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Az egyes egészségügyi alapellátást érintő kormányrendeletek és miniszteri rendeletek
módosításáról szóló előterjesztés - véleményezése

Tisztelt Cím,
A kormany.hu oldalon megjelent "az egyes egészségügyi alapellátást
érintő kormányrendeletek módosításáról" szóló kormányrendelet tervezete.
Ebben megtalálható a A háziorvosok indikátor alapú
teljesítményértékeléséről
és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló
11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása az új eü. törzskartonnal
kapcsolatban.
Sajnálatosan kimaradt a tervezetből az, hogy a háziorvos milyen
előzetes adatvédelmi felvilágosítást ad a betegének az adatgyűjtésről.
Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. §-a szerint:
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy
az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre
és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése
alapján
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Szeretném megjegyezni, hogy az Eüak. (1997. évi XLVII. törvény) 12. §-a
szerint:
12. § (1) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett
részéről
történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően
előírt személyazonosító adatok és a 13. §-ban foglaltak kivételével –
önkéntes.
--------------------------------A fentiek szerint a törzskartonon az Eüak. szerinti személyazonosító
adatok felvétele lehet kötelező. Az Eüak. 3. § b) pontjában azonban nem
szerepel az értesítési cím, e-mail cím és a telefonszám - ennek kezelése
jelenleg csak hozzájárulással képzelhető el.
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Az egészségi, és főleg a társadalmi helyzetre utaló adatok átadása
az Eüak. 12. § szerint önkéntes lehet csak, amely adatok kezeléséhez
CSAK írásban adott hozzájárulással juthat hozzá a háziorvos. Az előzetes
tájékoztatásnak ki kell(ene) terjednie erre, még mielőtt a beteg bármit is
mond. Ezen kívül fontosnak tartom megjegyezni, hogy ha önkéntes
adatkezelésről van szó, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását
az érintett utóbb visszavonhatja. Ha az adatok nem törölhetők, akkor
az adatokat zárolni kell az Infotv. szerint. A társadalmi helyzetre
vonatkozó adatok NEM egészségügyi adatok, amelyek kezelése ellen
a véleményem szerint utóbb lehet tiltakozni. Ilyen adatok felvételét
semmilyen törvény nem rendeli el és nem is rendelheti el.
Különösen fel kellene hívni a betegek figyelmét arra, hogy az Eüak.
29. § (4) bekezdése szerint a
A háziorvos a hozzá bejelentkezett érintett kórtörténetében tartja nyilván
annak – általa ismert – valamennyi egészségügyi adatát.
Amiből következik, hogy ha egyszer valamilyen egészségügyi adatok
a beteg magáról elmondott, akkor az haláláig a háziorvosnál megtalálható
lesz. (Bár elvileg 30 év elteltével törölni kellene azokat.) Különösen
fontos lenne annak tisztázása, hogy a háziorvos a törzskarton alapján
kinek ad tájékoztatást. Elfogadhatatlannak tartom, hogy erről az
üzemorvos is kaphat felvilágosítást - ami az orvosi titoktartás
jelentős megsértése. A törzskarton felvitele az EESzT-be szintén
kizárólag önkéntes alapon képzelhető el. A kormányrendeletből
nem derül ki, hogy a törzskarton adattartalmát továbbítja-e a háziorvos
valakinek a számára.
Tisztelettel
Dr. Alexin Zoltán, PhD.
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