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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο  Συνήγορος  της  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  που  θεσπίσθηκε  και 
ενσωματώθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη με το Ν.3293/2004, 
διοργάνωσε  ημερίδα με θέμα :  « Ιατρικό απόρρητο, πληροφορίες που αφορούν 
προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και αρχεία νοσοκομείων».
Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Υπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος 
και  απηύθυναν  χαιρετισμούς   οι  κ.κ.  Γιώργος  Καμίνης  -  Συνήγορος  του  Πολίτη, 
Εμμανουήλ Καλοκαιρινός – Πρόεδρος Πανελληνίου  Ιατρικού Συλλόγου, Σωτήρης 
Ρηγάκης - Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Δημήτρης Παξινός - Πρόεδρος 
Δικηγορικού  Συλλόγου  Αθηνών.  Στην  ημερίδα  έλαβαν  μέρος  στελέχη  του 
Υπουργείου Υγείας, των ΔΥΠΕ, των Νοσοκομείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, των 
ασφαλιστικών  φορέων,  του  Εθνικού  Οργανισμού  Μεταμοσχεύσεων,  του  Κέντρου 
Ελέγχου  και  Πρόληψης  Νοσημάτων,  της  Αρχής  Προστασίας  Προσωπικών 
Δεδομένων  ,   της  Εθνικής  Επιτροπής  Βιοηθικής  όπως  επίσης  και  πολλοί  ιδιώτες 
ιατροί και νομικοί.  
Κατά τη διάρκεια των τριών θεματικών ενοτήτων του προγράμματος υπήρξε γόνιμη 
ανταλλαγή απόψεων και παρουσιάστηκαν εισηγήσεις αναλύοντας την εμπειρία και 
τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη κατά την έρευνα αναφορών σχετικά με 
τη διαχείριση  των φακέλων των ασθενών και των αρχείων των νοσοκομείων.
Tην αποτίμηση των εργασιών της ημερίδας παρουσίασε η Βοηθός Συνήγορος , κα 
Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της μηχανογράφησης 
των δημοσίων υπηρεσιών υγείας και ιδίως των νοσοκομείων. Ειδικότερα η τήρηση 
ηλεκτρονικών  αρχείων  μπορεί  να  συμβάλει  στην  αποδοτική  λειτουργία  των 
υπηρεσιών υγείας και συνακόλουθα στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς 
τους πολίτες. Βασική προϋπόθεση είναι η ασφάλεια των ηλεκτρονικών αρχείων ώστε 
τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών και τα δικαιώματά τους να μην διακυβεύονται. 
Τα δεδομένα υγείας είναι ευαίσθητα και το θεσμικό πλαίσιο για την διασφάλισή τους 
είναι εκτεταμένο. Οι σχετικές διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για το ιατρικό 
απόρρητο που έχει σήμερα καταστεί σχετικό, αναγκάζουν τους επαγγελματίες υγείας 
να σταθμίζουν συχνά συγκρουόμενα δικαιώματα. Απαιτείται η συνεχής εκπαίδευση 
και  ενημέρωση  των  επαγγελματιών  υγείας  στα  θέματα  της  επαγγελματικής 
δεοντολογίας.   


