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Στόχοι & Σκοποί
• Περιγραφή των βασικών ιστορικών πτυχών του GDPR
• Περιγραφή των τυπικών ευθυνών των ιατρών που
σχετίζονται με την Προστασία Δεδομένων
• Ανάλυση του πλαισίου ευαισθητοποίησης των εργαζομένων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Λίστα τουλάχιστον 3 ιστορικών πτυχών του GDPR

• Αναλύστε τους 3 πυλώνες του νέου σχεδίου Ηλεκτρονικής Υγείας
• Περιγράψτε 3 αρμοδιότητες των γιατρών
• Καταγράψτε τις βασικές πτυχές της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων
• Περιγράψτε τους λόγους για τους οποίους η προστασία δεδομένων είναι σημαντική για την
ευαισθητοποίηση

Όροι και Λέξεις-Κλειδιά
-Ηλεκτρονική υγεία
-Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις
-Έλεγχος
-Ευαισθητοποίηση
-Ελαχιστοποίηση δεδομένων

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Το ιστορικό χρονικό της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για την
Προστασία Δεδομένων
•
•
•
•
•
•
•
•

1970 - Γερμανία - Έσσεν - First data protection law
1973 - Σουηδία - First national data protection law
1977 - Γερμανία - Federal Data Protection Law
1978 - Γαλλία - Law on Data Processing, Data Files and
Individual Liberties
1978 - Δανία - Private Registers Act and Public Registers Act
1978 - Νορβηγία - Personal Registers Act
1989-Λουξεμβούργο- Act Concerning the Use of Nominal Data
in Computer Processing
1984 - Ηνωμένο Βασίλειο - Data Protection Act
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Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Οι οδηγίες της ΕΕ για τα δεδομένα (1995, 2002 και 2006)
αποσκοπούν:
• Στην εναρμόνιση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων
των κρατών μελών
• Στο να δημιουργήσει τις δεσμευτικές αρχές που πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις εθνικές νομοθεσίες των 28 κρατών
μελών της ΕΕ
Αυτές οι αρχές εφαρμόστηκαν επίσης από τρία μέλη του ΕΟΧ που
δεν είναι μέλη της ΕΕ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).
ΑΛΛΑ:
• Υφίστανται διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των 27 κρατών
μελών της ΕΕ (και των τριών κρατών του ΕΟΧ), και του τρόπου
εφαρμογής των νόμων περί προστασίας δεδομένων.
• Κάθε χώρα έχει χρησιμοποιήσει τις οδηγίες της ΕΕ με τον δικό
της τρόπο, και σύμφωνα με τα δικά της πολιτιστικά στοιχεία
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Τα ευρωπαϊκά πλάνα για την ηλεκτρονική υγεία
Στις 25 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σε ανακοίνωσή της
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης. Αυτό το
έγγραφο ορίζει μέτρα που επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν
πρόσβαση και να μοιράζονται δεδομένα υγείας με ασφαλή τρόπο.
Επιπλέον, προτείνει δράσεις για τη συγκέντρωση δεδομένων σε
ολόκληρη την Ευρώπη για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης
εξατομικευμένης ιατρικής.
Οι τρεις πυλώνες της νέας στρατηγικής είναι:
• Παροχή στους πολίτες καλύτερης και δίκαιης πρόσβασης στα
δεδομένα υγείας τους, παντού στην ΕΕ
• Αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση των πολιτών
• Προσφορά σύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων υγείας για έρευνα
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Πυλώνας 1
Επί του παρόντος, οι ασθενείς δεν μπορούν να έχουν
πρόσβαση στα αρχεία υγείας τους. Συγκεκριμένα, η
πρόσβαση συχνά θεωρείται μη εύκολη, έγκαιρη ή δωρεάν.
Υπό αυτήν την προοπτική, η διαδικασία αναγνώρισης
υποδηλώνει ότι «οι πολίτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης
και κοινοποίησης των δεδομένων τους για την υγεία»,
καθώς και όλα τα τρέχοντα ζητήματα σχετικά με την
προσβασιμότητα και τη διαλειτουργικότητα. Το Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Ασθενών υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στις
πληροφορίες για την υγεία του ατόμου παραμένει το βασικό
δικαίωμα και προϋπόθεση του ασθενούς για την
ενδυνάμωση των ασθενών.
Με βάση τα παραπάνω, υπάρχουν λύσεις που επιτρέπουν
στους ασθενείς όχι μόνο να έχουν πρόσβαση αλλά και να
προσθέτουν τα δικά τους σχόλια στα αρχεία υγείας τους.
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Πυλώνας 2
Η ψηφιακή υγεία μπορεί να:
-επιτρέπει τη δομή της φροντίδας γύρω από τις
ανάγκες και τις προτιμήσεις ενός ατόμου
-προσφέρει βελτιώσεις στον συντονισμό της
περίθαλψης
-παρέχει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ επαγγελματιών και ασθενών
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Πυλώνας 3
Για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η προστασία
των
προσωπικών
δεδομένων
πρέπει
να
προστατεύεται και η χρήση τους δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα διακρίσεις που σχετίζονται με την
κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Αυτός ο
πυλώνας αναγνωρίζει επίσης το γεγονός ότι οι
ασθενείς θα πρέπει επίσης να έχουν άποψη σχετικά
με τον τρόπο κοινοποίησης και χρήσης των
δεδομένων τους. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών
χαιρετίζει το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται η
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς αυτός είναι
ένας σημαντικός τομέας ευπάθειας για ασθενείς
που βασίζονται σε ασφαλή μεταφορά πολύ
προσωπικών δεδομένων.
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Οι ευθύνες του γιατρού
Διατήρηση αρχείου επεξεργασίας
για τα ευαίσθητα δεδομένα
υγείας των ασθενών του

Διασφάλιση νόμιμης, δίκαιης
και διαφανούς επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα

Διατήρηση εντύπου πληροφοριών
και να λαμβάνει τη συγκατάθεση
των ασθενών του, εάν σκοπεύει να
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για
σκοπούς άλλους από τα ιατρικά
αρχεία

Διασφάλιση ότι τα προσωπικά
δεδομένα
των
ασθενών
ενημερώνονται.
Χρήση
τεχνικών
ασφαλείας

Προστασία των διαδικασιών
επεξεργασίας δεδομένων για
διαφάνεια

μέτρων

Οι ευθύνες του γιατρού: Είδη παραληπτών

Οι παραλήπτες των υπηρεσιών χωρίζονται
βάσει των παρακάτω χαρακτηριστικών:
• ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την
παροχή ιατρικής περίθαλψης
• κοινή χρήση δεδομένων σε συνεργασία με
επεξεργαστές δεδομένων όπου απαιτείται
σύμβαση
• κοινή χρήση δεδομένων εάν υπάρχουν
νομικά κωλύματα
• κοινή χρήση δεδομένων για λόγους
δημόσιας υγείας.

ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κοινωνική υγειονομική
περίθαλψη

Γιατροί, Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές, Φυσιοθεραπευτές,
Θεραπευτές Ομιλίας και Γλώσσας, Κοινωνικοί Λειτουργοί,
Φαρμακεία, Νοσηλευτές

Επεξεργασία δεδομένων
με σύμβαση

Εταιρείες ηλεκτρονικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Δημόσια υγεία

Δημόσιες υπηρεσίες

Εταίροι

Ασφαλιστικές εταιρείες

Νομικές ρυθμίσεις

Κοινωνική προστασία

Οι ευθύνες του γιατρού: Συμμόρφωση με τις αρχές προστασίας
δεδομένων
Δικαιοσύνη και διαφάνεια
Η δήλωση απορρήτου πρέπει να διατίθεται σε
υποκείμενα δεδομένων, όταν εγγράφονται σε
υπηρεσίες φροντίδας.

Περιορισμός δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι σχετικά και
να περιορίζονται σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση
με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε
επεξεργασία.

Περιορισμός σκοπού
Οι γιατροί επιτρέπεται να συλλέγουν και να
επεξεργάζονται πληροφορίες για συγκεκριμένο
σκοπό. Εάν η πρακτική του γιατρού
πραγματοποιεί
οποιαδήποτε
επιπλέον
επεξεργασία πέρα από τη συνήθη πρακτική, τότε
πρέπει να συμπεριληφθεί στο Αρχείο των
Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας

Ακρίβεια
Κάθε εύλογο βήμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά
δεδομένα είναι ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους
σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε
επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς
καθυστέρηση.

Οι ευθύνες του γιατρού: Συμμόρφωση με τα βασικά
δικαιώματα των ανθρώπων
1. Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων:
Βάσει Άρθρου 15 του GDPR, ο ασθενής μπορεί να έχει πρόσβαση στο
ιατρικό του αρχείο και ιστορικό. Ο γιατρός παρέχει αντίγραφο του
ιατρικού φακέλου του ασθενούς. Το αίτημα πρόσβασης πρέπει να
εκτελείται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 30 ημέρες μετά
την αίτηση πρόσβασης. Δεν θα χρεωθούν με αμοιβή για την παροχή
αντιγράφου του ιατρικού φακέλου. Το άτομο μπορεί να υποβάλει
αίτημα πρόσβασης για τα προσωπικά του δεδομένα.
2. Δικαίωμα διόρθωσης:
Βάσει του Άρθρου 16 του GDPR, ο ασθενής μπορεί να λάβει
διόρθωση αρχείων που είναι ανακριβή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι
ανεπιφύλακτο δικαίωμα και εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε
υπόθεσης. Εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του γιατρού και του
ασθενούς, λόγω της ανακρίβειας του αρχείου, μια πιθανή διαφορά
μπορεί να επιλυθεί με την προσθήκη συμπληρωματικής δήλωσης στο
αρχείο του ασθενούς.

3. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:
Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, σύμφωνα με
το Άρθρο 20 του GDPR, αφορά τις περιστάσεις όπου η
διαδικασία επεξεργασίας βασίζεται σε συγκατάθεση ή
σύμβαση. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να λάβει ένα
αντίγραφο του ιατρικού του αρχείου σε μορφή που του
επιτρέπει να μεταφέρουν τα δεδομένα σε άλλον
πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Δημιουργώντας το κλίμα ευαισθητοποίησης για τους
εργαζομένους στον κλάδο της υγείας
• Το ανθρώπινο σφάλμα είναι ο βασικός παράγοντας
για την πρόκληση παραβιάσεων δεδομένων
• Οικονομικός κίνδυνος
• Προληπτική συμπεριφορά
• Νομικό πρόταγμα
• Κλειδί της απόδειξης συμμόρφωσης του GDPR
• Οργανωτικό μέτρο
• Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας

ΓΙΑΤΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΊΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;
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Δημιουργώντας το κλίμα ευαισθητοποίησης για τους
εργαζομένους στον κλάδο της υγείας
• Οι πολιτικές που αφορούν την προστασία
δεδομένων είναι το πιο σημαντικό μέρος
• Η ευαισθητοποίηση περιλαμβάνει τη γνώση των
διαδικασιών
• Δέσμευση όλων: από στελέχη έως υπαλλήλους και
προγραμματιστές
• Κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σύμφωνα
τις αρμοδιότητες του καθενός
• Δημιουργία ενός σημείου επαφής

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
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Σύνοψη
Σε αυτήν την ενότητα, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώση σχετικά με τις ιστορικές
πτυχές της Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και τις οδηγίες του νέου κανονισμού GDPR.
Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης, η οποία καθορίζει μέτρα για
την πρόσβαση και την κοινή χρήση δεδομένων υγείας με ασφαλή τρόπο.
Αυτή η ενότητα εισάγει επίσης τους μαθητές στους 3 πυλώνες (ψηφιακή υγεία, προστασία
των δεδομένων υγείας και δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα υγείας). Η μονάδα
δημιουργεί επίσης το βασικό πλαίσιο για την ανάλυση των ευθυνών των ιατρών, καθώς και
τις κατηγορίες των ευθυνών τους.
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• RCSI. (2018). “GENERAL DATA PROTECTION REGULATIONS (GDPR): A GUIDE FOR SURGEONS”

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

