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Εισαγωγή: Είναι προφανές το συμφέρον κάθε αρρώστου να παραμείνουν άγνωστα στους πολλούς τα στοιχεία της νόσου του, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ασθένεια
με κοινωνική απαξία όπως είναι οι οροθετικοί ασθενείς.
Σκοπός: Η διερεύνηση του δικαιώματος των οροθετικών 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 and seropositive patients, για το χρονικό διάστημα 2010-2020. Κριτήρια αποκλεισμού άρθρων αποτέλεσαν η
γλώσσα, εκτός της αγγλικής και ελληνικής. Τελικά συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση 18 άρθρα.
Αποτελέσματα: Παρότι σήμερα ο ιός του HIV αποτελεί χρόνιο νόσημα συχνά ασυμπτωματικό για πολλά έτη, ο κοινωνικός στιγματισμός των φορέων είναι καθοριστικός.
Η τήρηση της ανωνυμίας για τον οροθετικό λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις και το ιατρικό απόρρητο του ΚΙΔ διαμορφώνεται υπό νέα νομοθετικά δεδομένα, όπως η διασφάλιση
του πάσχοντα από την κοινωνική απομόνωση, και την παραβίαση των ατομικών του δικαιωμάτων, ενώ και η δημόσια υγειά πρέπει να προφυλάσσεται.
Η μόλυνση από τον ιό του AIDS απαιτεί ειδική δήλωση, η οποία γίνεται εντός της εβδομάδας από τη γνώση του περιστατικού. Τα στοιχεία κάθε ασθενή, αφού καταχωρηθούν,
κωδικοποιούνται με ειδικό σύστημα διαφυλάσσοντας πλήρως την ανωνυμία του και τον κοινωνικό στιγματισμό που μπορεί να είναι καταστροφική για την εργασιακή, κοινωνική
και οικογενειακή ζωή των ασθενών. Μάλιστα, κατά τη διεξαγωγή αστικής ή ποινικής δίκης προβλέπεται ειδικό δικαίωμα του υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού για
άρνηση μαρτυρίας προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η κατάσταση υγείας του ασθενούς.
Συμπεράσματα: Η υπάρχουσα νομοθεσία περί ιατρικού απορρήτου θα μπορούσε να προστατεύσει επαρκώς την προσωπικότητα των οροθετικών. Ωστόσο, βασική
προϋπόθεση για την υλοποίηση της είναι η εμπέδωση στο ευρύ κοινό της έννοιας του ιού ως ένα λοιμώδες νόσημα που δεν συνδέεται με απαξιωτικές ιδιότητες ως προς το
πρόσωπο του φορέα.
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