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1. Φοιτήτρια Τμήματος Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
2. Απόφοιτος Τμήματος Πολιτικών και Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Γλασκώβης
3. Καθηγήτρια 7ου Γυμνασίου Αθηνών
Εισαγωγή.
Το απόρρητο του ασθενούς (άρ.13 ΚΙΔ) είναι η
εχέμυθη και υπεύθυνη στάση που πρέπει να διέπει το γιατρό,
πάνω στην άσκηση των καθηκόντων του, σε σχέση με τον ασθενή
του και την παρακολούθηση της θεραπείας του.
Σκοπός. Η διερεύνηση των μέτρων
της πολιτείας για την
προάσπιση και διαφύλαξη του δικαιώματος των ασθενών για την
προστασία του ιατρικού απορρήτου τους.
Μέθοδος
Ανασκόπησης.
Πραγματοποιήθηκε
βιβλιογραφική
αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων "Medline" και μέσω
μηχανής αναζήτησης "Google Scholar" με τις λέξεις κλειδιά:
patient confidentiality, medical confidentiality και legislation
and medical confidentiality, για το χρονικό διάστημα 2010-2020.
Κριτήρια αποκλεισμού άρθρων αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της
αγγλικής και ελληνικής. Τελικά συμπεριλήφθηκαν στην
ανασκόπηση 25 άρθρα.

Αποτελέσματα. Το ιατρικό απόρρητο αναγνωρίζεται στα: άρθρο 8
§ 1 ΕΣΔΑ, άρθρο 8 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, άρθρο 9 Σ
(δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή) και άρθρο 9 Α Σ
(δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων). Αναγνωρίζεται
επίσης, από τον Όρκο του Ιπποκράτη (400 π.Χ.) και από τη
Διακήρυξη της Γενεύης (1948). Στο άρθρο 13 § 1 ΚΙΔ προβλέπεται
ότι «Ο ιατρός οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για
οποιοδήποτε στοιχείο αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι, και αφορά

στον ασθενή ή τους οικείους του». Επίσης, το Ιατρικό Απόρρητο
δεν λύνεται ούτε με τον θάνατο των ασθενών.
Στην Ελλάδα υπάρχει μια συνολική θεσμική παρέμβαση σε θέματα
απορρήτου ιατρικών δεδομένων, όπως ο Ν.1565/1939, άρθρο 23,
ο Ν.3310/1955, άρθρο 110, το Άρθρο 371 Ποινικού Κώδικα, ο
Ν.805/1988, άρθρο 3, ο Ν.2472/97 και το Π.Δ 150/2001. Σε όλα
αυτά αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια για τα
στοιχεία του ασθενή ακόμη και αν πρόκειται για ηλεκτρονικά
στοιχεία και ότι οι παραβάτες τιμωρούνται αν τα αποκαλύψουν.

Συμπεράσματα. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να σέβονται το
απόρρητο των ασθενών του και να μην αποκαλύπτουν οτιδήποτε
γνωρίζουν γι’ αυτούς.
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