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Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve
•
•
•
•

Aktivita: Príprava a realizácia workshopov pre študentov
Dátum a čas aktivity: 30.03.2021 od 18:00 do 19:30
Výška NFP: 166 365,71€
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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Ochrana osobných údajov ako základné právo
Článok8 Charty základných práv EÚ:
1.Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
2.Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu
dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom.
Každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a
právo na ich opravu.
3.Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu
Článok 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky:
(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním,
zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
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Ochrana osobných údajov ako základné právo
• ochrana osobných údajov je základným právom, ale nie
absolútnym!
• je potrebné prihliadnuť aj na ostatné základné práva a vyvážiť
právo na ochranu osobných údajov s ostatnými súvisiacimi
základnými právami, napr.:
• právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a
komunikácie;
• sloboda prejavu a právo na informácie;
• sloboda podnikania;
• právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces
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Právna úprava v EÚ
Chronológia:
•SmernicaEurópskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
a voľnom pohybe týchto údajov
•Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov)
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Právna úprava v SR
Chronológia:
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
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Komu sa poskytuje ochrana?
• základné právo na ochranu osobných údajov
patrí výlučne fyzickým osobám, a to bez ohľadu na ich
štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska, ak sa
nachádzajú v EÚ
• ochrana sa neposkytuje právnickým osobám, napr. vo
vzťahu k podnikom a ich obchodnému menu, právnej
forme a kontaktným údajom
• ochrana sa neposkytuje ani osobným údajom zosnulých
osôb
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Subjekty
Prevádzkovateľ - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
•
•
•
•

Široké zákonné vymedzenie: zdravotnícke zariadenie, súkromná
ambulancia
S osobnými údajmi prichádzajú do kontaktu zamestnanci - lekár,
zdravotná sestra, ďalší personál
Za
dodržanie
všetkých
požiadaviek
spracúvanie
zodpovedá
poskytovateľ zdrav. starostlivosti
Sprostredkovateľ - profesionál (zmluva o spracúvaní osobných údajov)

Dotknutá osoba – pacient
•

Osoba, o ktorej údaje ide – disponuje širokým okruhom práv
týkajúcich sa svojich osobných údajov

Príjemcovia, tretie osoby
•
•

Široké spektrum subjektov vstupujúcich do procesu spracovania
údajov
Zdravotné poisťovne, štátne orgány, etc.
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Osobné
údaje

Zdroj: https://www.thesquare.blog/tag/personal-data/

Údaje, ktoré umožňujú
identifikovať fyzickú osobu
priamo alebo nepriamo

9

Osobné údaje
článok 4 ods. 1 GDPR: „osobné údaje sú akékoľvek údaje týkajúce sa
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby“
§rozlišujeme:
a)identifikovanú osobu – jednoznačne vieme určiť, o koho ide, na
základe určitého údaju;
b)identifikovateľnú osobu – osoba, ktorú možno identifikovať
priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je
meno,
identifikačné
číslo,
lokalizačné
údaje,
online
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
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Osobné údaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

krstné meno samostatne
priezvisko
rodné číslo
dátum narodenia
číslo občianskeho preukazu
číslo vodičského preukazu
číslo ISIC-u
číslo poistenca
Adresa trvalého/prechodného pobytu
telefónne číslo
emailová adresa
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Osobné údaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

číslo účtu v banke
číslo vernostnej karty v obchode
titul
informácia o liečení/zákroku v nemocnici
zamestnanie
politický názor
vierovyznanie
informácia o rasovom alebo etnickom pôvode
obchodné meno, IČO, DIČ spoločnosti
cookies
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Osobitné kategórie osobných údajov
▪ údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod,
politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie,
členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje,
biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje
týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie
fyzickej osoby
▪ ich spracúvanie je zakázané
▪ výnimky:
a) súhlas dotknutej osoby
b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti - ak údaje spracúva
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
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Osobné údaje ako súčasť zdravotnej dokumentácie
Súčasťou sú osobné údaje ako také (meno, priezvisko,
dátum nar.,r.č.....), ktorými identifikujeme pacienta/dotknutú osobu
Aj osobitná kategória osobných údajov
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Zdravotná dokumentácia
Na to, aby sme mohli určiť, že ide o zdravotnú dokumentáciu, musí
táto
obsahovať
údaje
vymedzené
zákonom
o zdravotnej starostlivosti.
Zdravotná dokumentáciaobsahuje tieto údaje:
• osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnéz,
• údajeo poučení a informovanom súhlase
•údajeo chorobe osoby, žiadanku na vyšetrenia spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch
vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so
zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti
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Zdravotná dokumentácia
-údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti

-údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti
-údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o
liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie
zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
-epidemiologicky závažné skutočnosti
-identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne
-identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
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Zdravotná dokumentácia
▪ Legálnu definíciu zdravotnej dokumentácie obsahuje § 2 ods. 6
zákona
o
zdravotnej
starostlivosti
„zdravotná
dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o
zdravotnej
starostlivosti
a
o
službách
súvisiacich
s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.“
▪ Základná povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
spätá s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vedenie
zdravotnej dokumentácie - § 19 (elektronická/papierová)
▪ Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie - § 25

▪ Za spracovanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo
zdravotnej dokumentácie nie je zodpovedný všeobecný lekár, ale
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár až sekundárne).
Poskytovateľ zodpovedný taktiež za zabezpečenie zdravotnej
dokumentácie – dôležité z pohľadu ochrany osobných údajov
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Zdravotná dokumentácia
▪ Legálnu definíciu zdravotnej dokumentácie obsahuje § 2 ods. 6
zákona
o
zdravotnej
starostlivosti
„zdravotná
dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o
zdravotnej
starostlivosti
a
o
službách
súvisiacich
s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.“
▪ Základná povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
spätá s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vedenie
zdravotnej dokumentácie - § 19 (elektronická/papierová)
▪ Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie - § 25

▪ Za spracovanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo
zdravotnej dokumentácie nie je zodpovedný všeobecný lekár, ale
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár až sekundárne).
Poskytovateľ zodpovedný taktiež za zabezpečenie zdravotnej
dokumentácie – dôležité z pohľadu ochrany osobných údajov
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Zdravotná dokumentácia
Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Komu? (určuje zákon § 25) – platí najmä pre papierovú formu
uloženú u poskytovateľa
-pacientovi
-jeho zákonnému zástupcovi,
-manželovi, manželke,
-dieťaťu aleborodičovi (pozor na plnoleté deti)
-V prípade elektronickej zdravotnej knižky má sám pacient do nej
prístup a on určí osoby, ktorým svoje údaje sprístupní
-Prístup k osobným údajom slúži najmä za účelom kontroly
zákonnosti spracovania samotnou dotknutou osobou.
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Zdravotná dokumentácia
Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
Komu?
Študent medicíny pri vykonávaní praxe? Zamestnanec na úseku
administratívy?
Študentmedicíny/administratívaniesúzdravotníckympracovníkom
Etický kódex - zdravotníckypracovník nesmie poskytovať zdravotnú
starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je zdravotníckym
pracovníkom. Týka sa to aj sprístupňovania zdravotnej
dokumentácie. Výnimkou z tejto zásady je, okrem iných, aj osoba,
ktorá sa v zdravotníckom zariadení vzdeláva (t.j. študent medicíny,
študent strednej škody zdravotníckej a pod.), a s ktorej prítomnosťou
pacient súhlasí. Z toho nám vyplýva, že hlavné slovo o účasti
študentov má pacient, a to prostredníctvom svojho vyjadreného
(ne)súhlasu.
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Zdravotná dokumentácia
Povinnosť mlčanlivosti (zákon o zdravotnej starostlivosti § 11, 18,
49, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti § 30a, 80)
Časť Hippokratovej prísahy hovorí: „Čokoľvek, čo popri liečbe, ale aj
mimo mojej praxe pri styku s ľuďmi budem počuť alebo vidieť, čo
nesmie sa zdeliť, to zamlčím a uchovám v tajnosti“
Mlčanlivosť sa nevzťahuje len na tie informácie, ktoré sú súčasťou
zdravotnej dokumentácie, ale na úplne všetky informácietýkajúce sa
tak zdravotníckych pracovníkov, ako aj všetkých osôb, ktoré
oprávnene prichádzajú do kontaktu so zdravotnou dokumentáciou a
inými informáciami o pacientovi.
Mlčanlivosti môže zbaviť len osoba, ktorej sa informácie týkajú, orgán
príslušný na vydanie povolenia na žiadosť OČTK a súdov.
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Zdravotná dokumentácia
Povinnosť mlčanlivosti
•Od zbavenia mlčanlivosti o informáciách je potrebné odlíšiťposkytovanie alebo
sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Zbavenie mlčanlivosti zo
strany pacienta neoprávňuje zdravotníckeho pracovníka na sprístupnenie alebo
poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie tretím osobám.
•Povinná mlčanlivosťsa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi
lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť
•Povinná mlčanlivosť sa neporuší aniinformovaním
a)zdravotníckehopracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje
rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne
plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
b)členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu,
ktoré im priznávazákon
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Zásady
Základné zásady GDPR:
▪ zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť
▪ obmedzenie účelu spracovania
▪ minimalizácia údajov
▪ správnosť osobných údajov
▪ minimalizácia uchovávania (likvidácia)
▪ integrita a dôvernosť
▪ zodpovednosť prevádzkovateľa
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Zásada zákonnosti
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a
tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej
osoby.
▪ ochrana osobných údajov ako základné právo
▪ zákonným spôsobom - právny základ:
•súhlas
•plnenie zmluvy
•spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
•spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo
majetku
•plnenie úloh vo verejnom záujme
•oprávnený záujem prevádzkovateľa
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Je lekár alebo sestra
oprávnený/á zavolať
pacienta čakajúceho na
vyšetrenie do
ambulancie po mene?

Zdroj: https://www.vecteezy.com/free-vector/cartoon, Cartoon Vectors
by Vecteezy
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Je prípustné, aby mal lekár vo svojej čakárni vyvesený
poradovník pre zápis pacientov, ktorí prišli v daný deň
na vyšetrenie, do ktorého si pacienti zapisujú svoje
meno a priezvisko? Čo je potrebné s takýmto
poradovníkom následne urobiť?
Zdroj: https://www.vecteezy.com/free-vector/pills, Pills Vectors by Vecteezy
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Možno pacientovi oznámiť výsledky vyšetrení aj iným
spôsobom ako osobne, napríklad po telefóne, emailom
a pod.?

Zdroj: https://www.freepik.com/vectors/medical, Medical vector created by redgreystock - www.freepik.com,
https://www.vecteezy.com/free-vector/mobile-doctor, Mobile Doctor Vectors by Vecteezy
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Možno s pacientom riešiť jeho zdravotný stav v čakárni
pred ostatnými pacientmi, prípadne u zdravotnej sestry
kým pacient čaká na vstup do ambulancie lekára?

Zdroj: https://www.vecteezy.com/free-vector/pills, Pills Vectors by Vecteezy
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Môže lekár informovať pacienta, ktorý leží v nemocnici,
o jeho zdravotnom stave/výsledkoch vyšetrenia, pred
ostatnými pacientmi ležiacimi v tej istej miestnosti
(napríklad počas vizity) alebo pred študentmi medicíny
v rámci výučby?

Zdroj: https://www.vecteezy.com/free-vector/woman, Woman Vectors by Vecteezy, https://www.vecteezy.com/freevector/woman, Woman Vectors by Vecteezy
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V prípade, ak ošetrujúci lekár konzultuje stav pacienta
s iným lekárom (napríklad z iného oddelenia v rámci
konziliárnych vyšetrení), môže tomuto inému lekárovi
sprístupniť informácie zo zdravotnej dokumentácie
pacienta?
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Zdroj: https://www.pexels.com/sk-sk/fotka/byt-spolu-izba-klinika-kontrola-1170979/

Za akých okolností možno poskytnúť informácie
o zdravotnom stave pacienta jeho rodinným
príslušníkom?

Zdroj: https://www.vecteezy.com/free-vector/heart, Heart Vectors by Vecteezy
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Zásada minimalizácie
• znamená, že spracúvané osobné údaje musia byť primerané,
relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom,
na ktorý sa spracúvajú
• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže od dotknutých osôb
vyžadovať len údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje

• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požaduje od pacienta
mnohokrát aj údaje, ktoré momentálne pri určitom
zdravotníckom výkone nepotrebuje, tieto sa evidujú do
zdravotnej dokumentácie a ostávajú jej súčasťou po celý čas jej
trvania a vedenia
• uvedené môže danú osobu diskriminovať
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Zásada minimalizácie uchovávania
Po akú dobu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
povinný uchovávať zdravotnú dokumentáciu pacientov?

Zdroj: https://www.hammondhenry.com/patients/medical-records-request
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Zásada správnosti
• možno spracúvať len správne, úplné a podľa potreby
aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania
• nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný
blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť
• nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť
alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, je prevádzkovateľ
povinný zreteľne označiť a bez zbytočného odkladu zlikvidovať
• dôležitý je účel!

• pacient má mať prístup do svojej zdravotnej dokumentácie aj
najmä z dôvodu kontroly správnosti údajov tam zapísaných
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Zodpovednosť (I.)
▪ Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržanie zásad a musí vedieť tento súlad
preukázať („zodpovednosť“) (čl. 5 ods. 2 GDPR)

▪ S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s
rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb
prevádzkovateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby
zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s
týmto nariadením (čl. 24 ods. 1 GDPR)
▪ V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto
skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie ochrany osobných údajov dozornému
orgánu ... Dotknutej osobe (čl. 33 ods. 1 a čl. 34 ods. 1 GDPR)
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Ďakujeme za pozornosť!
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