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RODO w obsłudze pacjenta to oczywiście kwestia rozwiązań prawno – proceduralnych czy
informatycznych, ale też czynnik ludzki. To jak zachowa się lekarz, pielęgniarka/położna, czy
pracownik rejestracji jest również ważne dla przestrzegania przepisów o ochronie danych.
Sprawdź, jak powinno przestrzegać się przepisów o ochronie danych w rejestracji medycznej.

PROBLEM W jednostkach ochrony zdrowia dochodzi do ujawniania danych pacjentów w obecności
osób trzecich, np. poprzez niewłaściwie zorganizowaną pracę w rejestracji. Osoby postronne słyszą
imię i nazwisko rejestrowanego, jego numer PESEL, informację, na jakie badanie jest kierowany. Jak
zapobiec takim sytuacjom?

ROZWIĄZANIE Pierwsze miejsce, gdzie zarządzający przychodnią muszą zadbać o ochronę danych
osobowych pacjentów to rejestracja. Często w niesprzyjających bardzo warunkach: kolejka, a wręcz
tłum ludzi w rejestracji czy też wręcz sytuacje konfliktowe, a na dodatek oprócz osób, które przyszły
osobiście – wiecznie dzwoniący telefon.

Obowiązujące przepisy dają prawo pacjentowi do zapisania się do lekarza przez telefon. Gwarancja ta
wynika przede wszystkim z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 9 i § 13.1. świadczeniodawca zapewnia bieżącą
rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby
trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.
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WAŻNE DLA ADO
Nawet gdy mamy dobre procedury, regulaminy, czy inne dokumenty (np. politykę bezpieczeństwa) to
kluczowy jest również czynnik ludzki. To umiejętności i nawyki personelu medycznego, pozostają
najbardziej zawodnym elementem systemu. A przecież nowe prawo gwarantuje nam anonimowość
zarówno przy rejestracji do szpitala czy przychodni, jak i podczas czekania w kolejce do lekarzy
specjalistów. Nikt nie musi przecież wiedzieć, że korzystamy z porad psychiatry, seksuologa czy
urologa.

Patrząc na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO pacjent
podając przez telefon swoje dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, nr telefonu i PESEL sam wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Telefoniczne zapisy do lekarza są bardzo
popularną praktyką w wśród pacjentów. Samo rejestrowanie nie jest trudnym procesem. Jest jednak
niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony danych osobowych.

PRZYKŁADY NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH:
•

wywieszanie list z danymi pacjentów na drzwiach gabinetów,

•

wywoływanie na wizytę po nazwisku,

•

skanowanie i kopiowanie dowodów osobistych (mimo braku podstaw prawnych i konieczności
dokumentowania w takiej formie tożsamości pacjenta),

•

przeprowadzanie wywiadu z chorym na sali w obecności innych pacjentów,

•

brak kontroli nad dokumentacją medyczną, utrata tej dokumentacji,

•

ujawnienie danych medycznych w formie telefonicznej osobom nieuprawnionym,

•

wysyłka jednobrzmiącej korespondencji e-mailem do wielu pacjentów bez ukrycia adresów
mailowych odbiorców.
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Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych gromadzi informacje o osobie fizycznej, które
zaczyna zbierać od momentu rejestracji lub podczas świadczenia usług opieki zdrowotnej. Dane
podawane podczas rejestracji w przychodni to dane szczególnie wrażliwe, podlegające wyjątkowej
ochronie. Dlatego placówki lecznicze powinny zatroszczyć się o poszanowanie intymności i godności
pacjenta podczas tej czynności.

Pracownik rejestracji nie powinien zadawać pacjentowi nadmiernie szczegółowych pytań dotyczących
choroby, jej przyczyn i przebiegu. Zakres pytań zadanych przez pracownika rejestracji powinien
dotyczyć tylko obszaru pozwalającego na dokonanie rejestracji zdarzenia (imię i nazwisko, pesel,
adres zamieszkania, ewentualnie nr telefonu pacjenta w celu potwierdzenia wizyty). Poza możliwością
zapisania się do lekarza, pacjent powinien uzyskać kompletną informację o:
•

zakresach świadczeń udzielanych w placówce,

•

kolejce oczekujących na świadczenia,

•

porach zapisywania się do lekarzy,

•

wymaganych dokumentach koniecznych przy przyjęciu do lekarza,

•

adresach miejsc wykonywania zleconych badań diagnostycznych,

•

zasadach udostępniania dokumentacji medyczne,

•

innych informacji dotyczących organizacji pracy przychodni.

Pacjent, w razie niepotwierdzenia przez system elektronicznej weryfikacji świadczeniobiorców (e-WUŚ)
powinien także okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Przy okienku rejestracyjnym powinna się znajdować tylko jedna osoba, ewentualnie jeszcze jej
opiekun. Inny pacjent nie powinien mieć możliwości usłyszenia danych tej osoby. Personel placówki
powinien zwracać na to uwagę, a udzielając informacji np. ściszać głos. Miejsca obsługi można też
odseparować ścianką.
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Warto też rozważyć wydzielenie osobnego miejsca do rejestracji telefonicznych, podczas których
odczytywane są głośno dane osobowe.

WAŻNE DLA ADO
6 ZASAD PRAWIDŁOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW W REJESTARCJI
MEDYCZNEJ:
1. Dostosuj rozwiązania do uwarunkowań lokalowych. Masz zapewnić anonimowość, ale też
pamiętaj, że zastosowane rozwiązania nie mogą narażać zdrowia czy też życia pacjenta. Można
powiedzieć: zachowaj zdrowy rozsądek!
2. Pamiętaj o swoim prawie (jako podmiotu leczniczego) do ustalenia lub zweryfikowania tożsamości
pacjenta. Masz prawo poprosić o dokument tożsamości!
3. Praktyczne podpowiedzi co do samego miejsca rejestracji. Wyraźnie wskaż obszar, w którym
może znajdować się pacjent (lub pacjent i jego opiekun). Na przykład naklej przed stanowiskiem
rejestracji taśmę czy też oddziel ścianką działową/plexi (w przypadku kilku miejsc do rejestracji)
pomieszczenia.
4. Poinformuj o tym pacjentów: przy „okienku” powinna być czytelna informacja o tym jakie są
zasady rejestracji. Napisz przyjaznym językiem, np.:
Ze względu na ochronę danych osobowych prosimy, by przy stanowisku rejestracji znajdowała się tylko
jedna osoba. Dziękujemy za dostosowanie się do zasad.
5. Zapewnij pozostałym oczekującym wygodne miejsce. Fotele czy krzesła postaw w dużej
odległości od rejestracji. W ten sposób ograniczysz ilość osób, które będą w pobliżu rejestracji.
6. Egzekwuj te zasady. Nie licz na to, że pacjenci od razu będą się stosować do nowych reguł.
Szczególnie jeśli byli przyzwyczajeni do innych rozwiązań – w większości znanym mi rejestracji
wokół okienka czy lady zazwyczaj kłębił się tłum. To kwestia zbudowania nowych nawyków. Zmiana
będzie możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy przygotujesz do niej pracowników rejestracji, np. ucząc
ich nowych zachowań. W praktyce oznacza to, że na początku może być trudno i nawet mogą
zdarzać się konflikty. Dlatego też oprócz wprowadzenia procedur, należy pamiętać o szkoleniu
pracowników. Wtedy zarówno dbamy o ochronę danych osobowych jak i o wysoką jakość obsługi
pacjenta.
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Placówki medyczne powinny szczególnie dbać o bezpieczeństwo danych osobowych swoich pacjentów
z uwagi na przetwarzanie danych wrażliwych, czyli szczególnej kategorii. Niestety często podmioty
takie nie mają przyjętych odpowiednich procedur podnoszących bezpieczeństwo danych, a także
odpowiedniego systemu szkolenia pracowników i współpracowników, którzy są najsłabszym ogniwem
systemu bezpieczeństwa.

Zarówno duże szpitale, jak i małe przychodnie codziennie świadczą usługi na rzecz wielu osób, co
równoznaczne jest z tym, że stają się one administratorami ich danych szczególnie
chronionych. Odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych, jak również za to, żeby one
nigdzie nie wyciekły, ponosi przede wszystkim administrator danych osobowych. Na pierwszej
linii frontu ochrony tych danych jest jednak pracownik podlegający obowiązkowi zachowania
tajemnicy zawodowej, czyli w pierwszej kolejności lekarz, ale także zlecający przetwarzanie danych w
ramach placówki (np. sekretarce), kierownik oddziału lub ordynator.

Podstawa prawna:
•

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),

•

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2015 r., poz. 1400).

Marzena Pytlarz
radca prawny, specjalizuje się w ochronie danych osobowych i prawie medycznym
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