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Testy na ojcostwo poza kontrolą
Wojciech Rafał Wiewlórowski Należy wprowadzić system akredytacji instytucji,
które przeprowadzają badania genetyczne poza publiczną służbą zdrowia
Jak grzyby po deszczu
powstają komercyjne firmy,
które oferują badania
genetyczne pozwalające np.
zakwestionować ojcostwo.
Irena Lipowicz, rzecz
nik praw obywatelskich,
wystąpiła z wnioskiem do
ministra sprawiedliwości
o uregulowanie zasad ich
przeprowadzania. Wskazuje,
że ci przedsiębiorcy działają
poza prawem, bo kod DNA
jest daną wrażliwą. Czy ma
rację?

Na gruncie ustawy o ochro
nie danych osobowych infor
macja o kodzie genetycznym
należy do danych szczegól
nie chronionych (wrażli
wych), których przetwarza
nie (w tym pozyskiwanie,
udostępnianie) jest - co do
zasady - zabronione. W usta
wie zostały określone wyjąt
ki od tego ogólnego zakazu.
Dopuszcza się przetwarzanie
danych m.in. o kodzie gene
tycznym w przypadku, gdy
jest ono prowadzone w celu
ochrony zdrowia, świadcze
nia usług medycznych lub
leczenia pacjentów i są przy
tym stworzone pełne gwa
rancje ochrony tych danych.
Testy DNA ustalające ojco
stwo nie są jednak wykony
wane w celach medycznych.
W sytuacji gdy prowadzo
nych przez różnego rodzaju
podmioty badań DNA nie moż
na zakwalifikować jako usługi
medycznej, wówczas przesłan
ką legalizującą przetwarzanie
danych szczególnie chronio
nych może być jedynie zgoda
osoby, której one dotyczą. Nale
ży przez nią rozumieć oświad
czenie woli, którego treścią
jest zgoda na przetwarzanie

instrumentów zapewnie
nia jakości badań genetycz-"
nych dla celów zdrowotnych
było wprowadzenie systemu
akredytacji instytucji, które
je przeprowadzają. Doko
nywałby jej minister zdro
wia. Warunkiem uzyskania
akredytacji powinno być
przede wszystkim posiada
nie przez instytucję proce
dur wewnętrznych gwaran
tujących, że wszelkie badania
genetyczne prowadzone będą
zgodnie z ogólnie akcepto
wanymi standardami nauko
wymi, technicznymi i etycz-*nymi. Ponadto obowiązek
Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony
zapewnienia jakości badań
danych osobowych
związany byłby z konieczno
ścią zatrudniania pracow
danych osobowych tego, kto testów genetycznych do
ników posiadających odpo
je składa. Nie może być ona celów pozamedycznych jest
wiednie kwalifikacje. Chodzi
domniemana lub dorozumia poza jakąkolwiek kontrolą?
także o przestrzeganie wy
na z oświadczenia woli o innej Minister nauki i szkolnictwa mogów dotyczących przecho
treści Może być natomiast od wyższego powołał doradczy wywania oraz niszczenia wy
zespół ds. molekularnych ba ników badań genetycznych,
wołana w każdym czasie.
dań genetycznych i bioban- jak również niszczenia ma
Kto powinien taką zgodę
kowania. Jego członkowie teriału genetycznego.
wyrazić, gdy przedmio
uznali, że wykonywanie te
Zespół zalecał także, aby dla
tem badania jest kod DNA
stów genetycznych poza pu bezpieczeństwa badań gene
dziecka, co jest częste
bliczną służbą zdrowia - jako tycznych dla celów medycz—
w przypadku testów na
forma usługi medycznej, któ nych ograniczyć krąg pod
ojcostwo?
ra nie podlega żadnej kontroli miotów uprawnionych do
W przypadku osób małolet - rodzi wiele zagrożeń, takich przeprowadzenia testu gene
nich taką zgodę powinien jak wykorzystywanie wyni tycznego. Może zostać on wy
wyrazić ich przedstawiciel ków tego typu testów przez konany jedynie przez właści
towarzystwa ubezpieczenio wego lekarza lub przez osoby
ustawowy.
we i pracodawców oraz brak albo instytucje, którym test zo
Musi być ona udzielona na
zapewnienia wysokich stan stał zlecony przez właściwego
piśmie?
dardów poufności danych ge lekarza. Zespół wykluczył moż
Zgoda, z uwagi na znacze netycznych, które dotyczą nie liwość przeprowadzania domo
nie i możliwe konsekwencje tylko pacjentów, lecz także wych testów genetycznych,
użycia informacji uzyskanych osób z nimi spokrewnionych. dostępnych szeroko m.in. w in
ternecie. Tego rodzaju badania,
w wyniku testów genetycz
nych, powinna być wyrażana Był pan członkiem tego
które prowadzić mogą do po
w formie pisemnej.
zespołu. Jakie były jego
ważnego naruszenia praw jed-T
nostki, nie dają wystarczającej
rekomendacje?
Zespół zaproponował, aby rękojmi jakości
Jakie mogą być konsekwen
jednym z podstawowych
Rozmawiała Beata Lisowska
cje tego, że wykonywanie

