AUDIT TRAIL

REPOSITÓRIO CENTRALIZADO DE
LOGS HS.REGISTER PARA
RASTREABILIDADE NA SAÚDE
O HS.REGISTER é um REPOSITÓRIO ÚNICO
DE DADOS para Auditoria e Rastreabilidade
da informação, através da agregação de
eventos heterogéneos (logs) provenientes de
múltiplas fontes de dados, como por exemplo, Sistemas de Informação, Sistemas de
Redes e Infraestruturas, com a garantia
inequívoca da integridade da informação
(Blockchain).
A sua implementação possibilita a gestão
dos principais eventos relevantes para o bom
funcionamento de qualquer organização.

DESAFIOS
Com a enorme quantidade de aplicações nos ambientes hospitalares e os tratamentos de dados associados, não é fácil
manter um registo único de atividades dos Sistemas de Informação, e dos intervenientes nos processos realizados dentro e
fora da instituição o que dificulta a demonstração, do cumprimento das obrigações legais decorrentes do RGPD (Regulamento Geral da Proteção de Dados).
Ter Segurança Informática é urgente, assim como é urgente ter sistemas capazes de gerir de forma integrada e segura a
rastreabilidade das ações dos vários intervenientes nos vários processos.

RESULTADOS
RESULTADOS

Repositório Único de Centralização, Normalização,
Conformidade com standards e melhores práticas de segurança – IHE ATNA;
Repositório Único de Centralização, Normalização,
Conformidade com standards e melhores práticas
Análise e Auditoria de dados e Processos;
Controle das operações de fornecedores de TI;
Análise e Auditoria de dados e Processos;
Controle das operações de fornecedores de TI;
Controlo e Rastreabilidade dos Sistemas de Informação;
Otimização geral de serviços e departamentos;
Controlo e Rastreabilidade dos Sistemas de Informação;
Otimização geral de serviços e departamentos;
Controle de acesso à informação e processos de autenticação;
Produção de Indicadores de Gestão de Negócio.
Controle de acesso à informação e processos de autenticação;
Produção de Indicadores de Gestão de Negócio.
Controle da informação pelo DPO;
Controle da informação pelo DPO;
Conformidade RGPD (validação legal da solução
Conformidade RGPD (validação legal da solução
ao nível da privacidade - PIA)
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O PROJETO DEMONSTRADOR
A HealthySystems é o Promotor Líder do projeto demonstrador n.º 33756 que permitirá implementar na Unidade Local de
Saúde de Matosinhos, E.P.E (ULSM) o repositório central HS.REGISTER versão 2 onde são registados e auditados todos os
eventos importantes ao bom funcionamento dos Sistemas de Informação.
Em co-promoção com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o projeto permitirá validar junto dos utilizadores
finais o desenvolvimento de novas medidas de mitigação de risco de privacidade na monitorização da rastreabilidade da
informação, reforçando o valor desta solução para o alinhamento das organizações com o RGPD
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Tel.: (+351) 220 731 335
Telm.: (+351) 965 150 036
comercial@hltsys.pt
www.hltsys.pt
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