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Czasem muszê chowaæ
g³owê w piasek
Z dr. praw Wojciechem Rafa³em Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem

Ochrony Danych Osobowych, rozmawia Krzysztof Nyczaj.
Czy dane medyczne polskich pacjentów s¹
dobrze chronione?

 Eufemistycznie mówi¹c: s¹ ró¿ne problemy. Zale¿y, o jakich podmiotach leczniczych mówimy, czy dane medyczne przetwarzane s¹ w ich systemach teleinformatycznych, czy maj¹ postaæ papierow¹, czy
mówimy o receptach, czy o dokumentacji
medycznej.
Mo¿na zaobserwowaæ prawid³owoæ: im
wiêkszy stopieñ informatyzacji, tym mniej
k³opotów z ochron¹ danych. To zreszt¹ logiczne. Wiêkszoæ twórców systemów informatycznych przetwarzaj¹cych dane medyczne zdaje sobie sprawê, ¿e te systemy
musz¹ sprostaæ wysokim wymaganiom stawianym nie tylko przepisami prawa, ale tak¿e regulacjami o charakterze normalizacyjnym. Du¿e, rozbudowane systemy teleinformatyczne cechuj¹ siê wiêc najczêciej wysokim poziomem zabezpieczeñ, z czym

w przypadku danych przechowywanych
w formie papierowej, np. u indywidualnego
lekarza, bywa znacznie gorzej. Jeszcze gorzej jest z dokumentacj¹, któr¹ sami przechowujemy  naj³atwiej j¹ zgubiæ. W przypadku osobowych danych medycznych problemem jest nie tylko ich wyciek czy udostêpnienie osobie nieuprawnionej, ale równie¿ ustalenie krêgu osób, które powinny
mieæ do nich dostêp.
Ogromnym problemem jest fakt nachodzenia na siebie przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów o tajemnicy lekarskiej czy aptekarskiej. A tajemnica
lekarska to równie¿ tajemnica lekarza
w stosunku do innego lekarza. Nie ka¿dy lekarz w Polsce powinien mieæ dostêp do
wszystkich danych ka¿dego pacjenta. Odpowied na pytanie: jak zorganizowaæ dostêp do danych medycznych, aby nie naruszyæ przepisów o tajemnicy lekarskiej to

obecnie jedno z najwiêkszych wyzwañ
w s³u¿bie zdrowia.
Formalnie, w zgodzie z przepisami o tajemnicy zawodowej, trzeba by zakazaæ
dostêpu do danych wszystkim osobom,
które nie s¹ lekarzami czy pielêgniarkami, np. pracuj¹ w sekretariacie, recepcji, obs³uguj¹ systemy IT, zajmuj¹ siê
rozliczeniami czy statystyk¹ medyczn¹.
Ale w praktyce to niemo¿liwe

 Nie jestem specjalist¹ od wszystkich tajemnic prawnie chronionych, których w Polsce jest ok. 70. O poruszonej kwestii mogê
wiêc mówiæ z punktu widzenia prawa do
ochrony danych osobowych. Otó¿ najistotniejsze znaczenie ma tu fakt, czy dana osoba
zosta³a prawid³owo upowa¿niona do przetwarzania danych medycznych i czy dok³adnie
wie, jakiego rodzaju czynnoci mo¿e podejmowaæ w zakresie ich przetwarzania,
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a jakich nie. Dla mnie oczywiste jest, ¿e
udostêpnianie tego typu informacji w konkretnej potrzebie, np. osobom, które serwisuj¹ sprzêt czy oprogramowanie, bywa nieuniknione, np. w przypadku serwisowania
tomografu komputerowego, który przechowuje przecie¿ dane pacjentów. Inny przyk³ad to sytuacja, w której w zwi¹zku z przetwarzaniem danych wielu pacjentów o identycznych nazwiskach, konieczne jest uporz¹dkowanie bazy tak, by nie dochodzi³o do
pomy³ek. Oczywicie, informatyk, który
problem ma usun¹æ, musi mieæ dostêp do
danych osobowych. Istotne jest tu jednak,
by administrator danych, czyli zazwyczaj
kierownik jednostki, w prawid³owy sposób
upowa¿ni³ tak¹ osobê do dostêpu do danych
medycznych, poinformowa³ j¹, jakie czynnoci mo¿e wykonywaæ na danych i by
w odpowiedniej chwili odebra³ jej te uprawnienia. Pamiêtajmy te¿, ¿e w zinformatyzowanym wiecie czynnoci na danych coraz
czêciej dokonuje siê on-line. Z punktu widzenia ochrony danych osobowych dzia³ania takie s¹ dopuszczalne, jednak wymagaj¹
wdro¿enia stosownych procedur, w tym
nadania i cofniêcia upowa¿nieñ.
Wystarczaj¹ce jest umieszczenie w umowie o pracê z osob¹ niebêd¹c¹ lekarzem
czy pielêgniark¹ zobowi¹zania do przestrzegania tajemnicy medycznej?

 To jedno z rozwi¹zañ, przy czym przyznanie uprawnieñ dostêpu do danych medycznych musi byæ cile zwi¹zane z obowi¹zkami pracowniczymi. Znam jednak
przypadek nadania upowa¿nieñ do przetwarzania danych osobowych osobom sprz¹taj¹cym w placówce medycznej, dyrekcja
wysz³a bowiem z za³o¿enia, ¿e skoro maj¹
one dostêp do wszelkich pomieszczeñ, a co
za tym idzie przechowywanej tam dokumentacji, to nale¿y je formalnie upowa¿niæ
do takiego dostêpu. Takie podejcie jest
oczywist¹ bzdur¹.
Problemu, jaki sprawia w³aciwe zabezpieczenie dokumentacji medycznej, nie
mo¿na rozwi¹zaæ poprzez nadanie wszystkim zatrudnionym uprawnienia do dostêpu
do niej. Zupe³nie inny zakres dostêpu do
danych osobowych powinien mieæ lekarz,
pielêgniarka i po³o¿na, inny  osoba pracuj¹ca w sekretariacie, a jeszcze inny  pracownik ochrony. Nie wyobra¿am sobie, by
pracownik ochrony mia³ dostêp do takich
danych, mimo ¿e powinien mieæ wiedzê,
kto wchodzi do placówki lub korzysta z jej
pomieszczeñ. Powinien natomiast mieæ
uprawnienia dostêpu do informacji, kto i jak¹ funkcjê sprawuje w placówce, gdy¿ to
mo¿e wp³ywaæ na obowi¹zki i prawa, np.
prawo wejcia do magazynu z materia³ami
medycznymi i lekami.
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A co z sytuacj¹, kiedy przetwarzanie danych medycznych realizowane jest w outsourcingu? Minister Zdrowia stoi na stanowisku, ¿e outsourcing jest mo¿liwy,
a GIODO  ¿e nie.

 My nie twierdzimy, ¿e jest niemo¿liwy.
Twierdzimy, ¿e natura pewnych dzia³añ jest
taka, ¿e powinna istnieæ mo¿liwoæ ich wykonywania przez podmioty zewnêtrzne.
Nie mog¹ to jednak byæ dzia³ania dotykaj¹ce stricte oceny stanu zdrowia pacjenta czy
wprowadzania nowych danych medycznych, chyba ¿e istnieje ku temu wyrana
podstawa prawna.

Jesteśmy
poddawani
szantażowi…
Nie wykonuję
obowiązku, który
na mnie spoczywa.
Zgodnie z prawem
powininem zakazać
przetwarzania
danych w rejestrach.



Problemem jest jednak brak podstaw
prawnych do wielu czynnoci, które mog³yby byæ wykonywane w outsourcingu,
jak np. dzia³alnoæ biobanków. Natomiast
co do przekazywania danych medycznych
na zewn¹trz placówki w celu ich archiwizacji nie twierdzimy, ¿e takie zdarzenia nie
maj¹ sensu. W wielu przypadkach dla bezpieczeñstwa danych lepiej jest, aby by³y
one sk³adowane poza placówk¹ opieki
zdrowotnej. Jednak wówczas bardzo istotne jest zawarcie prawid³owej umowy powierzenia przetwarzania danych. Musi ona
mieæ formê pisemn¹, okrelaæ zakres i cel
przetwarzania danych, zapewniaj¹c administratorowi kontrolê nad tym, w jaki sposób dane s¹ przetwarzane.
Outsourcing przetwarzania danych medycznych, w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie
w 2014 r. przepisów dotycz¹cych prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci
elektronicznej, dla ma³ych placówek mo¿e
byæ sensownym rozwi¹zaniem, choæby ze
wzglêdu na koszty. Jednak administratorzy
w firmach informatycznych zajmuj¹cych siê

profesjonalnym przetwarzaniem danych te¿
bêd¹ mieli dostêp do tych danych. Czy nie
bêdzie to sprzeczne z prawem?

 Je¿eli outsourcing polega tylko na
przechowywaniu danych medycznych poza
placówk¹ opieki zdrowotnej, czyli na klasycznym hostingu, a wszystkie czynnoci
na danych dokonywane bêd¹ przez osoby
z tej placówki, to nie ma problemu. Wystarczy dobrze skonstruowana umowa powierzenia przetwarzania danych. Tym bardziej
¿e mo¿na zablokowaæ dostêp do danych,
np. poprzez ich szyfrowanie w jednostce.
To bardzo bezpieczne rozwi¹zanie. Z kolei
brak rozwi¹zañ szyfruj¹cych zwiêksza
prawdopodobieñstwo, ¿e osoby nieuprawnione bêd¹ wykorzystywa³y dane do innych
celów, np. tworzenia profili pacjentów poprzez ³¹czenie danych z jednostki A i B. Pamiêtajmy, ¿e najczêciej bêdziemy mieæ do
czynienia z firmami, które wiadcz¹ us³ugi
outsourcingowe w sposób masowy, bêd¹
wiêc posiadaæ dostêp do danych z wielu
placówek. Umowa powierzenia przetwarzania danych powinna wiêc wyranie stanowiæ, co mo¿e, a czego nie mo¿e robiæ firma zewnêtrzna.

Zagadnieniem nurtuj¹cym rodowisko medyczne jest mo¿liwoæ zastrzegania przez
pacjentów dostêpu do swoich danych medycznych. Czy pacjenci maj¹ prawo zastrzec dostêp do czêci swoich danych
medycznych lekarzom, którzy formalnie
siê nimi opiekuj¹, np. lekarzom poz lub pielêgniarkom rodowiskowym?

 Moim zdaniem, generalnie z ustawy
o ochronie danych osobowych mo¿liwoæ
tego typu wynika, chyba ¿e istniej¹ przepisy
szczególne, które to wykluczaj¹, np. dotycz¹ce chorób zakanych. Ustawa o ochronie
danych osobowych stanowi za, ¿e ka¿dy
ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych osobowych i odnosi siê to tak¿e do danych medycznych. Prawd¹ jest natomiast to, ¿e kiedy nie ma mo¿liwoci kontaktu z dan¹ osob¹, a ze wzglêdów medycznych jest to konieczne, ustawa o ochronie
danych osobowych nie uniemo¿liwia zapoznania siê przez ka¿dego lekarza z danymi
o jej stanie zdrowia.

Pan minister zwraca³ uwagê na koniecznoæ prawnego uregulowania funkcjonowania wielu rejestrów medycznych. Czy ta
sytuacja ju¿ siê poprawi³a?

 Oko³o 90% rejestrów dzia³a bez prawid³owej podstawy prawnej. Tak przynajmniej wynika z materia³ów, które Ministerstwo Zdrowia przygotowa³o na potrzeby
ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia. Dane te s¹ przera¿aj¹ce. Od wejcia do Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ nas
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europejskie przepisy dotycz¹ce ochrony danych osobowych, które wymagaj¹, by przetwarzanie danych w rejestrach by³o uregulowane na gruncie ustawy.
Brak podstawy prawnej utrudnia dzia³alnoæ wielu podmiotom prowadz¹cym rejestry. Przyk³adem s¹ rejestry nowotworów
 o uregulowanie ich funkcjonowania toczymy bój od 2004 r., a kolejni Generalni
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych
zwracaj¹ siê do kolejnych ministrów zdrowia o wprowadzenie podstaw prawnych
dzia³ania tych¿e. Pragnê podkreliæ, i nie
bojê siê u¿yæ tych s³ów, ¿e jestemy poddawani szanta¿owi. Gdybymy chcieli post¹piæ tak, jak to jest wymagane przez ustawê
o ochronie danych osobowych, to 1 stycznia
2004 r. powinnimy zakazaæ przetwarzania
danych w rejestrach nowotworowych, jako
nie znajduj¹cych podstaw prawnych w polskim prawie. Oczywicie, nie zrobilimy tego, gdy¿ bylimy ca³y czas przekonywani
przez Ministerstwo Zdrowia, ¿e regulacja
lada moment siê pojawi. Ostatnia data, któr¹ nam podano, to 1 stycznia 2012 r. Mamy
maj, a regulacji znowu nie ma. A przecie¿
wprowadzenie podstaw prawnych dla tych
rejestrów umo¿liwi³oby m.in. automatyzacjê wymiany danych, np. z rejestrem PESEL, dziêki czemu rejestry nowotworowe
mog³yby automatycznie badaæ tzw. prze¿ywalnoæ pacjentów.
Czyli to dobra wola GIODO sprawi³a, ¿e rejestry nie zosta³y zamkniête?

 Raczej  chowanie g³owy w piasek.
Zdajê sobie jednak sprawê, ¿e nie wykonujê obowi¹zku, który na mnie spoczywa,
skoro zgodnie z prawem powinienem zakazaæ przetwarzania danych w tych rejestrach, i to natychmiast.

Ustawa o systemie informacji w ochronie
zdrowia wprowadzi³a koniecznoæ informowania osób, których dane s¹ przetwarzane
w rejestrach. Trudno jednak wyobraziæ sobie sytuacjê, ¿e administrator rejestru prowadzi stosown¹ korespondencjê z kilkudziesiêcioma tysi¹cami osób. To tak¿e olbrzymie wydatki. Czy Pan minister ma jaki pomys³ w tej sprawie?

 Nie mam. W trakcie prac legislacyjnych bylimy zwolennikami innego rozwi¹zania, bardziej praktycznego, choæ trudniejszego legislacyjnie, co mog³oby wyd³u¿yæ
prace nad ustaw¹. Proponowalimy, by dane
osobowe zawarte w rejestrach by³y przetwarzane z mocy prawa, a wówczas nie trzeba
by³oby dope³niaæ obowi¹zku informacyjnego. Przewa¿y³y wzglêdy polityczne, a przyjête rozwi¹zania s¹ efektem daleko id¹cego
kompromisu z naszej strony. W obecnym
kszta³cie ustawa jest dla nas akceptowalna.

Nadal podtrzymujemy, ¿e pewne zapisy s¹
trudne do wykonania: koniecznoæ dope³nienia obowi¹zku informacyjnego to tylko jeden z przyk³adów takich zapisów.
System Informacji Medycznej (SIM) stanowi jeden z centralnych systemów
wprowadzonych przez tê ustawê. Maj¹
byæ w nim gromadzone dane osobowe,
jak imiê i nazwisko, PESEL, jednostkowe dane medyczne. Jak interpretowaæ
pojêcie jednostkowe dane medyczne?
Czy to informacja o zastosowanej procedurze medycznej b¹d problemie zdrowotnym pacjenta, czy te¿  ca³a dokumentacja medyczna pacjenta?

 Bior¹c pod uwagê definicjê zawart¹
w tej ustawie, obawiam siê, ¿e jedyn¹ prawid³ow¹ interpretacj¹ jest ta druga. Jednostkowe dane medyczne to ca³oæ informacji medycznej dotycz¹cej konkretnej osoby, a wiêc
ca³oæ dokumentacji medycznej.
I na podstawie tego przepisu CSIOZ mo¿e gromadziæ dokumentacjê medyczn¹
wszystkich pacjentów w Polsce?

 Obawiam siê, ¿e tak. Mylê nawet, ¿e
taki w³anie by³ zamiar. Jednak proszê zauwa¿yæ, ¿e z przepisów ustawy nie wynika
wcale przymus umieszczania informacji
w systemie informacji medycznej.
CSIOZ twierdzi, ¿e dane bêd¹ umieszczane za zgod¹ pacjenta

 Jeli mia³oby siê to odbywaæ za zgod¹
pacjenta, to nie bardzo wiem, w jaki sposób
taka zgoda mia³aby zostaæ udzielona. Proszê
pamiêtaæ, ¿e zgoda musi byæ wiadoma i dobrowolna. Pacjent nie mo¿e mieæ poczucia
zale¿noci pomiêdzy udzieleniem zgody
a udzieleniem wiadczenia zdrowotnego.
Wród modu³ów SIM ma byæ modu³ zleceñ, gromadz¹cy m.in. elektroniczne recepty. Czy zasadne jest archiwizowanie
ich wszystkich w centralnym systemie
danych? Czy nie powinny byæ zeñ usuwane zaraz po ich zrealizowaniu? Wiele
zawieraæ bêdzie przecie¿ dane wra¿liwe,
np. informacje o przepisaniu leków psychotropowych. Czy chêæ otrzymywania
szczegó³owych statystyk dotycz¹cych
gospodarki lekiem uprawnia do archiwizowania tak szczegó³owych danych?

 Przetwarzanie danych wra¿liwych nale¿y okrelaæ pod k¹tem celów, które maj¹
zostaæ zrealizowane. W ka¿dym systemie,
czy to teleinformatycznym, czy tradycyjnym, dane wra¿liwe powinny byæ przechowywane tylko tak d³ugo, jak to konieczne do zrealizowania celu, który wymaga³ ich przechowywania. Trudno mi
jednak odpowiedzieæ, czy we wszystkich

przypadkach statystyk zdrowotnych odizolowanie danych medycznych od danych
identyfikuj¹cych osobê jest mo¿liwe.
Anonimizacja danych rozwi¹za³aby ten
problem?

 Dane do celów statystycznych powinny
byæ wykorzystywane w wersji zanonimizowanej. Jednak w przypadku niektórych danych medycznych, np. dotycz¹cych genomu,
mo¿e byæ z tym k³opot. Po prostu  od pewnego momentu pojawia siê fizyczna niemo¿liwoæ anonimizacji i dane, które pozostan¹
w systemie, a dotycz¹ genomu, nawet po
od³¹czeniu od osoby nie bêd¹ anonimowe,
poniewa¿ kolejne zebrane dane bêd¹
w 100% odpowiada³y wczeniejszym, wiêc
³atwo bêdzie mo¿na zidentyfikowaæ tê osobê. Nawet jeli dane osobowe trwale oddzielimy od danych medycznych, to wyst¹pi¹ sytuacje, gdy identyfikacja pacjenta bêdzie
mo¿liwa po samych danych medycznych.
Przyk³adowo, je¿eli osoba by³a hospitalizowana w zwi¹zku z chorob¹ rzadko wystêpuj¹c¹ w danym szpitalu, to bêdzie ona zawsze
mo¿liwa do zidentyfikowania po danych
medycznych, chocia¿by dlatego, ¿e by³a jedynym pacjentem hospitalizowanym z t¹
chorob¹. Nie nale¿y wiêc fetyszyzowaæ problemu anonimizacji danych, gdy¿ nie zawsze bêdzie to mo¿liwe.

Ustawa o systemie informacji w ochronie
zdrowia wprowadza równie¿ pojêcie systemu informacji w ochronie zdrowia (SIOZ),
który ma siê sk³adaæ m.in. z SIM-u oraz rejestrów. SIOZ ma byæ tak¿e zarz¹dzany
przez CSIOZ. Czy to oznacza, ¿e Centrum
bêdzie zarz¹dza³o w sposób scentralizowany danymi medycznymi wszystkich pacjentów w Polsce?

 Oddzielmy pojêcie systemu informacyjnego od sk³adowanej gdzie bazy danych.
To, ¿e istnieje system informacji w ochronie
zdrowia, a orodkiem zarz¹dzaj¹cym jest
CSIOZ, nie oznacza, ¿e wszystkie bazy maj¹ siê znaleæ w systemie centralnym.
Z systemem informacyjnym mamy do
czynienia wtedy, kiedy z danego miejsca
mo¿emy wydobyæ informacje z innego
miejsca. Taki system mo¿e byæ rozproszony. Ustawa o ochronie danych osobowych
ju¿ w 1997 r. mówi³a, co jest zbiorem danych osobowych, niezale¿nie od tego, czy
jest on scentralizowany czy rozproszony.
System informacji w ochronie zdrowia
opisany w ustawie niekoniecznie musi byæ
systemem, który korzysta wy³¹cznie z baz
znajduj¹cych siê w CSIOZ. Wiêkszoæ rejestrów bêdzie zlokalizowana w innych
miejscach, natomiast bêd¹ po³¹czone
z systemem centralnym tak, ¿e bêdzie
mo¿na zajrzeæ do nich z konkretnego
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miejsca. W tym sensie bêd¹ czêci¹
systemu informacji w ochronie zdrowia.
Zgodnie z ustaw¹, od po³owy 2014 r.
wszystkie podmioty lecznicze powinny prowadziæ dokumentacjê medyczn¹ wy³¹cznie
w postaci elektronicznej. Dla placówek,
zw³aszcza mniejszych, bêdzie to kosztowne przedsiêwziêcie. Najtañsze by³oby wiêc
wejcie w rozwi¹zania typu cloud computing. Czy tzw. przetwarzanie danych medycznych w chmurze jest bezpieczne?
Jaki rodzaj chmury dla placówek by³by
Pana zdaniem odpowiedni?

 Nie da siê odpowiedzieæ w kilku zdaniach. Najpierw trzeba by przeanalizowaæ
koncepcjê ró¿nego rodzaju chmur. Zupe³nie
inaczej bêdzie to wygl¹da³o w przypadku klasycznych chmur publicznych udostêpnianych
wszelkim podmiotom, inaczej w przypadku
chmury prywatnej, zbli¿onej do klasycznego
hostingu. A pomiêdzy tymi biegunami le¿¹
wszystkie inne mo¿liwe rozwi¹zania chmurowe, które mog¹ byæ mniej lub bardziej bezpieczne. Bardzo prosta jest natomiast zale¿noæ pomiêdzy kosztami rozwi¹zania chmurowego a zakresem jego bezpieczeñstwa. Im
jest bezpieczniejsze, tym na pewno dro¿sze.
Je¿eli chcielibymy przechowywaæ dane osobowe, szczególnie wra¿liwe, w chmurze publicznej, co wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ ich przetwarzania gdzie na wiecie, bez precyzyjnego okrelenia lokalizacji centrów przetwa-

rzania danych  to takie rozwi¹zanie niew¹tpliwie jest sprzeczne z zasadami ochrony danych osobowych. Co do tego nie mam
¿adnych w¹tpliwoci, nie ma bowiem mo¿liwoci uzyskania zezwolenia na przekazanie danych do kraju trzeciego. Przy typowej
umowie adhezyjnej na korzystanie z chmury publicznej zezwolenia GIODO wiêc by
nie wyda³. Ale nawet jeli umowa zak³ada³aby, ¿e dane bêd¹ przechowywane na terenie którego z pañstw UE, to pozostaje problem zapewnienia administratorowi danych, czyli kierownikowi placówki opieki
zdrowotnej, mo¿liwoci kontroli sposobu
przetwarzania danych. Czêæ dostawców
rozwi¹zañ chmurowych umo¿liwia wprawdzie dokonywanie np. inspekcji on-line, ale
oczywicie to te¿ kosztuje. Tak wiêc, im
bardziej umowa dotycz¹ca przetwarzania
danych bêdzie dostosowana specjalnie do
naszych potrzeb, tym bardziej bêdzie to
kosztowne.
Komisja Europejska skierowa³a niedawno
do konsultacji projekt nowego Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony danych. Jak du¿y
wp³yw bêdzie ono mia³o na kwestiê ochrony danych medycznych?

 Spory. Wprowadza bowiem regu³y
ustanawiania przepisów krajowych zwi¹zanych z przetwarzaniem danych dotycz¹cych zdrowia nie tylko dla celów zwi¹za-

nych z procesem leczenia konkretnej osoby, ale równie¿ dla celów zwi¹zanych
z medycyn¹ pracy, medycyn¹ prewencyjn¹, zarz¹dzaniem opiek¹ zdrowotn¹,
ochron¹ epidemiologiczn¹, wreszcie koniecznoci¹ zapewnienia wysokich standardów jakoci i bezpieczeñstwa produktów leczniczych. Rozporz¹dzenie definiuje
równie¿ ramy umo¿liwiaj¹ce przetwarzanie danych osobowych do celów dokumentacji, statystyki, badañ naukowych, prowadzenia rejestrów pacjentów.
Ministerstwo Zdrowia proceduje tymczasem projekty rozporz¹dzeñ do tej ustawy.
Czy GIODO zgodzi siê na wykorzystywanie
numeru PESEL jako identyfikatora lekarza?

 Ka¿da sytuacja, w której PESEL jest
wykorzystywany poza systemem administracji, a tym bardziej jako login czy has³o
do jakiegokolwiek systemu  zawsze jest
dla nas niepokoj¹ca. Wielokrotnie kwestionowalimy wykorzystywanie numeru PESEL w celach komercyjnych, np. przy programach lojalnociowych. Dlaczego mielibymy siê zgodziæ na takie rozwi¹zanie
w przypadku lekarzy? Wydaje siê, ¿e istnieje mo¿liwoæ stworzenia innego identyfikatora ni¿ numer PESEL dla celów identyfikacyjnych grup pracowników medycznych.
Naszym zdaniem, PESEL jest w Polsce
zbyt czêsto stosowanym identyfikatorem
wewn¹trz baz administracyjnych. n

Przetwarzanie danych medycznych poza placówk¹

P

Polemika GIODO z Ministrem Zdrowia

omiêdzy G³ównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Ministrem Zdrowia trwa spór dotycz¹cy mo¿liwoci prawnego uregulowania zlecania przez placówki opieki zdrowotnej przetwarzania danych medycznych podmiotom wyspecjalizowanym w profesjonalnym ich przetwarzaniu.
GIODO wezwa³ ministra do niezw³ocznego podjêcia prac nad prawnym uregulowaniem tej kwestii  Minister Zdrowia stoi jednak na
stanowisku, ¿e istniej¹ce ramy prawne s¹ wystarczaj¹ce. Na razie
w sprawie mamy pat. Jakie s¹ najwa¿niejsze argumenty stron?

Zdaniem GIODO
W sierpniu 2011 r. GIODO wyst¹pi³ do MZ o podjêcie prac legislacyjnych maj¹cych na celu wprowadzenie podstaw prawnych dla
zlecania informatycznej obs³ugi procesu przetwarzania danych osobowych przez administratorów przetwarzaj¹cych dane osobowe pacjentów w zwi¹zku z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Wg GIODO, w obecnym stanie prawnym
nie jest to dopuszczalne ze wzglêdu na istnienie tajemnicy zawodowej
(art. 13 i 14 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). GIODO zwróci³ uwagê, ¿e co do zasady ustawa
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o ochronie danych osobowych przewiduje mo¿liwoæ powierzenia
przetwarzania danych osobowych wyspecjalizowanym podmiotom,
nie zawiera te¿ zastrze¿eñ co do mo¿liwoci powierzenia do przetwarzania tak¿e danych szczególnie chronionych. Jednak mo¿e to budziæ
w¹tpliwoci w odniesieniu do informacji objêtych zakresem ustawowych tajemnic wynikaj¹cych z przepisów dotycz¹cych wykonywania
zawodów medycznych. Je¿eli bowiem ustawy szczególne przewiduj¹
dalej id¹c¹ ochronê, ni¿ wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych, stosuje siê przepisy tych pierwszych.
GIODO podkrela, ¿e chocia¿ co do zasady powierzenie przetwarzania danych osobowych nastêpuje bez koniecznoci uzyskiwania
zgody osób, których danych dotycz¹, to w razie zwi¹zania tajemnic¹ zawodow¹  ka¿dy przypadek pos³u¿enia siê podwykonawc¹
w zwi¹zku z przetwarzaniem danych wymaga istnienia przepisu
rangi ustawy, który na takie dzia³anie wprost zezwala. Analogiczna
relacja, zdaniem GIODO, zachodzi pomiêdzy przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych a regulacjami sektorowymi uwzglêdniaj¹cymi szczególne zagro¿enia dla sfery prywatnoci i wprowadzaj¹cymi tajemnice zawodowe, np. ustaw¹ Prawo bankowe, ustaw¹ o dzia³alnoci ubezpieczeniowej, ustaw¹ Prawo telekomunikacyjne. Na gruncie przepisów ustawowych  podkrela GIODO 

przewidziano mo¿liwoæ przekazywania danych niezbêdnych do
prowadzenia dzia³alnoci bankowej, ubezpieczeniowej czy telekomunikacyjnej innym podmiotom przez podmioty prowadz¹ce te
dzia³alnoci, jednoczenie rozci¹gniêto na podmioty wspó³pracuj¹ce
z nimi obowi¹zek zachowania ustawowej tajemnicy.
Ustawa o dzia³alnoci leczniczej ani ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia nie przewiduj¹ podobnych rozwi¹zañ
 przypomina GIODO. Równie¿ ¿aden z przepisów ustawy o informatyzacji podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne (np.
spzozów) nie odnosi siê bezporednio do informacji dotycz¹cych
pacjentów i objêtych tajemnic¹ na podstawie przepisów szczególnych, chocia¿ dotyka kwestii technicznego udostêpniania danych
zgromadzonych w rejestrach, w tym m.in. w ewidencji wiadczeñ
zdrowotnych w zozach.
Przepisy ustawy o informatyzacji dzia³alnoci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne nie stanowi¹, zdaniem GIODO, wyj¹tku od
zasady przyjêtej w art. 14 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zobowi¹zuj¹cej do zachowania w tajemnicy
przez osoby wykonuj¹ce zawód medyczny i udzielaj¹ce pacjentowi
wiadczeñ zdrowotnych informacji z tym zwi¹zanych, a uzyskanych
w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu medycznego. GIODO podkrela równie¿, ¿e prawid³owo skonstruowana podstawa prawna dla
przekazywania danych pacjenta objêtych tajemnic¹ zawodow¹ powinna w sposób wyrany okrelaæ kr¹g podmiotów uprawnionych do
dostêpu do informacji objêtych tajemnic¹, ponadto cel i zakres tego
udostêpnienia. Niezbêdne jest równie¿, zdaniem GIODO, wprowadzenie dodatkowego przepisu rozci¹gaj¹cego obowi¹zek zachowania
powy¿szej tajemnicy na podmioty, którym informacje te bêd¹ powierzane. Tylko w taki sposób mo¿na bowiem zapewniæ ochronê prywatnoci pacjentów i zachowania tajemnicy informacji uzyskiwanych w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Minister Zdrowia odpowiada
Minister Zdrowia nie podzieli³ powy¿szego stanowiska. Stwierdzi³, ¿e ustawa o ochronie danych osobowych stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê prawn¹ do zlecenia przetwarzania danych medycznych
podmiotom zajmuj¹cym siê ich profesjonalnym przetwarzaniem.
Podmiot przetwarzaj¹cy dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem danych nie staje siê ich administratorem,
a do powierzenia przetwarzania danych osobowych przez ich administratora nie jest wymagana zgoda osoby, której dotycz¹.
Minister przywo³uj¹c przepisy ustawy o ochronie danych osobowych stwierdzi³, ¿e umowa o powierzenie przetwarzania danych
osobowych okrela szczegó³owo zakres i cel ich przetwarzania.
Zdaniem MZ, obostrzenia dotycz¹ce technicznego zabezpieczenia
danych zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych s¹ wiêc
wystarczaj¹ce. Niew³aciwe natomiast jest powo³ywanie siê GIODO na przyk³ady z prawa bankowego i innych ustaw. Wed³ug prawa bankowego dane s¹ udostêpniane, np. w celu sprawdzenia zdolnoci kredytowej klienta. Powierzenie przetwarzania danych osobowych pacjentów przez podmioty udzielaj¹ce wiadczeñ zdrowotnych dotyczy natomiast jedynie przechowywania dokumentacji medycznej sporz¹dzonej w postaci elektronicznej. Podmiot, który przetwarzanie danych powierza, nie udostêpnia ich  podkrela MZ.

GIODO podtrzymuje
W grudniu 2011 r. GIODO stanowczo odrzuci³ tê argumentacjê
Ministra Zdrowia, która jego zdaniem pomija rzeczywiste ród³a
problemu oraz wskazuje na niezrozumienie argumentów natury
prawnej: znaczenie wzajemnego stosunku przepisów o ochronie danych osobowych i ustaw wzglêdem niej szczególnych, które nale¿y

oceniaæ na gruncie art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
(Stanowi on, i¿ je¿eli przepisy odrêbnych ustaw odnosz¹cych siê do
przetwarzania danych przewiduj¹ dalej id¹c¹ ochronê, ni¿ ta ustawa,
stosuje siê przepisy tych¿e ustaw). W razie zwi¹zania tajemnic¹ zawodow¹  podkrela ponownie GIODO  ka¿dy przypadek pos³u¿enia siê podwykonawc¹ w zwi¹zku z przetwarzaniem danych wymaga istnienia przepisów rangi ustawy, które na takie dzia³anie
wprost zezwalaj¹. Skoro za przepisy zapewniaj¹ce informacjom
dalej id¹c¹ ochronê wy³¹czaj¹ stosowanie przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych, to b³êdem jest powo³ywanie siê na
jej art. 31 traktuj¹cy o mo¿liwoci powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi.
GIODO podkreli³ równie¿, ¿e problem powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczy w wielu przypadkach przetwarzania
danych zwi¹zanych z obs³ug¹ procesu przetwarzania danych w systemach informatycznych czy specjalistycznego sprzêtu diagnostycznego rejestruj¹cego dane osobowe na rzecz podmiotów wiadcz¹cych us³ugi zdrowotne. I mo¿e tu chodziæ o ró¿ne operacje na danych (zbieranie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie i usuwanie), nie za, jak wskazuje Minister Zdrowia, jedynie przechowywanie dokumentacji medycznej. GIODO ponownie zwróci³ uwagê, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce
przechowywania dokumentacji medycznej nie odnosz¹ siê do kwestii mo¿liwoci delegowania powy¿szych zadañ na inne podmioty.

Rada dla placówek opieki zdrowotnej
W wietle tej polemiki  placówki opieki zdrowotnej powinny
przyj¹æ stanowisko ostro¿nociowe. GIODO jest wszak g³ównym
organem w kwestii ochrony danych osobowych. Jego instytucjonalizacja i zakres kompetencji, okrelone w ustawie o ochronie danych
osobowych, wynikaj¹ wprost z art. 28 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE z 24 padziernika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przep³ywu tych danych.
Jak zatem zorganizowaæ gromadzenie osobowych danych medycznych poza placówk¹ opieki zdrowotnej, aby mog³y one straciæ
status medycznych danych osobowych, a tym samym  przesta³y
podlegaæ re¿imowi tajemnicy lekarskiej?
Mo¿na tego dokonaæ poprzez anonimizacjê, pseudonimizacjê lub
separacjê danych.
Anonimizacja to takie przekszta³cenie danych osobowych, po
którym nie mo¿na ju¿ przyporz¹dkowaæ poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do okrelonej lub mo¿liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo mo¿na tego dokonaæ jedynie
niewspó³miernie du¿ym nak³adem czasu, kosztów i si³. Przez
pseudonimizacjê nale¿y rozumieæ proces, w którym dane osobowe zostaj¹ usuniête z rekordu danych i zast¹pione przez pseudonim, przy czym pseudonim pozwala powróciæ do zapisu danych
ród³owych. Separacja danych z kolei polega na podzieleniu danych na dwie czêci: odseparowaniu danych wra¿liwych od pozosta³ych. Zwi¹zek pomiêdzy odseparowan¹ czêci¹ identyfikacyjn¹ a pozosta³¹ czêci¹ danych realizowany jest przy pomocy
pseudonimów.
Sposobem zapewnienia przestrzegania tajemnicy lekarskiej
w przypadku outsourcingu przetwarzania danych medycznych
mo¿e byæ równie¿ szyfrowanie danych sk³adowanych w zewnêtrznym archiwum. Szyfrowanie odbywa siê na terenie placówki opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu certyfikatów niekwalifikowanych. Odczyt danych jest wtedy mo¿liwy przez personel medyczny placówki. Administrator IT z firmy zewnêtrznej
obs³uguj¹cej archiwum elektroniczne widzi jedynie nic nie mówi¹cy ci¹g znaków. n
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