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W podmiotach leczniczych często dochodzi do ujawniania danych pacjentów w obecności osób
trzecich, np. przez niewłaściwie zorganizowaną pracę w rejestracji. Osoby postronne słyszą
imię i nazwisko rejestrowanego, jego PESEL, informację, na jakie badanie jest kierowany.
Sprawdź, jak zgodnie z RODO chronić intymność pacjenta.

W praktyce istotnym problemem jest też korzystanie z usług informatycznych firm zewnętrznych bez
zawierania z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i klauzul gwarancyjnych, że te
dane będą usuwane po zakończeniu współpracy. Chyba największe wyzwanie stoi przede wszystkim
przed indywidualnymi i grupowymi praktykami lekarskimi. Brakuje samej świadomości, że prawo do
ochrony danych osobowych jest częścią prawa pacjenta do poszanowania jego godności i wpisuje się
w poszanowanie tajemnic prawnie chronionych, np. tajemnicy lekarskiej. Ponadto, o czym wielu
zapomina, że jest ono zagwarantowane w polskim ustawodawstwie już od dawna, a nie dopiero od
chwili rozpoczęcia obowiązywania RODO, które tylko te obowiązki rozszerza.

Nieznajomość prawa i chęć zabezpieczenia się przed posądzeniem o naruszanie przepisów o ochronie
danych osobowych doprowadzają jednak do licznych paradoksów. I tak, są niepodpisane kroplówki,
zdejmowanie tabliczek ze specjalizacją lekarzy czy zakaz telefonicznego informowania o
poszkodowanych w wypadkach. W tym miejscu warto przytoczyć wypowiedź Rzecznika Praw Pacjenta,
który w swoim stanowisku po wypadku na Zakopiance, wyjaśnił, iż owszem, dane związane z
pacjentem podlegają ochronie, a te dotyczące stanu jego zdrowia – ochronie szczególnej. Jednak
jednym z praw pacjenta jest prawo do informacji o stanie zdrowia. Przepisy prawa nie zabraniają
udzielania informacji o stanie zdrowia w rozmowie telefonicznej. Kwestią problematyczną jest
natomiast, aby udzielić informacji osobie do tego uprawnionej. Stąd też ważne jest, aby każdy taki
kontakt rozpatrywany był indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.
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Każda zmiana prawa pociąga za sobą szereg nowych postanowień, które muszą być respektowane od
pierwszego dnia jej wejścia w życie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku RODO, czyli
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Od
25 maja 2018 roku wszystkie podmioty lecznicze zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych
pacjentów zgodnie z nowymi wymogami RODO.

RODO nakłada na lecznice obowiązek pozyskiwania i przechowywania danych chorych, ale muszą do
tego wykorzystywać odpowiednie narzędzia tak, by wszystkie dane były bezpieczne i wpadły w
niepowołane ręce. RODO nakłada obowiązek należytego ich przechowywania. Co w praktyce oznacza,
że np.: lekarz, który nas leczy nie powinien rozkładać na stole kart pacjenta. Chodzi o to, byśmy nie
wiedzieli kto miał wizytę przed nami i kto wejdzie po nas.

W ochronie zdrowia nowa regulacja oznacza m.in, że lekarz nie powinien wywoływać pacjenta do
gabinetu po nazwisku. Jeżeli pacjent czeka w kolejce do lekarza ma prawo, aby ci, którzy czekają razem
z nim nie wiedzieli do jakiego specjalisty czeka, żeby cała miejscowość, w której się leczy, nie wiedziała
o tym, że danego dnia był się u psychiatry, wenerologa, czy seksuologa. RODO wymusza także zmiany
w obchodzie lekarskim. Nie będzie mogła mieć miejsca sytuacja, gdy lekarze, pielęgniarka i studenci
wchodzą do wieloosobowej sali i w obecności innych chorych wypytują o intymne sprawy pacjenta tak,
że wszyscy słyszą o czym rozmawiają. Personel musi być przeszkolony i świadomy tego, że wszędzie
musi chronić dane osobowe pacjentów, począwszy od rejestracji, na oddziałach skończywszy

Lekarz powinien działać w sposób zapewniający pełną poufność komunikacji z pacjentem, dlatego
powinien stworzyć odpowiednie warunki: zachować odpowiedni odstęp pomiędzy pacjentami przy
unikaniu zbyt głośnego mówienia, postawić parawan przesłaniający podejmowane czynności albo
zaprosić pacjenta do osobnego pomieszczenia, a gdy nie można tego zapewni albo poprosić inne
osoby o opuszczenie sali na czas udzielania świadczenia.
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Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość
można określić bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza przez powołanie się na numer identyfikacyjny
albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe,
ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacje nie umożliwiają określenia tożsamości osoby, jeżeli
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, definiuje dane osobowe jako informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Z kolei możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
zwłaszcza na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej.

Do danych wrażliwych zaliczamy między innymi informacje o stanie zdrowia, więc wszystko co zawiera
dokumentacja medyczna pacjenta. W RODO katalog danych szczególnie chronionych jest nieco
rozszerzony i doprecyzowany. Do tej kategorii należą dane osobowe, które ujawniają pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, które jednoznacznie identyfikują
osobę fizyczną oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
Natomiast do danych osobowych dotyczących zdrowia zaliczamy wszystkie dane o stanie zdrowia
osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie
fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą.

Do takich danych należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług
opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej. Będą to więc:

•

numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego
zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych,
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•

informacje z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym
danych genetycznych i próbek biologicznych,

•

wszelkie informacje o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej,
leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, której dane dotyczą,
niezależnie od ich źródła (lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie
medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro).

Na postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zgodnie z aktualnymi przepisami, danymi
osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności. I tak, w niektórych warunkach,
np. w dużym mieście, popularne nazwisko nie będzie ujawniać tożsamości konkretnej osoby. Dopiero
w połączeniu z innymi informacjami, jak na przykład numer telefonu, czy adres, może identyfikować
osobę fizyczną. Jednak w małej społeczności, już samo nazwisko, czy nawet przezwisko (pseudonim),
może określać konkretną osobę. Zanim więc lekarz wywoła pacjenta po nazwisku do gabinetu
powinien zastanowić się, czy nie ujawni tym tożsamości lub nie naruszy prywatności pacjenta. Inaczej
bowiem będzie wyglądać, gdy wywołamy pacjenta po nazwisku w dużej przychodni, w dużym mieście.
Osoby, które to słyszą, nie dowiedzą się, gdzie mieszka pacjent, co mu dolega.

W tym miejscu warto przywołać jednak Kodeks cywilny, zgodnie z którym nazwisko jest dobrem
osobistym, które korzysta z ochrony prawnej w rozumieniu art. 23. Zdaniem Generalnego Inspektora
Danych Osobowych (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wywoływanie pacjenta do
gabinetu po nazwisku jest niedozwolone, bowiem ujawnia dane osobowe pacjenta, narusza jego
prywatność, a także dobra osobiste. Stanowisko GIODO jest tym bardziej zasadne, że informacje o
pacjencie, dotyczące jego stanu zdrowia są danymi wrażliwymi, podlegającymi szczególnej ochronie. A
zatem lekarz wywołujący pacjenta czekającego na wizytę po nazwisku, naraża się na żądanie z jego
strony zaniechania tego działania. W przypadku dokonanego naruszenia, pacjent może żądać, aby
lekarz dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożył
oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Dodatkowo jeżeli pacjent poczuje się
szczególnie urażony sprawa może trafić do sądu. Zgodnie bowiem z art. 24 kodeksu cywilnego: „ten,
czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania,
chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba,
która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w
szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach
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przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

W praktyce oznacza to, że lekarzowi nie wolno nie tylko przekazywać informacji osobom
niepowołanym o stanie zdrowia pacjenta (czy innych szczegółach dotyczących tego zagadnienia), ale
również jakichkolwiek informacji o stanie majątkowym, rodzinnym, zawodowym czy o miejscu
zamieszkania, nałogach, upodobaniach itp. Zakaz ten dotyczy także imienia i nazwiska.

Aby nie naruszać prywatności pacjenta, można zastosować takie rozwiązania organizacyjne, jak
przydzielanie konkretnych numerów lub identyfikatorów, używanie samego imienia godziny, na którą
pacjent był zapisany lub numerka.

Na zakończenie warto przypomnieć, że oprócz danych osobowych lekarze i placówki muszą chronić
prywatność pacjentów. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, zwłaszcza w czasie
udzielania mu świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 oraz ar. 22 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta). Do poszanowania prywatności pacjenta lekarzy zobowiązuje również
ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak i ustawa o ochronie danych osobowych. Także
dlatego niedopuszczalne jest więc jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi, zwłaszcza
specjalistycznymi, list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę lekarską. Jeżeli na
liście wywieszonej na drzwiach gabinetu urologa czy psychiatry wpiszemy nazwisko pacjenta, nawet
jeśli będzie to duże miasto, duża przychodnia, pacjent może mieć uzasadnione pretensje, że
naruszyliśmy jego prywatność i intymność.

Do lekarzy specjalistów czy na konkretne badania nie powinno się więc wywoływać pacjentów po
nazwisku w żadnych okolicznościach, bez względu na to czy nakazuje nam to RODO, czy jakikolwiek
inny przepis. Ryzykuje się bowiem wtedy ujawnienie danych osobowych, danych wrażliwych oraz
narusza intymność pacjenta.

Wywoływanie pacjenta po nazwisku przed gabinetem lekarskim to łamanie prawa. Tak samo jak
wywieszenie na drzwiach poradni listy z kolejnością przyjęć i nazwiskami poszczególnych chorych.
Jeżeli pacjent korzysta ze świadczeń szpitala czy przychodni, ma prawo być anonimowy na tyle, by
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później cała miejscowość, w której się leczy, nie wiedziała o tym, że danego dnia był przykładowo u
psychiatry.
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