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Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych przygotowali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do
informacji przez osoby uprawnione na odległość”. Jak podano w
komunikacie
oficjalnym
zamieszczonym
na
www.uodo.gov.pl,
zawarte
w nich wskazówki

stronie
to efekt

porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP, a Prezesem
UODO podpisanego 21 lipca 2020 r.
Autorzy wskazali, że normy prawne określają osoby uprawnione
oraz sytuacje w jakich mogą one uzyskać dostęp do informacji
o stanie zdrowia pacjenta. Natomiast wypracowane wytyczne
zawierają rekomendowane rozwiązania, które pozwolą na
realizację prawa osoby upoważnionej do informacji o stanie
zdrowia pacjenta na odległość z uwzględnieniem praw pacjenta
oraz zasad wynikających z regulacji dotyczących ochrony danych
osobowych. W dobie trwającej epidemii oraz wprowadzanych
ograniczeń w realizacji praw pacjenta należy poszukiwać
alternatywnych możliwości przekazywania informacji o stanie
zdrowia pacjenta osobom do tego uprawnionym, w szczególności
z wykorzystaniem możliwości, jakie dają nam nowe technologie.
Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił, żaden z przepisów ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie zakazuje
komunikacji na odległość, ale potrzeba ochrony danych
osobowych szczególnej kategorii – danych dotyczących zdrowia.
Wymagają one zachowania innych zasad ostrożności przy
realizacji tej formy kontaktu, niż w przypadku kontaktu
osobistego. Przedstawione wytyczne są odpowiedzią na potrzeby

zgłaszane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.
Zabezpieczają one zarówno interes pacjenta, jak i osoby
bliskiej dla pacjenta.
Jednocześnie według
Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych podmioty lecznicze powinny
stworzyć odpowiednie warunki techniczne oraz organizacyjne,
z których pacjenci w łatwy sposób będą mogli się komunikować.
Dostosowanie działań podmiotów leczniczych do rekomendacji
zawartych w opracowanych
wytycznych pozwoli placówkom na
realizację prawa pacjenta do informacji zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, zarówno w czasie epidemii
COVID-19, jak i po jej zakończeniu.
Pełna treść komunikatu oraz „Wytyczne” dostępne są na stronie
https://uodo.gov.pl/pl/138/1787

