ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ρόδος, 21.05.2018

Ο Ιατρικός Σύλλογος
ύλλογος Ρόδου, στο πλαίσιο της προσαρμογής και συμμόρφωσης στο νέο
κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ένωσης για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR), πραγματοποίησε
με επιτυχία, το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 στις 19:00, στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου,
ομιλία με θέμα "Νέος
Νέος Κανονισμός
Κ
Προσωπικών Δεδομένων" με ομιλήτρια
την κα Χρυσή Χρυσοχού, διακεκριμένη δικηγόρο,
δικηγόρο (LLM) με Εξειδίκευση στο Δίκαιο του
Internet & των Προσωπικών Δεδομένων.
Σύντομο χαιρετισμό
ό απεύθυναν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
κ. Χρήστος Απ. Μαντάς και ο κ. Γρηγόρης Μοράρης, Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος
του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου.
Την ομιλία παρακολούθησαν αρκετοί ιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου,
μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου,, μέλη του Φαρμακευτικού και Οδοντιατρικού
Συλλόγου Δωδεκανήσου,, εκπρόσωποι υγειονομικών και επιστημονικών φορέων
φορέων,
εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και εργαζόμενοι σε ιατρεία και δημόσιες
υγειονομικές δομές.
Η παρουσίαση περιελάμβανε
λάμβανε συνοπτικές οδηγίες, για το Νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR),
(
), τις αλλαγές που θα επιφέρει το νέο νομοθετικό
πλαίσιο στους ιατρούς και στις ιατρικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ
Π.Φ.Υ,
τα απαιτούμενα μέτρα και τις διαδικασίες
διαδικασίε προστασίας τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους
προς τους ασθενείς.
Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων,
τέθηκαν εύλογα ερωτήματα και ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν στην καθ’ ημέρα
κλινική πράξη σε σχέση
η με το αρχείο προσωπικών δεδομένων των ασθενών και εκφράστηκε
από την πλειοψηφία, κυρίως των ιατρών,
ιατρών η ανησυχία στην υλοποίηση και την εφαρμογή
όλων των επερχόμενων αλλαγών,
αλλαγών που το νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο επιτάσσει.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην κα Χρυσή Χρυσοχού
για την εξαιρετικά, επιστημονικά εμπεριστατωμένη παρουσίασή της, και τη συνεργασία
της.
Ο Νέος Νόμος έχει ψηφιστεί
ηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τεθεί σε εφαρμογή
από 25 Μάιου 2018.
Για τον Ι.Σ.Ρ
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Απ. Μαντάς

Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Ιωάν. Τσέρκης
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