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ΘΕΜΑ : Αναγραφή προσωπικών δεδομένων Ιατρών/Οδοντ. στα νέα συνταγολόγια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Με την παρούσα, θα θέλαμε να

σας ενημερώσουμε σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της

υποχρέωσης των Ιατρών για αναγραφή του ΑΜΚΑ αυτών στα νέα συνταγολόγια των ασθενών.
Ο Σύλλογός των Ιατρών/Οδοντιάτρων του ΙΚΑ Πειραιά (ΣΕΥΠΙΚΑ) σε επανειλημμένες
επιστολές και διαμαρτυρίες του προς την Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, έχει εκφράσει την
αντίθεσή του στην υποχρέωση αναγραφής του ΑΜΚΑ των ιατρών στα νέα συνταγολόγια, καθώς
ο ΑΜΚΑ περιέχει στα πρώτα του ψηφία την ημερομηνία γέννησης του κατόχου, η οποία
αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Τόσο τα μέλη μας, όσο και το σύνολο των Iατρικών
/Οδοντιατρικών Συλλόγων αντιτίθενται σε αυτήν την αναγραφή.
Ωστόσο παρά τις επανειλημμένες έγγραφες διαμαρτυρίες μας και τα σχετικά με το θέμα αυτό
ερωτήματα τα οποία έχουμε υποβάλει μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση (Σχετικά
σας

παραπέμπουμε

στο

διαδικτυακό

τόπο

του

http://www.seypikapeiraia.gr/pdf/prosopika_dedomena_iatrwn.pdf ).
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Συλλόγου

μας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ55/728 – 19/01/10 εγκύκλιό του, το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προχώρησε
στην ένταξή του στο σύστημα της Αυτοματοποιημένης Διαχείρησης Συνταγών. Στο πλαίσιο
εφαρμογής του συστήματος αυτού, στο νέο συνταγολόγιο πρέπει να υπάρχει και ο αριθμός
ΑΜΚΑ του θεράποντος Ιατρού σύμφωνα με το αρ. 32 παρ.6 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α), το
οποίο ορίζει ότι: «6.

Συνταγές φαρμάκων στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία

του συνταγολογίου συμπεριλαμβανομένου και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(AM ΚΑ) του αρμόδιου ιατρού που συνυπογράφει δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό».

Δεδομένου ότι οι έξι πρώτοι αριθμοί του ΑΜΚΑ αντιστοιχούν στην ημερομηνία γέννησης του
κάθε θεράποντος ιατρού ο οποίος θα συντάσσει την συνταγή, η οποία αποτελεί δεδομένο
προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του αρ. 2 του ν. 2472/97, εκφράζουμε την πλήρη
αντίθεσή μας στην ανωτέρω διάταξη η ο οποία μας επιβάλλει την γνωστοποίηση του
προσωπικού αυτού δεδομένου των ιατρών – μελών μας.

Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 1 του ν. 2472/97 η
«Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των
δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεση του» ενώ οι εξαιρέσεις όπου τέτοια συγκατάθεση του
υποκειμένου δεν απαιτείται, ορίζονται περιοριστικά στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Ωστόσο, η
αναγραφή του ΑΜΚΑ του Iατρού στην συνταγή δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό από τους
οριζόμενους στη διάταξη το αρ. 5 παρ. 2 του ν. 2472/97 και ως εκ τούτου κατά τη γνώμη μας
δεν εμπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου αυτού.
Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογός μας, ως Σωματείο που εκπροσωπεί τους Iατρούς/Οδοντιάτρους
του ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, προβάλλει αντίρρηση στην γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα μέσω της ημερομηνίας γέννησης εκάστου ιατρού όπως περιέχεται στον ΑΜΚΑ
αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του 2472/97.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε δυνάμει ποιάς άλλης τυχόν
διάταξης νόμου, τα μέλη μας είναι υποχρεωμένα ως συνταγογραφούντες Ιατροί να αναγράφουν
στα συνταγολόγια των ασθενών τον ΑΜΚΑ των Ιατρών, και αν η αναγραφή και επεξεργασία
του αριθμού αυτού όντως εμπίπτει στην έννοια του δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα
με το ν. 2472/97.
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Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας καθώς ο Σύλλογός μας προτίθεται εντός των
επομένων ημερών να προσφύγει ενώπιον της Αρχής σας με την καταγγελία αυτή για την μη
υποχρέωση αναγραφής του ΑΜΚΑ των ιατρών στα συνταγολόγια, προκειμένου να διευθετηθεί
οριστικά το ζήτημα για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των μελών μας και προς
όφελος των ασφαλισμένων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Λεούσης

Ο Γ.Γραμματέας
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