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Panaszbeadvány

Igen Tisztelt Elnök Úr!
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a háziorvosi
törzskarton adatkezelése ügyében a GDPR-nek megfelelő,
helyes adatkezelési eljárásról bocsásson ki egy ajánlást, amely
segíthet abban, hogy az állampolgárok személyes adataik
védelmével kapcsolatos jogai ne sérüljenek a törzskarton
felvétele során. Az elmúlt időben olyan sajtóhírek jelentek
meg, amelyek erősen megkérdőjelezik azt, hogy az
egészségügyi szereplők tisztában vannak-e azzal, hogy
a GDPR vonatkozik-e rájuk. Az alábbi cikkben a MOK
elnöke és a gyógyszerész kamara elnöke azt nyilatkozza,
hogy rájuk nekik nem kell betartani a GDPR előírásait és
csak a korábban rájuk vonatkozó magyar törvények alapján
folytatják tovább a működésüket. Ez szerintem nem állja meg a helyét.
http://weborvos.hu/lapszemle/hogyan-erinti-az-egeszsegugyet-a-gdpr-245973
A háziorvosi és a házi gyermekorvosi törzskarton
kitöltését A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet vezette be és tette kötelezővé
az alkalmazását 2018. július 1-jétől kezdődően. A jogalkotó sajnos
nem definiálta az adatkezelés jogalapját. Sajnos általános az a vélekedés,
hogy ez jogi kötelezettség alapon működhet. Ezt némileg árnyalja
az, hogy a NEAK elszámolási célú adataihoz az orvosi hozzáférés
a beteg előzetes hozzájárulásával történik (Eüak, 1997. évi XLVII. tv.)
11. § (3) bekezdés. Továbbá az EESZT e-Profil adatfeltöltését is
megtilthatja a beteg (Eüak. 35/J. § (4) bekezdése). Ezen kívül pedig
általánosan is érvényes az Eüak. 12. § (1) bekezdése, amely szerint
a beteg korábbi betegségeire vonatkozó adatokat önkéntesen adja át.
Ehhez képest az törzskarton szoftver úgy működik, hogy a NEAK
adatokat és az EESZT-be korábban rögzített adatokat automatikusan
emeli át a törzskartonba. A kitöltött törzskartont pedig ugyancsak
automatikusan továbbítja az EESZT e-Profil adatbázisába.
Tájékoztatom Önt arról, hogy a kényszerintézkedés alapon működő
EESZT ellen alkotmánybírósági indítványt nyújtottam be. Száma 753/2018.
A törzskarton szoftver specifikációját az OALI (Országos Alapellátási
intézet)
elkészítette, és csatoltan küldöm.
Nézeteim a törzskartonról a következők:
- először is meg kellene határozni az adatkezelés jogalapját.
(ez a jelenlegi törvényi előírások szerint is az önkéntes hozzájárulás).
Ezért a feltöltési eljárást is ennek megfelelően - a GDPR szerint kellene kialakítani.
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- az érintett betegek eddig semmilyen tájékoztatást sem kaptak
sem a NEAK / sem pedig az EESZT működéséről az adataik kezeléséről.
Ahhoz, hogy a hozzájárulás egyáltalán szóba kerülhessen, először is
reális és a GDPR-nek is megfelelő előzetes tájékoztatásra lenne szükség.
Magyarországon 9-9,5 millió ember semmit sem tud ezekről az
adatállományokról.
Ezért azt tartanám helyesnek, ha először is a betegek megkapnák a
kinyomtatott
listáját az átemelni szándékozott adatoknak és utána kijelölhetnék
azokat, amelyek átemeléséhez hozzájárulnak. A magyar törvények
szerint írásban.
- A betegeknek ugyancsak lenne joguk ahhoz, hogy a törzskarton
feltöltéséhez is hozzájáruljanak (megmondhassák, hogy milyen adatok
feltöltéséhez járulnak hozzá és mihez nem). Különösen annak figyelembe
vételével, hogy az adatokat a halál után 5 évig szándékozik az állam
megőrizni kényszerintézkedés alapján. Továbbá, hogy az állami
egészségügyi
rendszer igényt tart az adatokra tudományos kutatás céljából, ugyancsak
kényszerintézkedés alapon. Figyelembe kellene azt is venni,
hogy az új Büntetőeljárásról szóló törvény megengedi, hogy a rendőrség,
a TEK és a bíróságok elektronikus úton kérjen le egészségügyi adatokat az
EESZT-ből.
A törzskarton feltöltés 2018. július 1-jén indul, ezért arra kérem, hogy
időben, mielőtt a polgárok jogait tömeges sérelem éri, bocsásson ki
egy a GDPR-nek megfelelő ajánlást arra vonatkozóan, hogy mi a helyes
adatkezelési eljárás a törzskarton kitöltése során. Nem viselkedhet úgy
a háziorvos, mint egy egészségügyi rendőr. A visszamenőlegesen
alkalmazott kényszerintézkedés alkotmányosan is elfogadhatatlan.
Tisztelettel,
Dr. Alexin Zoltán, matematikus
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