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Aπ6 τo iPhone μoυ

'Eιαρξη πρoωθημ6ιoυ μηwματog:

,/\AπξIE EΛnNo_β ΓPAΦE lo Y ΠoΣTΗ P |ΞHΣ Y ΓΕ loNoM lKoY XAPτH < heΙpdes k@healthnet-
map.gr>
Hμερoμηviα: 14 lαιoυαρioυ 2013 10:06:40 π.μ' GMT+O2:OO
Πρog:
Θ6μα: 2oΣ AΠOΓPAΦlKoΣ KYKΛOΣ lAlΩTlKoY τOMEA

Aγαπητ€ lατρ€

Θα Θ6λαμε vα σαζ εvημερ6σouμε 6τι απ6 τξv lΠ Noεμβρi.oυ 201'2
βρ[oκεται σε εξθλιξη o δεOτερoq απovραΦLK6ζ κιiκλog τoU
Yγειovoμικo0 Xαρτη.

oπωg Θα δε[τε KαL στηv o1ετικη εγκ0κλιo τηq Γ.Γ. Δημ6oιαg YγεLαq τηv
oπoια σαζ επιoυvdπτoυμε, η απoγραΦη σαζ στov xαρτη εLvαι

.*U.l-τ-o"χρεψ*τ1κη..o0μQωvα με τo πρoεδρικ6 διαταγμα 18O Aρ. ΦEK 2to/2-
10-2009.

Σ0μsωvα με τo πρoεδρικ6 δι&ταγμα η υπo1ρ6ωoη oαq γLα εvημ€ρωoη
τωv στoιχεlωv τoυ Xαρτη oυvδθεταt με τηV voμLμ6τητα λειτoυργLαg τoυ
ιατρεLoυ σCζ, KαL αV δεv απoγραQε[τε Θα €1ετε εvδε1oμ€vωg
κυριboειζ ωξ πρoζ τηv dδεια λειτoυργLα oαg.

Πρoξ διευκ6λυvoη oαg KαL γLα Vα μηv αvτLμετωπLoετε πρoβληματα, η
πρoΘεoμlα υπoβoληζ τωv απαιτo0μεvωv oτoιxεlωv €1ει παραταθεL
μ61ρι τιg 15 ΦεβρoυαρLoυ 2o!3 6πω9 Θα δεLτε Kαι σΕηv o1ετικη
εγκ0κλιo.

EπιoκεQτεLτε τηV ακ6λoυΘη διειjθυvoη 6πoυ Θα καvετε αLτηoη
απ6δooηξ πρoσωπικιi.lv κωδικιbv με τoUξ oπoioυg Θα μπoρεLτε vα
πραγματoπoιηoετε τηv απoγραQη τoυ ιατρεi,oυ oαg.

http :/lreg iste r" he alths u rvey. g r

Για πληρoQoρLεg KαL oδηγlεg o1ετικα με τηV διαδικαolα τηζ
απoγραQηg, μπoρε[τε vα επLKoιvωvεiτε με τo Γρα$εLo Yπoαcηριξηg

https://maiΙ.goog le.corry'rnail/ι/0/?υi=2&ile7902qc463&νiew=pt&search=inbox&th='13c3dcc309baf'198 1t2
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YγειovoμικoO Xαρτη τo oπoιo λειτoυργεL απo Δευτ6ρα θωg ΠαρασKευη
απ6 τιg 9:00 €ωg τιq 20:00 oτo τηλ€Qωvo 2L0-4895OO4 η oτo 1!42.

Eαv €1ετε λαβει ηδη κωδικo0ζ σαζ παρακαλo0με vα oλoκληριiloετε
τηv απoγραΦη σαζ.

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA AΘηvα 20-12-2012

YΠoYPΓElo YΓEIAΣ AP.ΠPΩT. 1619

ΓPAΦElo ΓENlKHΣ ΓPAMMATEΩΣ
ΔHMoΣlAΣ YΓEIAΣ ΠPoΣ

Tαx.
Δlε0Θuvoη

Tα1. KΦδlκαg
Tηλ6φιυvo
Fax &nb
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ΕΛΛHΝlKΗ ΔΗMoKPΑΤlA
YΠoYPΓΕlo YΓEIAΣ & KolNΩΝIKHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓYHΣ

lΑΤPlKOΣ ΣYΛΛoΓoΣ ΠΕl PAlΑ
Ν-Π-Δ.Δ-

MΕDlcAL ASSoclΑτIoΝ oF PlRAEUS
ΠΛATΕlΑ Π. MΠAKoΓtΑΝΝH 5 . 185 31 ΠElPΑΙAΣ ι ΤΗΛ:210 417B775 -210 4170652 . FΑX: 2'10 4'Ι38665

e-mai I : iatri kospeiraia@gmai l.com

Πειραιαg, 21'-g-2ot1
A.Π. 4462

Πρos
τoν Yπoυργδ Yγεiαg & Κ. A.
Ko Aνδρiα Δoβθρδo

Kriριε Yπoυργθ,

Πληρoφoρηθηκαμε απδ ιατρois-μiλη μαg δτι απδ τo hea1thdesk@hea1thnet-map'gr και απδ τo
τηλθφωνo 21o 4895oo4 αυνεxiζουν να απooτ6λλoυν στα πρooωπικα τoυg mailJ [ηuυμα, με τo
oπoio τoυg ζητoυν να απoγραφoliν oτα πλαioια τoυ Yγειoνομικoυ Χαρτη, παρδτι κατ' επαναληψη
υπηρξ-ε μαζi. τουg επικoινωνi.α τηζ Διοiκηoηg τoυ Ιατρικοιi Συ)λδγoυ Πειραια δια τηg Πρoθδρoυ
τoυ, δτι τα.oτoιxεiα πoυ ζητoriν εiναι πρooωπικα δεδoμδνα και oτιδ{πoτε θθλoυν μπδρoriν να τo
ζητηαoυν μθoω τoυ Ιατρικoi Συλλδγου.

Ζηταμε να μαs απαντηoετε:

1- Η εταιρεiα πoυ ανθλαβε τον Yγειονoμικδ Χαρτη d1ει αxθαη με εταιρεiα πoυ αoxoλεiται και
oτηρi.ζει την ηλεκτρονικfi συνταγoγραφηoη Aoφαλιoτικδν Tαμεiων ;2- Απδ που βρiκαν τα οτoιxεi.α των ιατρδν (e mail) πoυ απoτελoiν πρooωπικα δεδoμθνα και
τoυg ζητηoαν να κανoυν απoγραφi1 των στoιχεiων τηg αoκηαηg τoυ ιδιωτικoιi τoυg dργor, .,
αγνoiα των Ιατρικδν Συλλδγων, oι oπoioι -κατα νδμo- θ1oυν την ευθιiνη τηg δoκηoηg τηg
Ιατρικηg στην περιφiρεια τoυs ;

3- Για τιg χρησιμoπoιoυμενεg ηλεκτρονικig διευΘriνσsιs και τηλθφωνα, καθδg και για Tην
απoθrjκευοη και επεξεργαoiα των 

^oτoιxεiων που αυλλθγoυv, θλαβαν o-xετικη &δ"ια απδ ην
Αρxη Προoτααiαg Πρooωπικδν Δεδoμθνων ;

4- Θα θθλαμε νc. πληρoφoρηθoιiμε, πoιoi φoρεig ααxoλ:1θηκαν τελευταiα με την αδνταξη τoυ
Yγειoνoμικoιi Xαρτη, το κδoτog τoυ θργoυ αυτoυ, τιg ιδιδτητεg-ειδικδτητεg δλων' των
επιoτημδνων πoυ_ααxoληθηκαν και αν _δατω- καπoιoι Ιατρικoi Σiλλoγoι ,,ηραn μiρog oε
αυτδ, δπωg oυμβαiνει στην αδαταοη των Yγειoνομικδν Χαρτδν oε δλη την rυρδπατκf1
'Ενωoη;

Θεωρoυμε δτι o Yγειoνoμικδg^Xαρτηs τηg χδραg δεν απoτελεi απδ μδνog τoυ ατoιxεio διαxεiριoηg
των υπηρεoιδν υγεiαS και δεν μπoρεt να δια1ειριoτεi τιg λειτoυργiεg υπηρεoιδν υγjiαg ,,oυ
επικαλεioθε. To δλo €ργo τoυ Yγειoνoμικοιi Xδρτη, o oπoiog πoλλακιg ξεκiνηoε - τελεiωoε και
φγψαλw (δπωg φαiνεται απδ και απδ τιg ανακoινδoειg) oργανδθηκε εν αγνoiα των Ιατρικδν
Συλλδγων, παρακαμπτoνταg τoυg τελεtωg μθXρι oi1μερα. Mε τoν τρδπo δε πoυ επιxειρεi.ται
φαiνεται καταδικαoμθνo να απoτδxει.

o ΓEN.ΠPoEΔPoΣ

ΠAYΛoΣ
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lAτPtKoΣ ΣYΛΛoΓoΣ tIElPAtA lAτPlKoΣ ΣYΛΛoΓoΣ ΠEιPAIA
<iatri kosPe i ra ia@gm ai l'com >

lατρlκos Συλλoγos Πεtραlα
1 μηwμα

tATPtKoΣ ΣYΛΛoΓoΣ ΠEtPAlA lATPlKoΣ ΣYΛΛoΓoΣ ΠEiPAιA 30 Σεπτεμβρioυ 2011 11:45
π.μ.

<iatrikosPe irai a@gm a i l'com>

o lATPιKoΣ ΣYΛΛoΓoΣ ΠEιPAιA YΠENΘYMιZΕ| ΣTA MEΛΗ ToY

NA MHΝ AΠoΓPΑΦoYN HΛEKTPoNιKA, oYTE THΛEΦΩNιKA

ΣEETA|PEIEΣΠoYτoγ:zHτoYΝΣToDGlAΓΑToΝYΓEιoNoMlKoΧAPTH,
ΔloΤlΔEN =εpoγι,lε πδion )φΗΣιMoΠoιHΘoYN TA ΣTol)GιA AYTA ΣΤo MΕΛΛoN'
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