη κία από απηέο ηηο εγγξαθέο, δειαδή λα
ηζρύνπλ θαη νη ζπλζήθεο κηαο από απηέο ηηο εγγξαθέο. ηελ πεξίπησζε απηή πάληα ζα
ηζρύεη κόλν κία από απηέο ηηο εγγξαθέο δηόηη έγηλε απζηεξόο έιεγρνο όηη νη ζπλζήθεο
θαη γεληθόηεξα ηα πξόηππα λα κελ έρνπλ ζπγθξνύζεηο (conflicts).
Δπηπιένλ ππάξρεη πεξίπησζε όπνπ ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθώλ κηαο εγγξαθήο λα
ππάξρνπλ πάλσ από κία ζπλζήθε. Γηα λα δνζεί ην δηθαίσκα ζηνλ ξόιν πξέπεη λα
ηζρύνπλ όιεο νη ζπλζήθεο πνπ αλαγξάθνληαη. ε πεξίπησζε πνπ κία από ηηο ζπλζήθεο
δελ ηζρύεη ηόηε, ν ξόινο δελ έρεη ην δηθαίσκα από ηελ ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή.
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Γεληθόηεξα ε δηαδηθαζία ειέγρνπ γηα λα δώζεη ην δηθαίσκα ην ζύζηεκα ζε έλα
ρξήζηε, κεηά ηελ αλεύξεζε ησλ εγγξαθέο από ηνπο πίλαθεο, ζπκπεξηθέξεηαη σο κία
ινγηθή έθθξαζε πνπ απνηειείηαη από ινγηθά AND θαη OR. Πην ζπγθεθξηκέλα όηαλ
γίλεηαη έιεγρνο αλ ηζρύνπλ νη ζπλζήθεο, ζ’ απηό ην ζεκείν εθαξκόδεηαη ην ινγηθό
AND δηόηη πξέπεη λα ηζρύνπλ όιεο νη ζπλζήθεο γηα λα ηζρύεη ε εγγξαθή. Δλώ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ειέγρνπκε αλ κία από ηηο εγγξαθέο ηζρύεη θαη κόλν κία από απηέο
είλαη αξθεηή γηα λα εγθξηζεί ην δηθαίσκα, ηόηε εδώ εθαξκόδεηαη ην ινγηθό OR.
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Κεθάλαιο 6 - Σεκμηπίυζη HIPAA
6.1 Ορολογίεσ HIPAA που Τλοποιήθηκαν
Code Set: έλα ζύλνιν θσδηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ
δεδνκέλσλ, π.ρ. πίλαθεο κε όξνπο, ηαηξηθνύο δηαγλσζηηθνύο θσδηθνύο .Σν code set
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θσδηθό θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ.
Σα ηκήκαηα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 162.1000
θαη Part 162.1002.
Employer Identifier Number (EIN): έλαο αξηζκόο ελλέα ςεθίσλ. Μνλαδηθόο αξηζκόο
γηα θάζε ππάιιειν (ηαηξνύο, γεληθόο. γξακκαηέαο), θάησ από θάπνηνπο.
Σν ηκήκα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 162.610.
National Provider Identifier (NPI): έλαο αξηζκόο δέθα ςεθίσλ, κε ην δέθαην ςεθίν λα
είλαη ςεθίν ειέγρνπ (έιεγρνο γηα ιάζνο ζηνλ αξηζκό).
Σν ηκήκα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 162.406.
Health Provider (covered entity): Health Care Provider (π.ρ. λνζνθνκείν), Health Plan
(π.ρ. αζθάιεηα πγείαο), θαη Health Care Clearinghouses (π.ρ. ινγαξηαζκνύο).Κάζε
έλαο health provider έρεη κνλαδηθό αξηζκό NPI.
Σν ηκήκα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 160.103.
Individual’s health information (ή Protected Health Information): είλαη νη
πξνζηαηεπόκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηηο
πξνζσπηθέο θαη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο.
Σν ηκήκα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 160.103.
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6.2 Δομή Βάςησ Δεδομένων και Εφαρμογήσ Ιςτού
Η δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ είλαη βαζηζκέλε ζηελ δνκή
ηεο πνιηηηθήο ζπζηήκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζε
πξνεγνύκελν Κεθάιαην, ε πνιηηηθή είλαη ρσξηζκέλε αξρηθά αλά ηύπν δεδνκέλσλ θαη
ζηελ ζπλέρεηα αλά ξόιν. Γηα θάζε ξόιν θαηαγξάθνληαη ηα δηθαηώκαηα θαη νη
ζπλζήθεο ησλ δηθαησκάησλ.
Γεληθόηεξα ε δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζηα ζέκαηα πνπ αζρνιείηαη ν
Καλνληζκόο Ιδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA. Σα ζέκαηα πνπ εμεηάδεη ην HIPAA είλαη ηα
πην θάησ:
1. Πξνζσπηθέο – Ιαηξηθέο Πιεξνθνξίεο
2. Έξεπλα – Μειέηε
3. Υξήζε θαη Γλσζηνπνίεζε Πιεξνθνξηώλ
4. Πξόηππα
5. Καηαγγειίεο – Έξεπλα – Δπηπξόζζεηα Πξόηππα
6. Αηηήκαηα Άδεηαο Πξόζβαζεο
Αλάινγα κε ηα ζέκαηα πνπ αζρνιείηαη ν θαλνληζκόο έρνπλ δεκηνπξγεζεί αληίζηνηρν
ή αληίζηνηρα ηκήκαηα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Πην αλαιπηηθά ε ζρέζε κεηαμύ ησλ
ζεκάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ είλαη σο εμήο:
1. Σν πξώην ζέκα αληηζηνηρεί ζηα Σκήκαηα Πξνζσπηθώλ Πιεξνθνξηώλ θαη
Ιαηξηθώλ Πιεξνθνξηώλ – εκεηώζεηο.
2. Σν δεύηεξν ζέκα αληηζηνηρεί ζην Σκήκα Έξεπλαο – Μειέηεο.
3. Σν ηξίην ζέκα αληηζηνηρεί ζην Σκήκα Υξήζεο – Γλσζηνπνίεζεο
Πιεξνθνξηώλ.
4. Σν ηέηαξην ζέκα αληηζηνηρεί ζην Σκήκα Μόληκα Πξόηππα.
5. Σν πέκπην ζέκα αληηζηνηρεί ζην Σκήκα Καηαγγειία – Έξεπλα – Πξόηππα.
6. Σν έθην ζέκα αληηζηνηρεί ζην Σκήκα Αηηήκαηα – Άδεηεο – Αλαθνηλώζεηο.
ε θάζε ηκήκα αληηζηνηρνύλ θάπνηνη από ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ. Άξα νη ηύπνη
δεδνκέλσλ είλαη ρσξηζκέλνη ζηα ηκήκαηα. Όπσο θαη ζηελ δνκή ηεο πνιηηηθήο, ε
νπνία είλαη ρσξηζκέλε αλά ηύπν δεδνκέλσλ. Απηό δειώλεη όηη θάζε θνκκάηη ηηο
πνιηηηθήο, πνπ ην θάζε θνκκάηη ην θαζνξίδεη έλαο ηύπνο δεδνκέλσλ, ζπζρεηίδεηαη κε
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έλα ηκήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Σν γεγνλόο απηό βνήζεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο
βάζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ.
ηελ ζπλέρεηα,, όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ απνηειείηαη από πέληε
εηδώλ ζειίδσλ. Οη ζειίδεο απηέο είλαη ε ειίδα ύλδεζεο Υξήζηε, ε Αξρηθή ειίδα,
ε ειίδα Δλεξγεηώλ, ε ειίδα Πξνβνιήο Πιεξνθνξηώλ θαη ε ειίδα Πξνβνιήο
Φόξκαο. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ζύλδεζε ησλ πην πάλσ ζειίδσλ.

ειίδα ύλδεζεο
Υξήζηε

Ρόινο

Σύπνο Γεδνκέλσλ

Αξρηθή
ειίδα
Δλέξγεηα

ειίδα
Δλεξγεηώλ
Γηθαηώκαηα - πλζήθεο

ειίδα Πξνβνιήο
Φόξκαο

ειίδα Πξνβνιή
Πιεξνθνξηώλ

Με ηελ ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα (ειίδα ύλδεζεο Υξήζηε), ε εθαξκνγή
βξίζθεη ην ξόιν ηνπ ρξήζηε θαη εληνπίδεη ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη ν
ξόινο απηόο. Όπσο θαη ε δνκή ηεο πνιηηηθήο είλαη ρσξηζκέλε αλά ηύπν δεδνκέλσλ
θαη αλά ξόιν. ηελ ζπλέρεηα ε εθαξκνγή αλάινγα κε ηνλ ηύπν δεδνκέλσλ πνπ
επηιερζεί ζηελ Αξρηθή ειίδα, εκθαλίδνληαη ζηελ ειίδα Δλεξγεηώλ, νη πηζαλέο
ελέξγεηεο πνπ δηθαηνύηαη ν ξόινο. Αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα πνπ ζα επηιερζεί, ζα
εκθαληζηεί, είηε ε ειίδα Πξνβνιήο Πιεξνθνξηώλ είηε ε ειίδα Πξνβνιήο Φόξκαο.
Η ειίδα Πξνβνιήο Φόξκαο ζα εκθαληζηεί όηαλ επηιεγεί ε ελέξγεηα, Απνζηνιή
(Send) ή Πξνζζήθε (Add) ή Δπεμεξγαζία (Edit). ηελ επηινγή ησλ ελεξγεηώλ
Πξνβνιή (View) ή Παξαιαβή (Receive), ζα εκθαληζηεί ε ειίδα Πξνβνιήο
Πιεξνθνξηώλ. ηελ ειίδα Πξνβνιήο Φόξκαο ππάξρεη κηα θόξκα, ε αλάινγε κε ηνλ
ηύπν δεδνκέλσλ θαη ελέξγεηαο πνπ έρεη επηιεγεί ζηελ Αξρηθή ειίδα θαη ειίδα
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ελεξγεηώλ αληίζηνηρα. ηελ ειίδα Πξνβνιήο Πιεξνθνξηώλ ππάξρεη έλαο νξηδόληηνο
πίλαθαο πνπ πεξηέρεη έλα ππνζύλνιν ησλ εγγξαθώλ πνπ πεξηέρεη ν αληίζηνηρνο
πίλαθαο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ
ξόινπ.
Η δνκή ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ, ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο πνιηηηθή ζπζηήκαηνο
βαζίδεηαη ζηνλ δηαρσξηζκό από ηνλ ξόιν θαη ην ηύπν δεδνκέλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα
ππάξρνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ζπλζήθεο ηνπ ξόινπ γηα ηνλ ηύπν δεδνκέλσλ. Απηό
ζπκβαίλεη δηόηη ε δνκή ησλ πξνηύπσλ – θαλνληζκώλ έρνπλ ηελ ίδηα δνκή. Γειαδή ην
πξόηππν απνηειείηαη από ηελ ελέξγεηα, ηνλ ηύπν δεδνκέλσλ, ην ξόιν, ην δηθαίσκα
θαη ηηο ζπλζήθεο.

6.3 Φρήςη και Γνωςτοποίηςη Πληροφοριών
Η δηαρείξηζε ηεο ρξήζε θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ γίλεηαη κέζσ ην
Σκήκαηνο Υξήζε Γλσζηνπνίεζε Πιεξνθνξηώλ. Βάζεη ηνπ HIPAA ε θάζε ρξήζε θαη
γλσζηνπνίεζε γίλεηαη γηα θάπνην ιόγν. Αλάινγα ηνπ ιόγνπ ειέγρεηαη αλ ρξεηάδεηαη ε
απνζηνιή αηηήκαηνο άδεηαο πξόζβαζεο γηα ηελ ρξήζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηώλ.
Σα ηκήκαηα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 164.502,
Part 164.506 θαη Part 164.508.
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Γηα πεξηζζόηεξα ζηηγκηόηππα νζόλεο κπνξείηε λα δείηε ζην Παξάξηεκα Δ.

6.4 Ενέργειεσ Γενικού Γραμματέα
Μεηά από ηελ κειέηε ηνπ HIPAA έρνπλ εμαρζεί νη πην θάησ ελέξγεηεο ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα (Secretary).
Αξρηθά ε δπλαηόηεηα πνπ έρεη ν γεληθόο γξακκαηέαο λα δεκηνπξγεί έξεπλεο γηα θάζε
θαηαγγειία πνπ παξαιακβάλεη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα κπνξεί λα πξνζζέζεη λένπο
θαλνληζκνύο/πξόηππα ή θαη λα ηνπο επεμεξγαζηεί ηνπο ήδε πθηζηάκελνπο
θαλνληζκνύο/πξόηππα. Η επεμεξγαζία ζηνπο θαλνληζκνύο/πξόηππα γίλεηαη κόλν
ζηνπο θαλνληζκνύο/πξόηππα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί παιαηόηεξα από ηνλ γεληθό
γξακκαηέα θαη όρη ζηνπο κόληκα θαλνληζκνύο/πξόηππα ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σα ηκήκαηα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 160.306
θαη Part 160.312.

ηελ ζπλέρεηα ν γεληθόο γξακκαηέαο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εγθξίλεη άδεηεο
πξόζβαζεο. Όινη νη ξόινη, εθηόο ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα θαη ηνπ αζζελή, κπνξνύλ λα
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ζηείινπλ αίηεκα γηα άδεηα πξόζβαζεο ζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο. Η απνζηνιή ηνπ
αηηήκαηνο απηνύ, γίλεηαη πξνο ηνλ γεληθό γξακκαηέα θαη κεηά από θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ν γεληθόο γξακκαηέαο απνθαζίδεη αλ ζα εγθξίλεη ηελ άδεηα
πξόζβαζεο. Οη ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη ν γεληθόο γξακκαηέαο είλαη λα
ζηείιεη ζην άκεζα ελδηαθεξόκελν άηνκν, έλα αίηεκα απνδνρήο – απόξξηςεο θαη
αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ, ν γεληθόο γξακκαηέαο ζα εγθξίλεη ην αίηεκα άδεηαο
πνπ έρεη παξαιάβεη.
Σν ηκήκα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 160.310c.

Οη ππόινηπέο δπλαηόηεηεο ηνπ γξακκαηέα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαιύηεξε
πινπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ βγεη από ηνλ θαλνληζκό ηδησηηθόηεηαο ηνπ
HIPAA. Όπσο γηα παξάδεηγκα κόλν ν γεληθόο γξακκαηέαο κπνξεί λα απνζηείιεη
αηηήκαηα απνδνρήο-απόξξηςεο. Απηό έγηλε δηόηη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθώλ
πιεξνθνξηώλ ηελ έρεη ν γεληθόο γξακκαηέαο βάζεη ηνπ HIPAA.

Γηα πεξηζζόηεξα ζηηγκηόηππα νζόλεο κπνξείηε λα δείηε ζην Παξάξηεκα Δ.
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6.5 Ενέργειεσ Παροχέα Τπηρεςιών Τγείασ
Μεηά από ηελ κειέηε ηνπ HIPAA έρνπλ εμαρζεί νη πην θάησ ελέξγεηεο ηνπ Παξνρέα
Τπεξεζηώλ Τγείαο (Health Provider).
Η θύξηα δπλαηή ελέξγεηα ηνπ παξνρέα ππεξεζηώλ πγείαο είλαη ε ρξήζε θαη
γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ. Όπσο έρεη επεμεγεζεί πην πάλσ βάζεη ηνπ ιόγνπ πνπ
δεηείηαη λα γίλεη ε ρξήζε ή γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ, απνθαζίδεηαη αλ
ρξεηάδεηαη άδεηα από ηνλ γεληθό γξακκαηέα θαη θαη’ επέθηαζε από ηνλ άκεζα
ελδηαθεξόκελν άηνκν ησλ πιεξνθνξηώλ. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη όηαλ παξαιακβάλεη
ηελ άδεηα πξόζβαζεο ν γεληθόο γξακκαηέαο, εθείλνο κε ηελ ζεηξά ηνπ απνζηέιιεη ζην
άηνκν πνπ αλήθνπλ νη πιεξνθνξίεο αίηεκα απνδνρήο – απόξξηςεο γηα λα πάξεη ηελ
άδεηα γηα ηελ ρξήζε ή γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ή γλσζηνπνηνύληαη είλαη πξνζσπηθέο ή ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο.
Σα ηκήκαηα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 164.506
θαη Part 164.508
Ο παξνρέαο ππεξεζηώλ πγείαο έρεη θαη άιιεο δπλαηέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο έρνπλ
δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαιύηεξε πινπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ HIPAA.

6.6 Ενέργειεσ Ιατρού
Μεηά από ηελ κειέηε ηνπ HIPAA έρνπλ εμαρζεί νη πην θάησ ελέξγεηεο Ιαηξό
(Doctor).
Η θύξηα ελέξγεηα ηνπ ηαηξνύ είλαη ε δεκηνπξγία ηαηξηθώλ ζεκεηώζεσλ γηα ηνπο
αζζελήο. Οη ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε θαη πνηνηηθόηεξε παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ππόινηπσλ ηαηξώλ. Αθόκα νη ηαηξηθέο
ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αληηθείκελν κειέηεο ζην Σκήκα Έξεπλα – Μειέηε. Όπσο έρεη
πξναλαθεξζεί, ζην ηκήκα απηό ρξεζηκνπνηνύληαη νη ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο κε
απνηέιεζκα νη ηαηξνί λα ζπκπεξαίλνπλ θαη λα αλαθαιύπηνπλ θαηλνύξγηεο
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πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπο. ηηο ηαηξηθέο
ζεκεηώζεηο έρεη πξόζβαζε κόλν ν ηαηξόο ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ ηαηξηθή
ζεκείσζε. ε πεξίπησζε έξεπλαο – κειέηεο, ζηηο ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο πνπ
ιακβάλνπλ κέξνο, έρνπλ πξόζβαζε όινη νη ηαηξνί πνπ είκαη κέιε ζηελ ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα – κειέηε.
Σν ηκήκα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 164.508 α2.
Οη ππόινηπέο

ελέξγεηεο

ηνπ

ηαηξνύ

έρνπλ παξαρζεί

γηα ηελ

θαιύηεξε

ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ θαλνληζκώλ ηδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε
πξνζζήθε ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο αζζελείο.

6.7 Ενέργειεσ Αςθενή
Μεηά από ηελ κειέηε ηνπ HIPAA έρνπλ εμαρζεί νη πην θάησ ελέξγεηεο Αζζελή
(Patient).
Η βαζηθόηεξε ελέξγεηα ηνπ αζζελή είλαη λα δίλεη ηελ έγθξηζε ηνπ γηα ηελ ρξήζε ή
γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ. Πάληα πξέπεη λα ππάξρεη ε άδεηα από ηνλ
ηδηνθηήηε ησλ πιεξνθνξηώλ πξηλ ρξεζηκνπνηεζνύλ ή γλσζηνπνηεζνύλ θάπνηεο
πιεξνθνξίεο.
Σν ηκήκα ηνπ HIPAA πνπ αλαθέξεηαη ε πην πάλσ πιεξνθνξία είλαη Part 164.506.
Γηα ηνλ αζζελή έρνπλ πινπνηεζεί θαη άιιεο δπλαηέο ελέξγεηεο γηα ηελ θαιύηεξε
πινπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ HIPAA.
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6.8 Διατήρηςη Ιδιωτικότητασ
Η δηαηήξεζε ηεο ηδησηηθόηεηαο ήηαλ έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο
εξγαζίαο απηήο. Μέζα από ηελ πινπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Ιδησηηθόηεηαο ηνπ
HIPAA έρεη δηαηεξεζεί ηδησηηθόηεηα. Η ηεθκεξίσζε απηνύ ηνπ γεγνλόο θαίλεηαη
αξρηθά από ην όηη ν θάζε ξόινο γηα ηνλ ίδην ηύπν δεδνκέλσλ βιέπεη δηαθνξεηηθό
αξηζκό εγγξαθώλ. ηα δύν πην θάησ ζηηγκηόηππα νζόλεο παξνπζηάδνληαη, ζην πξώην
νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ηαηξώλ πνπ δηθαηνύηαη έλαο Ιαηξόο λα δεη θαη ζην
δεύηεξν παξνπζηάδνληαη νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ηαηξώλ πνπ κπνξεί λα δεη ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο.

Δπηπιένλ απόδεημε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηδησηηθόηεηαο είλαη όηη γηα δηαθνξεηηθό άηνκν
ίδηνπ ξόινπ θαη ίδηνπ ηύπνπ δεδνκέλσλ, ηα δύν άηνκα απηά βιέπνπ δηαθνξεηηθέο
εγγξαθέο. ηα δύν ζηηγκηόηππα πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη νη πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο ησλ αζζελώλ δύν δηαθνξεηηθώλ Παξνρώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο.
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Δπηπξόζζεηε ηεθκεξίσζε ηνπ γεγνλόηνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηδησηηθόηεηαο είλαη,
όπσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, όηη κε ηελ κεηάβαζε κέζσ ελόο
ζπλδέζκνπ από έλα πίλαθα ζε έλαλ άιιν πίλαθα, γίλεηαη έιεγρνο αλ ππάξρεη
δηθαίσκα πξνβνιήο ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ππάξρεη ζηνλ επόκελν πίλαθα. ηα
παξαθάησ ζηηγκηόηππα βιέπνπκε έλα Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο λα πξνβάιεη ηηο
ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο ελόο αζζελή (πξώην ζηηγκηόηππν). ηελ ζπλέρεηα ζέιεη λα
πξνβάιεη ηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελή. Όπσο θαίλεηαη ζην δεύηεξν
ζηηγκηόηππν, ν Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Τγείαο έρεη ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηηο
πιεξνθνξίεο απηέο, δηόηη είλαη δηθόο ηνπ αζζελήο. Όκσο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ
Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο λα κεηαβεί από ηηο ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο λα πξνβάιεη ηηο
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Ιαηξνύ, δελ ηα θαηαθέξλεη δηόηη δελ έρεη δηθαίσκα
πξόζβαζεο (ηξίην ζηηγκηόηππν).
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Σέινο, κηα αθόκα απόδεημε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηδησηηθόηεηαο είλαη όηαλ θάπνηνο
πξνζπαζήζεη λα πξνβάιεη πιεξνθνξίεο θάπνηνπ άιινπ αηόκνπ κε ηελ αιιαγή ηεο
δηεύζπλζεο ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλε ηόηε ε πξνζπάζεηα ηνπ ζα είλαη κάηαηα, δηόηη
θαη πάιη ππάξρεη έιεγρνο δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο. Απηό θαίλεηαη ζηα ηξία
ζηηγκηόηππα πνπ αθνινπζνύλ.

Έζησ όηη ν ρξήζηεο αιιάδεη ηελ παξάκεηξν ζε θάηη πνπ δελ δηθαηνύηαη.

Σόηε παίξλεη ην αθόινπζν κήλπκα.
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6.9 Διαδικαςία Ελέγχου και Επικύρωςησ
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ζηαδηαθή. Αξρηθά έγηλε έιεγρνο ζηελ
ιεηηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γειαδή έγηλε ε πξνζζήθε ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο
πίλαθεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ειέγρζεθε ε νξζόηεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα βάζεη ηνπ δηαρσξηζκνύ πνπ έγηλε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ
αλαπηύρζεθε ε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο, δειαδή δεκηνπξγεζήθαλ έλα – έλα ηα
ηκήκαηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα θάζε έλα ηκήκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, γηλόηαλ ν
έιεγρνο νξζόηεηαο ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα μεθηλνύζε ε πινπνίεζε ηνπ επόκελνπ
ηκήκαηνο. Όηαλ ζην ηέινο είραλ δεκηνπξγεζεί όια ηα ηκήκαηα, είρε γίλεη έιεγρνο γηα
νιόθιεξν ην ζύζηεκα. Ο έιεγρνο απηόο ήηαλ επαλαιεπηηθόο. Γειαδή ν γεληθόο
έιεγρνο έγηλε πεξηζζόηεξεο θνξέο από κία θνξά, δηόηη γηα θάζε δηόξζσζε πνπ
γηλόηαλ, απαηηνύζε ηνλ επαλάιεςε ηνπ έιεγρνπ όινπ ηνπο ζπζηήκαηνο. Δίλαη
ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ν έιεγρνο ησλ ζπλζεθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε κε ηέηνην
ηξόπν, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπγθξνύζεηο θαη αληηθάζεηο ζηα πξόηππα –
θαλνληζκνύο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα αθνινπζνύλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηα δηθαηώκαηα ηεο
πνιηηηθήο πνπ δεκηνπξγήζεθε. ην ζύζηεκα ππάξρνπλ ηέζζεξηο ξόινη, δεθαέμη ηύπνη
δεδνκέλσλ θαη έμη ελέξγεηεο, άξα ζην ζύλνιν έρνπλ γίλεη πεξίπνπ ηξαθόζνη νγδόληα
ηέζζεξηο έιεγρνη ζε θάζε επαλάιεςε ειέγρνπ.
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Κεθάλαιο 7 - ςμπεπάζμαηα
7.1 ςμπεπάζμαηα
ε έλα ηέηνην ζύζηεκα, ζεκαληηθή πιεξνθνξία απνηειεί ην πόηε ν θάζε ρξήζηεο έρεη
εηζέιζεη ζην ζύζηεκα θαη γηα πόζν ρξόλν έρεη κείλεη ζπλδεδεκέλνο. Απηό ζα
κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν γηα δηαδηθαζίεο ηππηθνύ έιεγρνπ (auditing), όζν
θαη γηα εμηρλίαζε θάπνηαο θαθόβνπιεο ελέξγεηαο. Ο ηξόπνο πνπ πινπνηείηαη ζηελ
εξγαζία απηή είλαη ε ρξήζε ζπλεδξηώλ ζύλδεζεο (login sessions), νη νπνίεο
θαηαγξάθνληαη κόληκα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. πλεπώο, κπνξνύκε λα μέξνπκε αλά
πάζα ζηηγκή πόηε έρεη εηζέιζεη ζην ζύζηεκα ν θάζε ρξήζηεο. Οη ζπλεδξίεο
ηεξκαηίδνληαη απηόκαηα κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα αδξάλεηαο, αθόκε θαη αλ
ν ρξήζηεο δελ έρεη εμέιζεη (logout) από ηελ εθαξκνγή.
Ο έιεγρνο δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο απνηειεί ζεκαληηθή ιεηηνπξγία
ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηελ αλάπηπμή ηνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε δηάθνξνη
παξάγνληεο αζθάιεηαο. Γηα παξάδεηγκα, αθόκε θαη αλ θάπνηνο ρξήζηεο κε εκπεηξία
ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαηαθέξεη λα αηηεζεί πξνβνιή πιεξνθνξηώλ πνπ δε
δηθαηνύηαη λα δεη, ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ηνπ απαγνξεύζεη λα ηηο δεη. Ο ηξόπνο πνπ
πινπνηήζεθε ε ιεηηνπξγηθόηεηα απηή βαζίζηεθε ζηνλ έιεγρν κε ηε ρξήζε ζπλζεθώλ.
Γηα θάζε εγγξαθή πνπ πξνηίζεηαη λα πξνβιεζεί ζην ρξήζηε, ειέγρεηαη εάλ απηόο
ηθαλνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο (conditions). Η ιεηηνπξγία απηή εθηειείηαη ζην
δηαθνκηζηή (server), απνθεύγνληαο έηζη ην ελδερόκελν δηαξξνήο πιεξνθνξηώλ.

7.2 Πποηάζειρ για Μελλονηική Τλοποίηζη
ην ππνθεθάιαην απηό ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή πινπνίεζε γηα ηε
ιεηηνπξγηθόηεηα απηήο ηεο εθαξκνγήο ηζηνύ. Αξρηθά κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο
πξνηάζεηο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζπλζεθώλ (conditions), νη νπνίεο ζα είλαη πην
ζπγθεθξηκέλεο θαη πην αλαιπηηθέο γηα θάζε ξόιν. Απηό ζα βνεζνύζε ηελ εθαξκνγή
λα είλαη πην απζηεξή θαη πην νξζή ζηελ απόθαζε ηεο γηα ην πνην άηνκν ζα κπνξεί λα
έρεη πξόζβαζε ζε πνηα δεδνκέλα. Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ ζε πεξίπησζε έξεπλαο
κηαο θαηαγγειίαο, κόλν ν Γεληθόο Γξακκαηέαο πνπ ηελ έρεη αλαιάβεη, λα κπνξεί λα
δεη κόλν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην άηνκν πνπ εξεπλά σο επηπιένλ
πιεξνθνξίεο. Γειαδή λα εκθαλίδνληαη νη έξεπλεο - κειέηεο, νη ηαηξηθέο ζεκεηώζεηο
θαη όηη άιιν ζπζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ρσξίο λα κπνξεί λα δεη
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πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αρξείαζηεο γηα ηελ έξεπλα. Έθηνο από ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα, απηή ε βειηηζηνπνίεζε ζα έδηλε κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη
πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ άιισλ ξόισλ δηόηη ζα πεξηνξηδόηαλ ην εύξνο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα.
Δπηπιένλ κηα άιιε πξόηαζε είλαη όηαλ έλα άηνκν θάλεη κηα ελέξγεηα θαη ε ελέξγεηα
απηή απνξξηθζεί από ην ζύζηεκα, ηόηε ην ζύζηεκα λα ηνπ εκθαλίδεη έλα κήλπκα ην
νπνίν ζα επεμεγεί ηνλ ιόγν πνπ δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα θάλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε
ελέξγεηα. Σν κήλπκα απηό ζα ρξεζίκεπε ζηελ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο από ηνλ ρξήζηε θαη ζηελ πην νκαιή ξνή ησλ ιεηηνπξγηώλ ζην ηαηξηθό
θέληξν. Δθηόο από ην επεμεγεκαηηθό κήλπκα, όπνπ είλαη δπλαηό, ην ζύζηεκα λα
πξνηείλεη ηηο πηζαλέο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδεηαη ην άηνκν απηό λα θάλεη γηα λα
αλαθηήζεη ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη.
Αθόκε κηα θαιή βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζε θάζε ζεκείν ηνπ ππάξρεη
ζπκπιήξσζε πιεξνθνξηώλ από ηνλ ρξήζηε, όπσο γα παξάδεηγκα ηα πξνζσπηθά
ζηνηρεία ηνπ ζε κηα θόξκα ή ην κνλαδηθό αξηζκό ελόο αηηήκαηνο, ηόηε λα ππάξρεη κηα
ιεηηνπξγία ε νπνία λα επηβεβαηώλεη όηη νη πιεξνθνξίεο είλαη νξζέο θαη όηη ππάξρνπλ
ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Με ηελ πινπνίεζε ηεο πην πάλσ ιεηηνπξγίαο ζα απνθεπρζνύλ
πνιιά ιάζε θαη ζπγρύζεηο ζην ζύζηεκα.
Η εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε ησλ δηαζέζηκσλ
ελεξγεηώλ, ηεο δηάηαμεο ησλ νζνλώλ θάζε ξόινπ, θαζώο θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ
έρεη ν θάζε ξόινο. Λόγσ απηνύ, ππάξρνπλ αξθεηέο πξννπηηθέο επέθηαζεο. Μία από
απηέο είλαη ε δεκηνπξγία θνλζόιαο επεμεξγαζίαο ησλ νζνλώλ θάζε ξόινπ. Σελ
εθαξκνγή απηή ζα κπνξνύζε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ην άηνκν πνπ εμεηδηθεύεηαη ζηελ
αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ - ππνινγηζηή, πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ηελ εκπεηξία θαη
ηελ

απνηειεζκαηηθόηεηα

ηνπ

ζπζηήκαηνο.

Δπίζεο,

ζα

κπνξνύζε

λα

ηε

ρξεζηκνπνηήζεη ν ππεύζπλνο αζθάιεηαο γηα λα αθαηξέζεη ελέξγεηεο, εθόζνλ θξηζνύλ
σο αρξείαζηεο.
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Παπάπηημα Α - Φόπμερ
Add Health Provider

ID Number:

Phone Number:

Name:

Address:

Surname:
Gender:

*

Date of birth:

NPI:
Company’s Name:
Type:

OK
*
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε πην πάλσ θόξκα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία πποζθήκηρ
πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα έλα ξόιν ηόηε ην θνπκπί «νθ», πξνζζέηεη έλα λέν
άηνκν ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Σα πεδία πνπ ππάξρεη ε έλδεημε *, είλαη ιίζηεο. Σν πεδίν Gender ζα έρεη ηελ ιίζηα
{Male, Female}. Σν πεδίν Type ζην Health Provider ζα έρεη ηελ ιίζηα {HP, HCP,
HCC}
Η πην πάλσ θόξκα ζα αιιάδεη ειαθξώο ζε θάζε ξόιν. ηνλ αζθενή ζα αθαηξεζνύλ
ηα πεδία NPI, Type, Company’s Name. ηνλ ιαηπό και ηον γενικό γπαμμαηέα ζα
αθαηξεζνύλ ηα πεδία NPI, Type, Company’s Name θαη ζα πξνζηεζεί ην ΔΙΝ.
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Add Patient Medical Information

Patient’s ID Number:

Health Provider’s ID Number:

Patient’s Name:

Health Provider’s Name:

Patient’s Surname:

Health Provider’s Surname:

Doctor’s ID Number:
Doctor’s Name:
Doctor’s Surname:

Illness:
Medicine:
Medicine Type:

*

Patient’s Team:

*

OK

Last Visit:
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε πην πάλσ θόξκα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία πποζθήκηρ
ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα έλα αζζελή ηόηε ην θνπκπί «νθ», απνζεθεύεη ηηο ηαηξηθέο
πιεξνθνξίεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο γηα ηελ πξνβνιή ησλ Ιαηξηθώλ Πιεξνθνξηώλ πξέπεη πξώηα
λα δεκηνπξγήζεη ή λα βξεη ηελ εξεπλά.
Ο Ιαηξόο γηα ηελ δεκηνπξγία Ιαηξηθώλ Πιεξνθνξηώλ, πξνεγείηαη ε εύξεζε ηνπ
αζζελή.
Σα πεδία πνπ ππάξρεη ε έλδεημε *, είλαη ιίζηεο. Σν πεδίν Medicne Type παίξλεη ηηο
ηηκέο {Drugs, Biologics}. Σν πεδία Patient’s Team παίξλεη ηηο ηηκέο {Diseases,
Injuries, Impairments, Other health problems, Cause of all above}.
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Add Doctor’s Note

Patient’s ID Number:

Notes:

Patient’s Name:
Patient’s Surname:
Doctor’s ID Number:
Doctor’s Name:
Doctor’s Surname:

Illness:

OK

Weight:
Height:
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε πην πάλσ θόξκα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία πποζθήκηρ
ηαηξηθώλ ζεκεηώζεσλ γηα έλα αζζελή ηόηε ην θνπκπί «νθ», απνζεθεύεη ηηο ηαηξηθέο
ζεκεηώζεηο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Ο ηαηξόο ν νπνίνο δελ είλαη ν δεκηνπξγόο ηεο ηαηξηθήο ζεκείσζεο, ρξεηάδεηαη άδεηα
θαη λα ππάξρεη δεκηνπξγεκέλε έξεπλα-κειέηε γηα ηελ πξνβνιή ηεο.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο γηα ηελ πξνβνιή ησλ Ιαηξηθώλ εκεηώζεσλ πξέπεη πξώηα λα
δεκηνπξγήζεη ή λα βξεη ηελ εξεπλά.
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Add Used Shared Medical Information

Health Provider’s ID Number:
Health Provider’s Name:
Health Provider’s Surname:
Medical Information ID:
Doctor Note ID:
Date:
Reason:

OK
*
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε θόξκα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία πποζθήκηρ ησλ ηαηξηθώλ
δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη γλσζηνπνηεζεί γηα έλα άηνκν ηόηε ην
θνπκπί «νθ», πξνζζέηεη ηελ πιεξνθνξία ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε
πποζθήκηρ, ν Παξνρέαο ππεξεζηώλ πγείαο, ρξεηάδεηαη άδεηα γηα ηελ ρξήζε θαη
γλσζηνπνίεζε ησλ ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ.
Σα πεδία πνπ ππάξρεη ε έλδεημε *, είλαη ιίζηεο. Σν πεξηερόκελν ηεο ιίζηαο Reason ζα
είλαη { Treatment Issues, Health Issues, Law Issues}
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο γηα ηελ πξνβνιή ησλ Ιαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ή εκεηώζεσλ
πξέπεη πξώηα λα δεκηνπξγήζεη ή λα βξεη ηελ εξεπλά.
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Start Research

Head Doctor’s ID Number:

Add Members

Head Doctor’s Name:
Head Doctor’s Surname:

Add Doctor
Notes

Subject:
Date Start:
Date End:
Done:

OK

*

Results:

63

ηελ πεξίπησζε πνπ ε θόξκα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία έναπξηρ κίαο έξεπλαοκειέηεο, ηόηε ην θνπκπί «νθ», απνζεθεύεη ηελ έξεπλα-κειέηε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα-κειέηε δελ έρεη νξηζηεί σο νινθιεξσκέλε, ζηελ
δηαδηθαζία πποβολήρ κηαο έξεπλαο-κειέηεο, ζα ππάξρεη έλα θνπκπί κε ην νπνίν ζα
κπνξεί λα ζπλερηζηεί κηα έξεπλα-κειέηε, ην θνπκπί ζα νλνκάδεηαη «Continue
Research»
Σα πεδία πνπ ππάξρεη ε έλδεημε *, είλαη ιίζηεο. Η ιίζηα ζην πεδίν Done ζα πεξηέρεη
{Done, Undone}.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο γηα ηελ πξνβνιή ηελ έξεπλα-κειέηε πξέπεη πξώηα λα
δεκηνπξγήζεη ή λα βξεη ηελ εξεπλά.
Οη Ιαηξνί πνπ δελ είλαη κέιε ηεο έξεπλαο-κειέηεο κπνξνύλ λα πξνβάινπλ κόλν ηα
απνηειέζκαηα θαη ηνλ επηθεθαιή ηαηξό κε άδεηα θαη κόλν ηηο έξεπλεο-κειέηεο πνπ
έρνπλ νξηζηεί σο νινθιεξσκέλεο.
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Add Members for Research

Search by ID Number

ID Number
1 7453959
2 AS6537075

Name
Name1
Name2

OK

Surname
Surname1
Surname2

Add Member to
Research
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Add Doctor’s Notes for Research

Filter by Illness:

Search by ID Number

Go
Doctor’s ID Number
1 AV123452
2 345678

OK

Add Doctor’s
Note to Research

Doctor Note’s Illness
Illness1
Illness2

Send Authorization
Request
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ηελ νζόλε πξνζζήθε ηαηξώλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεηο θάπνηνλ ηαηξό
κε ην ID Number θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ην πξνζζέζεη ζηελ έξεπλα-κειέηε.
ηελ νζόλε πξνζζήθε ηαηξώλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεηο θάπνηνλ ηαηξό
κε ην ID Number θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα κε ην όλνκα ηνπ
Illness.
ε πεξίπησζε πνπ επηιερζεί κηα ηαηξηθή ζεκείσζε πνπ δελ αλήθεη ζηνπο ηαηξνύο πνπ
είλαη κέιε ή είλαη επηθεθαιήο ηαηξόο έξεπλαο-κειέηεο, ηόηε εκθαλίδεηαη ην θνπκπί
«Send Authorization Request» θαη απνζηέιιεηαη έλα αίηεκα γηα άδεηα.
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Send Complaint

Complainer’s ID:
Complainer’s Name:
Complainer’s Surname:
Complainer’s Role:
Date:
Complaint:

OK

Start Investigation
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε θόξκα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία παπαλαβήρ κίαο
θαηαγγειίαο, ηόηε ην θνπκπί «νθ», απιά θιείλεη ην παξάζπξν θαη επηζηξέθεη ζηελ
πξνεγνύκελε νζόλε.
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Start Secretary’s Investigation

Complaint’s ID:
Date Start:
Date End:
Done:

*

OK

Add Results
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε θόξκα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία έναπξηρ ή ζςνέσιζηρ κίαο
έξεπλαο, ηόηε ην θνπκπί «νθ», ζα ηελ απνζεθεύεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Μηα έξεπλα ζα κπνξεί λα ζπλερηζηεί κόλν αλ δελ ζα έρεη νξηζηεί σο νινθιεξσκέλε.
Σν πεδία κε ην * είλαη ιίζηα, ε νπνία ζα πεξηέρεη {Done, Undone}
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Add Results for Investigation

Investigation ID:

Results:

Add Additional
Standard
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Add Additional Standard
Name:

*

*

OK

Add Permissions/Conditions

Add Additional Permissions/Conditions
Permission:
Conditions:
Authorization:

*

Announcement:

*

Complaint:

*

Investigation:

*

Research:

*

Used-Shared Information:

*

Request:

*

Doctors Patient:

*

Health Provider Patient:

*

Research Done:

*

Investigation Done:

*

OK
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε θόξκα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία πποζθήκηρ ελόο πξόηππν,
ηόηε ην θνπκπί «νθ», απνζεθεύεη ην θαηλνύξγην πξόηππν. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ην
θνπκπί «νθ», πξέπεη λα πξνεγεζεί ε πξνζζήθε ησλ Permissions θαη ησλ Conditions.
ην πεδίν όλνκα ππάξρνπλ δύν θνπηάθηα πξνο ζπκπιήξσζε, ηα νπνία είλαη θαηά δύν
ιίζηεο (*). ην πξώην θνπηάθη. Η ιίζηα ηνπ ζα πεξηέρεη όιεο ηηο πηζαλέο ελέξγεηεο γηα
έλα άηνκν θαη ζην δεύηεξν θνπηάθη, ε ιίζηα ηνπ ζα πεξηέρεη όιεο ηηο νληόηεηεο πνπ
ππάξρνπλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε θόξκα αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία επεξεπγαζίαρ ηνπ
πξόηππν, ηόηε όια ηα πεδία θαη θνπκπηά έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία.
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Send Authorization Request
Sender’s ID Number:

Receiver’s ID Number:

Sender’s Name:

Receiver’s Name:

Sender’s Surname:

Receiver’s Surname:

Sender’s Role:

Receiver’s Role:

*

Date Start:

Date:

Date End:

Type:

Reason:

Answered:

Edit Type:

*

Data:

*

*

Accepted:
*

*

Request:

OK
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Send Accept-Reject Request

Sender’s ID Number:

Receiver’s ID Number:

Sender’s Name:

Receiver’s Name:

Sender’s Surname:

Receiver’s Surname:

Sender’s Role:

Receiver’s Role:

*

Type:

Answered:

Date:

Accepted:

Data:

*

*

*

Request:

OK
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Send Announcement
Request ID:
Sender’s ID Number:

Receiver’s ID Number:

Sender’s Name:

Receiver’s Name:

Sender’s Surname:

Receiver’s Surname:

Sender’s Role:

Type:

*

Receiver’s Role:

*

*

Date:

Announcement:

OK
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ηηο πην πάλσ θόξκεο ηα πεδία κε ηα * είλαη ιίζηεο.
ηηο πην πάλσ θόξκεο ην θνπκπί «νθ», ζεκαίλεη απνζηνιή θαη απνζήθεπζε όηαλ
έρνπλ ζηνλ ηίηιν Send.
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Παπάπηημα Β – Βάζη Γεδομένυν
Πίλαθαο Code Sets

Requests
Type

Type

Announcements
Type

Medicine Type

Health Providers

Team

Health Provider ID

Patient Medical Information

Ο πίλαθαο απηόο έρεη δεκηνπξγεζεί βάζεη ηνλ πίλαθα Code Sets όπσο ηνλ νξίδεη ν
θαλνληζκόο ηνπ HIPAA. Γειαδή πεξηέρεη θάπνηεο ηαηξηθέο νξνινγίεο/θσδηθνύο, πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ηαηξηθά θέληξα, γηα ηελ θαιύηεξε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία.
Γηα θάζε θσδηθό κέζα ζηνλ πίλαθα, ππάξρεη αληίζηνηρα κηα πεξηγξαθή πνπ επεμεγεί
ηελ ζεκαζία ηνπ θσδηθνύ. Κάπνηνη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ησλ πίλαθα απηό
είλαη ν Patient Medical Information θαη ν Requests.

Πίλαθαο Roles
Permanent Permissions

Role ID

Additional Permissions

Role ID
Role ID

User
s

Personal Information

Role ID

Ο πίλαθαο απηόο πεξηέρεη ηνπο ξόινπο ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα πεξηέρεη ην
όλνκα θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε ξόινπ. Αλάινγα κε ηνλ ξόιν ελόο αηόκνπ
θαζνξίδνληαη νη επηηξεπόκελεο ελέξγεηεο ηνπ.
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Πίλαθαο Actions

Action ID

Additional Standards

Action ID

Permanent Standards

ε απηό ηνλ πίλαθα πεξηέρνληαη όιεο νη πηζαλέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί έλα άηνκν λα
θάλεη ζην ζύζηεκα.

Πίλαθαο Data Types

Data Type ID

Used Shared Information

Data Type ID

Authorization

Data Type ID

Request Accept - Reject

Data Type ID

Permanent Standards

Data Type ID

Additional Standards

ηνλ πίλαθα απηό ππάξρνπλ όια ηα είδε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ε βάζε δεδνκέλσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάπνηνη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ πίλαθα απηό είλαη ν Used
Shared Information θαη ν Authorization.
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Σκήκα Πξνζσπηθέο Πιεξνθνξίεο

ην ηκήκα Πξνζσπηθέο Πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ όια ηα άηνκν πνπ πεξηέρεη ην
ζύζηεκα. Σν θάζε άηνκν έρεη έλα ξόιν πνπ θαζνξίδεηαη ζην πίλαθα Personal
Information. Οη ξόινη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, ν Παξνρέαο
Τπεξεζηώλ Τγείαο, ν Ιαηξόο θαη ν Αζζελήο. Δπίζεο ζην ηκήκα απηό απνζεθεύνληαη
θαη νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θάζε αηόκνπ.
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Σκήκα Ιαηξηθέο Πιεξνθνξίεο - εκεηώζεηο

ην Σκήκα Ιαηξηθέο Πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ δπν από ηνπο πην ζεκαληηθνύο πίλαθεο.
Οη πίλαθεο απηνί πεξηέρνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία. Οη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ πγεία θάζε αζζελή θαη όιεο νη ζεκεηώζεηο ησλ ηαηξώλ γηα ηνπο αζζελείο. Οη δύν
πίλαθέο απηνί είλαη ν Patient Medical Information θαη Doctor Notes. Απηέο νη
πιεξνθνξίεο καδί κε ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθέο
Πιεξνθνξίεο, απνηεινύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νλνκάδνληαη πξνζηαηεπόκελεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία, ζηνλ θαλνληζκό ηδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA.

Σκήκα Υξήζε – Γλσζηνπνίεζε Πιεξνθνξηώλ

ην Σκήκα Υξήζε θαη Γλσζηνπνίεζε Πιεξνθνξηώλ απνζεθεύνληαη όιεο νη ηαηξηθέο
πιεξνθνξίεο, ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζεκεηώζεηο, νη νπνίεο γηα θάπνην ιόγν έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ή γλσζηνπνηεζεί κε εγθεθξηκέλε άδεηα.
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Σκήκα Δξεπλά – Μειέηε

ην Σκήκα Έξεπλα – Μειέηε απνζεθεύνληαη νη έξεπλεο-κειέηεο νη νπνίεο
δηεμήρζεθαλ ή θαη δηεμάγνληαη ζην ηαηξηθό θέληξν. θνπόο ηεο έξεπλαο-κειέηεο είλαη
ε θαιύηεξε θαη πην πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο από ην ηαηξηθό θέληξν. Γηα
ηελ θάζε έξεπλα-κειέηε γίλεηαη ρξήζε ησλ ηαηξηθώλ ζεκεηώζεσλ από ην Σκήκα
Ιαηξηθέο Πιεξνθνξίεο.
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Σκήκα Αηηήκαηα – Άδεηεο - Αλαθνηλώζεηο

Σν Σκήκα Αηηήκαηα – Άδεηεο – Αλαθνηλώζεηο δηαρεηξίδεηαη όιεο ηηο άδεηεο
πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα, ηηο αλαθνηλώζεηο θαη γεληθόηεξα όια ηα αηηήκαηα. Γηα
θάζε αίηεκα, αλεμάξηεηνο θαηεγνξίαο, ππάξρεη ε απνζηνιή κηαο αλαθνίλσζεο κεηά
ηελ απάληεζε ηνπ αηηήκαηνο. Αηηήκαηα άδεηα πξόζβαζεο κπνξνύλ λα ζηείινπλ κόλν
θάπνηνη ξόινη θαη θάησ από ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Αηηήκαηα γηα απνδνρήο –
απόξξηςεο κπνξεί λα ζηείιεη κόλν ν Γεληθόο Γξακκαηέαο.
Σκήκα ύλδεζε Υξήζηε

ην Σκήκα ύλδεζε Υξήζηε απνζεθεύνληαη όια ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα
πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα. ην ηκήκα απηί ππάξρεη ν πίλαθαο Users πνπ πεξηέρεη
όινπο ηνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ ππάξρεη ν πίλαθαο Login Sessions όπνπ θαηαγξάθεηαη
έλα ηζηνξηθό ησλ ρξεζηώλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα.
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Σκήκα Καηαγγειίεο – Έξεπλεο - Πξόηππα

ην Σκήκα Καηαγγειίεο - Έξεπλεο – Πξόηππα θύξηνο ζθνπόο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία
θαη ε πξνζζήθε λέσλ πξόηππα γηα ηελ πην νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ.
ε πεξίπησζε πνπ έλα άηνκν ζέιεη λα αλαθέξεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έρεη γίλεη
θαη ηνλ έρεη ελνριήζεη, ηόηε κπνξεί κε ηελ απνζηνιή κηαο θαηαγγειίαο λα ην
αλαθέξεη. Όηαλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο παξαιάβεη ηελ θαηαγγειία, ηόηε αξρίδεη κία
έξεπλα θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηεο, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρνπλ θαηαγξαθεί ζα
κεηαηξαπνύλ ζε επηπξόζζεηα πξόηππα. Η πξνζζήθε ελόο πξόηππν ζα ιεηηνπξγήζεη
σο επηπιένλ θαλνληζκόο ζην ζύζηεκα. Ο πίλαθαο Additional Standards ρξεζηκνπνίεη
ηνπο πίλαθεο Actions θαη Data Types.
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Σκήκα Μόληκα Πξόηππα

ην Σκήκα Μόληκα Πξόηππα πεξηέρεη ηνλ θαλόλα ηδησηηθόηεηαο ηνπ HIPAA κε ηελ
κνξθή ησλ πξόηππα. Η κνξθή ηνπ πξόηππα κέζα ζηνλ πίλαθα Permanent Standards
θαζνξίδεηαη από κία ελέξγεηα θαη έλα ηύπν δεδνκέλσλ. Η ελέξγεηα επηιέγεηαη από ηνλ
πίλαθα Actions θαη ν ηύπνο δεδνκέλσλ από ηνλ πίλαθα Data Type. Κάζε πξόηππν έρεη
έλα κνλαδηθό αξηζκό θαη βάζεη απηνύ ηνπ αξηζκνύ θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα
Permanent Permissions πνηνη ξόινη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα απηήο ηεο ελέξγεηαο ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηύπν δεδνκέλσλ θαη θάησ από πνηέο ζπλζήθεο κπνξεί λα γίλεη απηή ε
ελέξγεηα. Η πην πάλσ κνξθή ηνπ πξόηππν εθαξκόδεηαη θαη ζηα επηπξόζζεηα πξόηππα,
ζηνπο πίλαθεο Additional Standards θαη Additional Permissions. Σν ηκήκα απηό
πεξηέρεη ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ησλ θαλνληζκώλ ηδησηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Παπάπηημα Γ – Μόνιμα Ππόηςπα –
Γικαιυμάηυν
Permission

Standard

Permission

Role

Condition

ID

ID

1

1

Add Secretary

Secretary

-

2

2

View Secretary

Secretary

-

3

31

View Doctor

Doctor

Ο θάζε ηαηξόο κπνξεί λα
πξνβάιεη ηα δηθά ηνπ
πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη
ησλ ηαηξώλ πνπ
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα
έξεπλα.

4

32

View Patient

Doctor

Ο θάζε ηαηξόο κπνξεί λα
πξνβάιεη κόλν ηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ
αζζελώλ ηνπ.

5

30

View Health

Health

Ο θάζε παξνρέαο

Provider

Provider

ππεξεζηώλ πγείαο κπνξεί
λα πξνβάιιεη κόλν ηα δηθά
ηνπ πξνζσπηθά ζηνηρεία.

6

3

Edit Secretary

Secretary

-

7

4

Add Patient

Doctor

Ο θάζε ηαηξόο κπνξεί λα

Medical

πξνζζέζεη ηηο ηαηξηθέο

Information

πιεξνθνξίεο κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ.

8

5

View Patient

Secretary

Μόλν ζε πεξίπησζε
έξεπλαο.

Medical
Information
9

5

View Patient

Doctor

Ο θάζε ηαηξόο κπνξεί λα

Medical

πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο

Information

πιεξνθνξίεο κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ.
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10

5

View Patient

Health

Ο θάζε παξνρέαο

Medical

Provider

ππεξεζηώλ πγείαο κπνξεί
λα πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο

Information

πιεξνθνξίεο κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ.
11

12

5

6

View Patient

Patient

Ο θάζε αζζελήο κπνξεί λα

Medical

πξνβάιεη κόλν ηηο δηθέο

Information

ηνπ ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο.

Edit Patient

Doctor

Ο θάζε ηαηξόο κπνξεί λα

Medical

επεμεξγαζηεί ηηο ηαηξηθέο

Information

πιεξνθνξίεο κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ.

13

7

Add Doctor’s

Doctor

Ο θάζε ηαηξόο κπνξεί λα
πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο

Notes

ζεκεηώζεηο κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ.
14

8

View Doctor’s

Secretary

έξεπλαο.

Notes
15

8

Μόλν ζε πεξίπησζε

View Doctor’s

Doctor

Ο θάζε ηαηξόο κπνξεί λα
πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο

Notes

ζεκεηώζεηο κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ.
16

8

View Doctor’s

Health

Ο θάζε παξνρέαο

Notes

Provider

ππεξεζηώλ πγείαο κπνξεί
λα πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο
ζεκεηώζεηο κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ.

17

9

Edit Doctor’s

Doctor

Ο θάζε ηαηξόο κπνξεί λα
επεμεξγαζηεί ηηο ηαηξηθέο

Notes

ζεκεηώζεηο κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ.
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18

10

Add Used Shared

Health

Ο θάζε παξνρέαο

Information

Provider

ππεξεζηώλ πγείαο κπνξεί
λα πξνζζέζεη ηηο ηαηξηθέο
πιεξνθνξίεο ή
ζεκεηώζεηο γηα ρξήζε θαη
γλσζηνπνίεζε κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ θαη κε άδεηα.

19

11

View Used

Secretary

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη έξεπλα.

Shared
Information
20

11

View Used

Health

Ο θάζε παξνρέαο

Shared

Provider

ππεξεζηώλ πγείαο κπνξεί
λα πξνβάιεη ηηο ηαηξηθέο

Information

πιεξνθνξίεο ή
ζεκεηώζεηο γηα ρξήζε θαη
γλσζηνπνίεζε κόλν ησλ
αζζελώλ ηνπ θαη κε άδεηα.
21

12

Start Research

Doctor

-

22

13

View Research

Secretary

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη έξεπλα θαη ε
έξεπλα-κειέηε έρεη
νινθιεξσζεί.

23

13

View Research

Doctor

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη έξεπλα-κειέηε.

24

14

Continue

Doctor

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη έξεπλα-κειέηε.

Research
25

15

Send Complaint

Secretary

-

26

15

Send Complaint

Doctor

-

27

15

Send Complaint

Health

-

Provider
28

15

Send Complaint

Patient

-

29

16

Receive

Secretary

-

Complaint
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30

17

Start

Secretary

ππάξρεη θαηαγγειία.

Investigation
31

18

Continue

Secretary

19

Add Additional

Secretary

20

Edit Additional

Secretary

21

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη έξεπλα.

Standard
34

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη έξεπλα.

Standard
33

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη έξεπλα.

Investigation
32

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ

Send

Doctor

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη έξεπλα-κειέηε.

Authorization
Request
35

21

Send

Health

Μόλν ζε πεξίπησζε

Authorization

Provider

πξνβνιήο ή πξνζζήθεο
ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ή

Request

ζεκεηώζεηο.
36

22

Receive

Secretary

-

Secretary

-

Secretary

-

Doctor

-

Receive Accept-

Health

-

Reject Request

Provider

Receive Accept-

Patient

-

Secretary

Μόλν ζε πεξίπησζε

Authorization
Request
37

23

Send AcceptReject Request

38

24

Receive AcceptReject Request

39

24

Receive AcceptReject Request

40

41

24

24

Reject Request
42

25

Send

απνζηνιήο αηηήκαηνο.

Announcement
43

25

Send

Doctor

Announcement
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Μόλν ζε πεξίπησζε
απνζηνιήο αηηήκαηνο.

44

45

25

25

Send

Health

Μόλν ζε πεξίπησζε

Announcement

Provider

απνζηνιήο αηηήκαηνο.

Send

Patient

Μόλν ζε πεξίπησζε
απνζηνιήο αηηήκαηνο.

Announcement
46

26

Receive

Secretary

απνζηνιήο αηηήκαηνο.

Announcement
47

26

Receive

Doctor

49

26

27

Μόλν ζε πεξίπησζε
απνζηνιήο αηηήκαηνο.

Announcement
48

Μόλν ζε πεξίπησζε

Receive

Health

Μόλν ζε πεξίπησζε

Announcement

Provider

απνζηνιήο αηηήκαηνο.

Add Health

Secretary

-

Provider
50

28

Add Doctor

Secretary

-

51

29

Add Patient

Secretary

-

52

30

View Health

Secretary

-

Provider
53

31

View Doctor

Secretary

-

54

32

View Patient

Secretary

-

55

30

View Health

Patient

Ο θάζε αζζελήο κπνξεί λα
πξνβάιεη κόλν ηα

Provider

πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ
δηθνύ ηνπ παξνρέα
ππεξεζηώλ πγείαο.
56

31

View Doctor

Patient

Ο θάζε αζζελήο κπνξεί λα
πξνβάιεη ηα πξνζσπηθά
ζηνηρεία κόλν ηνπ ηαηξνύ
ηνπ.

57

32

View Patient

Patient

Ο θάζε αζζελήο κπνξεί λα
πξνβάιεη κόλν ηα δηθά
ηνπ πξνζσπηθά ζηνηρεία.
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58

32

View Patient

Health

Ο θάζε παξνρέαο

Provider

ππεξεζηώλ πγείαο κπνξεί
λα πξνβάιεη κόλν ηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ
αζζελώλ ηνπ.

59

33

Edit Patient

Patient

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ
πιεξνθνξίεο.

60

34

Edit Doctor

Doctor

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ
πιεξνθνξίεο.

61

62

35

13

Edit Health

Health

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ

Provider

Provider

πιεξνθνξίεο.

View Research

Doctor

Μόλν ζε πεξίπησζε πνπ ε
έξεπλα-κέιεηε έρεη
νινθιεξσζεί θαη κε
άδεηα.

63

8

View Doctor’s

Doctor

Μόλν ζε πεξίπησζε λα
ππάξρεη έξεπλα-κειέηε

Notes

θαη κε άδεηα.
64

36

View Personal

Secretary

-

Doctor

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ

Information
65

36

View Personal

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο

Information
66

36

View Personal

Health

Μόλν ηηο πξνζσπηθέο

Information

Provider

πιεξνθνξίεο ησλ
αζζελώλ ηνπ.

67

36

View Personal

Patient

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο.

Information
68

31

View Doctor

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ

Doctor

Μόλν ηνλ ηαηξώλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη ζε έξεπλεο
– κειέηεο.

69

36

View Personal
Information

Doctor

Μόλν ηηο πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο ησλ
αζζελώλ ηνπ.
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70

37

Edit Personal

Secretary

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο

Information
71

37

Edit Personal

Doctor

73

37

37

Edit Personal

Health

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ

Information

Provider

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο

Edit Personal

Patient

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο

Information
74

36

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο

Information
72

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ

View Personal

Health

Μόλν ηηο δηθέο ηνπ

Information

Provider

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο.
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Παπάπηημα Γ – Πίνακαρ Δνεπγειών ζηοςρ Σύπυν Γεδομένυν Κάθε
Ρόλος
Role
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Secretary
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor

Data Type
Personal Information
Doctor
Health Provider
Secretary
Patient Medical Information
Doctor Notes
Research
Request Accept Reject
Authorization
Announcement
Complaint
Secretary Investigation
Additional Standard
Used Shared Information
Personal Information
Doctor
Patient Medical Information
Doctor Notes
Research
Request Accept Reject
Authorization
Announcement

View
X
X
X
X
X
X
X

Add
X

Edit
Υ

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Send

Receive

X

X
X
X
X

X
X

Υ
X
X
X

X
X

X
X
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X

Start

Continue

Doctor
Health Provider
Health Provider
Health Provider
Health Provider
Health Provider
Health Provider
Health Provider
Health Provider
Health Provider
Patient
Patient
Patient
Patient
Patient

Complaint
Personal Information
Health Provider
Patient Medical Information
Doctor Notes
Request Accept Reject
Authorization
Announcement
Complaint
Used Shared Information
Personal Information
Patient Medical Information
Request Accept Reject
Announcement
Complaint

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

Υ
X

X
X

X
X

Ο πην πάλσ πίλαθαο καο δείρλεη γηα θάζε ξόιν πνηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα θάλεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ. Ο θάζε ξόινο κπνξεί λα
ελεξγήζεη ζε θάζε ηύπν δεδνκέλσλ θάησ από θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ν ηαηξόο κπνξεί λα πξνβάιεη κόλν ηνπο
ηαηξνύο πνπ θάλνπλ καδί έξεπλα - κειέηε, ελώ έλαο αζζελήο κπνξεί λα πξνβάιεη κόλν ηνπο δηθνύο ηνπ ηαηξνύο. Οη ζπλζήθεο πνπ έρεη ν θάζε
ξόινο ππάξρνπλ πην αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Γ.
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Παπάπηημα Δ – ηιγμιόηςπα Οθόνηρ Δθαπμογήρ Ιζηού
ειίδα ύλδεζεο Υξήζηε

96

Αξρηθή ειίδα Αζζελή

Αξρηθή ειίδα Παξνρέα Τπεξεζηώλ Τγείαο

97

Αξρηθή ειίδα Ιαηξνύ

98

Αξρηθή ειίδα Γεληθνύ Γξακκαηέα

ηελ Αξρηθή ειίδα ηνπ θάζε ξόινπ ππάξρνπλ νη ηύπνη δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί ν θάζε ξόινο λα θάλεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηεο ζηνπο
ηύπνπο

δεδνκέλσλ.

99

ειίδα Δλεξγεηώλ

100

ηελ ειίδα Δλεξγεηώλ ππάξρνπλ νη πηζαλέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ξόινο γηα ηνλ αληίζηνηρν ηύπν δεδνκέλσλ. Γηα θάζε ξόιν γηα ηνλ
ίδην ηύπν δεδνκέλσλ, νη ελέξγεηεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο.

101

ειίδα Πξνβνιήο Πηλάθα

102

ηελ ειίδα Πξνβνιήο Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ βάζε κε ηελ κνξθή ελόο νξηδόληηνπ πίλαθα. ε
θάπνηνπο πίλαθεο ππάξρνπλ ζπλδέζκνπ νη νπνίνη ζε κεηαθέξνπλ ζε άιινπο πίλαθεο. Κάζε κεηάβαζε από έλα πίλαθα ζε θάπνηνλ άιινλ, πάληα
γίλεηαη έιεγρνο γηα δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ν επεξρόκελνο πίλαθαο.

103

ειίδα Πξνβνιήο Φόξκαο

ηελ ειίδα Πξνβνιήο Φόξκαο πξνβάιινληαη δηαθνξέο θόξκεο. Οη θόξκεο κπνξεί λα είλαη είηε γηα πξνζζήθε ή επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ είηε
γηα απνζηνιή αηηήκαηνο ή αλαθνίλσζεο ή θαηαγγειίαο.
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