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A N6pj6l6ti Miniszter 6211997 . (xII.21 .) NM szrimri rendelete az eg'szsdgiigyi 6s a hozz6juk
kapcsol6d6 szem6lyes adatok kezel6s6nek egyes k6rddseir6[

elrendelte,
hogy az eg6szs6giigyi adatkezel6si tdrv6ny (a tov6bbiakban: Eiiak) az 1997. €vi XLVII. tv. 32. $-
6nak l2l bek. h. pontja szerint gondoskodni kell az intdzm€ny bels6 adatvddelmi szabilyzatinak (a
tovribbiakban: ASz) elkdszit6s6r6l.
Eleget t6ve a miniszteri rendelkez6snek, valamint az abban adott tartalmi ritmutat.isnak kertil sor
jelen ASz. elk6szit6s6re 6s kiadris6ra.

2. Attatinos 6s bevezet6 rendelkez6sek

2,1 Az intdzndny alaovetd feladatai

Az ANTSZ 6ltal enged6lyezett teriileten a lakoss6g k6rhrlzi fekv6beteg 6s j6r6beteg szakellfuti"r;a az
Nemzeti Egdszsdgbiztositrisi Alapkezel6vel (I.JEAK) kdtdtt szerz6d6s alapjri,n.

Alapfeladatdt a fekv6beteg osztrilyok, gondoz6k, szakrendel6sek, a diagnosztikai osztiilyok, 6s a
gazdasrigi-miiszaki ell6t6 szolgdlatok tev6kenys6g6n kereszttil l6tja el.
Az egyes egys6geket a betegell6tas 6rdek6ben hoztrik l6tre.
Az intdzmdny feladatainak mrik6d6sdt a Gy6r-Moson-Sopron megyei Kormrinyhivatal
Eg6szsdgbiztositdsi P6nztrir Szakigazgat6si Szerve finanszirozza.

2.2 A szabdlvzat cilia

Az Adaw6delmi 6s adatkezeldsi szabllyzat c6lja, hogy az eg5szslgigyi 6s a szem6lyazonosit6
adatok kezel6se sorrin biztositsa az adatok biaons6g6t v6letlen vagy sziind6kos megsemmisit6ssel,
megvdltoztatrlssal, krirosodrissal, nyilvrlnoss6gra keriil6ssel szemben, tov6bbri hogy azokhoz
illet6ktelen szem|ly ne fdrhessen hozzii.

2.3 A szabdlvzat haldlva

Az Adatv6delmi 6s adatkezel6si szabilyzat hatAlya kiterjed:
o A Karolina K6rh6z-Rendel6int6zet (tov6bbiakban: K6rh6z) minden szervezeti egys6g6re,

ahol szem6lyes 6s/vagy egdszsdgiigyi adatot kezelnek;

c Az int€zm9ny minden dolgoz6jdra (foglalkoaatisi jogviszony6t6l fliggetleniil), aki
szemdlyes adatot 6s eg6szs6gtgyi adatot kezel;

o Minden az eg6szs6giigyi ell6t6ssal kapcsolatba kertilt vagy keriiki ktilsri szolg6ltat6ra, amely
eg6szs6gtgyi 6s/vagy szem6lyi adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba keriil;

. Minden az eg6szsdgiigyi ell6t6ssal kapcsolatba keriilt vagy kertil6, illetve annak
szolg6ltatrisait ig6nybe vev6 term6szetes szem6lyre, fi.iggetleniil att6l, hogy beteg-e vagy
eg6szs6ges (tov6bbiakban: 6rintett);

o Az eg9szs€gtgyi 6s a hozzdjt*- kapcsol6d6 szem6lyes adatok kezel6s6r6l 6s v6delm6r6l
sz6l6 1997. dvi XLVII. tcirv6ny el6irrisai szerint kezelt, az 6rintethe vonatkoz6 eg6szs6giigyi
6s szem6lyazonosit6 adatra.
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2.5 A sz.abdlvzat mesismerise is hasz.ndlata

Az Adatvddelmi 6s adatkezeldsi szab6lyzat a K6rhriz minden dolgoz6ja el6tt nyitott.
Egy pdldriny az intdzeti adatvddelmi felel6sn6l (IAVF), egy pedig a min6sdgiranyitrisi irod6ban

tal6lhat6.
A Szab6lyzatot minden dolgoz6 szimirahozzdfdrhet6v6 kell tenni az Intraneten.

A Szabiiyzat ismerete a munk6ba l6p6s felt6tele, valamennyi dolgoz6nak a munkak6r6hez

sziiksdges m6rt6kben meg kell ismemie 6s annak el6iriisait mindenki kdteles betartani.

2,6 A szabrilvzat mddos{tdsa

A Szabfulyzat karbantart6sa 6s naprak6szs6g6nek biztositrisa az IAVF feladata. A Szabalyzatot

sziiks6g szerint, de legaldbb haromevente feltil kell vizsgrilni.

Az Adatv6delmi 6s adatkezel6si szabiilyzatot folyamatosan egyeztetnt kell a v6ltoz6 helyi
k6riilm6nyekkel, a megielenS rij jogszabdlyokkal 6s iitk6zds vagy hirlLnyoss6g esetdn m6dositani

kell. Ez els6sorban az IAVF feladata, de a K6rhriz b6rmely dolgoz6ja nytjthat be m6dositrisi
javaslatot az IAVF-nek, aki d6nt a m6dosit6s sztiks6gess6g6r6l, v6lem6nyezheti a javaslatot, 6s

sziiks6g eset6n kidolgozhatja azt r6szleteiben 6s dsszeffigg6seiben. A m6dositasi javaslatot az

int6zmdnyvezet6j6v6hagy6sa eset6n integr6lni kell a Szabiilyzatba.
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2.4 lopszabdlvikdrnvezel

. 201 1. 6vi CXII. t6rv6ny az inform6ci6s 6nrendelkezdsi jogr6l 6s az informiici6szabads6gr6l
(tov6bbiakban: Adatv6delmi t6rv6ny)

. 1997.6vi XLVIL tdrv6ny az eg6szs6giigyi 6s a hozzdjuk kapcsol6d6 szem6lyes adatok
kezel6s6r6l 6s v6delm6r6l

. 1997 .6vi CLW. tdrv|ny az eg6szs6gtigyn6l

. 6211997. CXII. 21.) NM rendelete az eg6szsdgiigyi 6s a hozz6juk kapcsol6d6 szem6lyes
adatok kezel6sdnek egyes k6rd6seir6l

. 1996.6vi XX. tdrv6ny a szem6lyazonosit6 jel helydbe l6p6 azonositrisi m6dokr6l 6s az

azonosit6 k6dok haszn6latrir6l

o 1993.6vi XLVL tdrv6ny a statiszikrir6l (OSAP - v6grehajtris 6vente)

o A szakmai jogszabriLlyokban elrendelt kdtelez6 eg6szs6giigyi adatszolgiiltatasok (OSAP

16szek6nt)

o NEAK szerz6d6sbenmeghatrirozottada&6zl6sek

o Informatikai T6rcakdzi Bizotts6g 8. sz 6s 12 sz. ajdnldsa

. Az EU praestandard (CEN TC 251)



3. Fogalom meghat6roz6sok

Adatvddelem: szem6lyhez kdt6d6 bizalmas jeltegri adatok illetdktelen hasznrilatanak

megakad6lyozdsa - a szem6lyes jogok vddelme.

Adatbiztonstis: bArmilyen targyf, b6rmilyen formdban t6rolt adatok fizikai v6delme
megsemmisiilds, illet6ktelen hozzdfdrds, adathiba, vagy jogosulatlan megvdltoaa6s ellen.

Eeisudeiisvi adat: az 6rintett testi , 6rtelmi 6s lelki 6llapotrira, k6ros szenveddly6re, valamint a

megbeteged6s, illetve az elhal6lozas k6rtilm6nyeire, a hakil okara vonatkoz6, Sltala vagy r6la mris

szem6ly eltal kdz6lt, illetve az eg6szs6giigyi elli:ohAlozat 6ltal 6szlelt, vizsg6lt, mdrt, lek6pzett vagy
sztLtrnaztatoll adat; tov6bb6 az ellzbelrJr:el kapcsolatba hozhat6, az azokat befoly6sol6 mindennemii
adat (pl. magatart6s, kdmyezet, foglalkoz6s);

Szemdlvazonosltti adatz a csal di 6s ut6ndv , leanykori ndv, a nem, a sztilet6si hely 6s id6, az anya

lerinykori csalddi 6s ut6neve, a lak6hely, a tart6zkoddsi hely, a trirsadalombiztosit6si azonosit6 jel (a
tov6bbiakban: TAJ szrim) egyiittesen vagy ezek kdziil brirmelyik, amennyiben alkalmas vagy
alkalmas lehet az 6rintett azonosit6sara;

Kiildn adat:

a) a fali eredetre, a nemzetis6ghez tartozitsra, a politikai v6lemdnyre vagy prirt6llisra, a valllsos
vagy mrls vil grtdzeti meggy<iz6d6sre, az 6rdek-k6pviseleti szervezeti tags6gra, a szexu6lis 6letre
vonatkoz6 szem6lyes adat,
b) az eg6szs6gi dllapotra, a k6ros szenved6lyre vonatkoz6 szemdlyes adat, valamint a briLniigyi

szem6lyes adat;

Kiizdrdekii adat: az |llani vagy helyi dnkormiinyzati feladatot, valamint jogszab6lyban

meghat irozott egy6b kdzfeladatot ell6t6 szeN yagy szem6ly kezel6s6ben l6v6 6s tev6kenys6g6re
vonatkoz6 vagy kdzfeladat6nak ell6tasAval dsszefiigg6sben keletkezetl, a szemdlyes adat fogalma
al6 nem es6, b6rmilyen m6don vagy form6ban rdgzitett inform6ci6 vagy ismeret, fiiggetleniil
kezel6s6nek m6dj6t6l, dn6ll6 vagy gyrijtem6nyes jellegdt6l, igy kiildndsen a hatiiskdrre,
illetdkess6gre, szervezeti fel6pitdsre, szakmai tev6kenysdgre, annak eredm6nyess6g6re is kiterjed6
6rt6kel6s6re, a birtokolt adatfajtaka 6s a mtik6d6st szabilyoz6 jogszabSlyokra, valamint a
gazd6lkoddsra, a megkdtd,tt szerz6d6sekre vonatkoz6 adat;

Kiizirdekbdl nvilvdnos adat: a kdz6rdek0 adat fogalma al6 nem tartoz6 minden olyan adat,
amelynek nyilv6noss6gra hozatal l, megismerhet6sdg6t vagy hozzifdrhetiv| tdteldt tdrvdny
k6z6rdekb6l elrendeli;

Gvtisvkezelis: minden olyan tev6kenys6g, amely az eg6szs6g meg6rz6s6re, tov6bb6 a

megbeteged6sek megel6z6se, korai felismer6se, meg6llapitiisa, gy6gyitirs4 a megbeteged6s
kdvetkezt6ben kialakult 6llapotromlis szinten tart6sa vagy j avitrisa cdljib6l az drintett ktizvetlen
vizsgiiatdra, kezel6s6re, 6pol6srira, orvosi rehabilit6ci6j6ra, illetve mindezek drdekdben az frintetl
vizsgrilati anyagainak feldolgoz6srira ir6nyul, idedrtve a gy6gyszerek, gy6gytszati seg6deszk6zdk,
gy6gyiszali ell6tasok kiszolgril6s6t, a mentdst 6s betegsziillitrist, valamint a sziil6szeti ella6st is;

Orvosi titok: a gy6gykezel6s sor6n az adalkezel6 tudomrisiira jutott egdszsdgiigyi 6s

szem6lyazonosit6 adat, tovribb6 a sziiks6ges vagy folyamatban 16v6, illetve befejezett
gy6gykezeldsre vonatkoz6, valamint a gy6gykezel6ssel kapcsolatban megismert egy6b adat;

Esdszsds iiPvi do kumentdc i6 : a gy6gykezel6s sor6n a betegell6t6 tudomrisrira jutott eg6szs6gtigyi 6s

szem6lyazonosit6 adatokat tartalmaz6 feljegyzds, nyilvrintart6s vagy b6rmilyen mds m6don r6gzitett
adat, ftiggetlentl annak hordoz6jrit6l vagy form6j6t6l;

Kezeldst visz6 omos.' az 6rintett gy6gykezells€t v6gz6 vagy abban kdzremrikdd6 orvos;
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Beteeelldtd: a kezel6st v6gz<i orvos, az eg6szs6giigyi szakdolgoz6, az 6rintett gy6gykezel6s6vel

kapcsolatos tev6kenys6get v69z6 egy6b szemdly, a gy6gyszeresz;

Adatkezet : a betegell6t6; az inllzmdnyvezet6; az adatvddelmi felel6s; a betegiogi k6pvisel6ket
foglalkoztat6 szer,t; az egdszsdgtigyi dokument6ci6t kezel6 szerv; tov6bbrl kdzegdszsdgiigyi-
jriLrvrinytigyi k6z6rdekbol az 5. $ (3) bekezd6s6ben meghatiirozott szervek 6s szemdlyek; tov6bbri a

22. $ szerinti esetekben az ott meghatiirozottak szerint az egdszsdgbizlositasi szerv; a 221E. $-ban
meghatarozottak szeint az orvosszak6rt<ii, rehabilit6ci6s, illetve szoci6lis szak6rt6i szerv,

rehabilit6ci6s hat6srig, az igazsdgngyi szak6rt6i tev6kenysdgr6l sz6l6 tdrvdny szerinti szak6rt6 (a

tovdbbiakban: igazs6giigyi szak6rt6); a Nyugdij-biztositrisi Alap kezel6sddrt felel<is nlugdij-
biztositrisi szerv 6s a nyugdij-biztositasi igazgat6si szerv; tov6bb6 a 16iA. $-ban meghatarozottak
szerint, valamint a lakoss6gi cllzott sztrovizsg6latok szervez6se 6rdek6ben a 3. $ b) pont szerinti
szem6lyazonosit6 adat tekintetdbeo az eg6szs6gtigyi rillamigazgatdsi szerv: a 14lA. $-ban
meghattirozoft adatok tekintetdben a gy6gyszer, gy6gyiszati seg6deszkdz, gy6gy6szati elkitris

kiszolg6ltat6j4 illetve nyrijt6ja; a 15/A. $-ban meghatarozottak szerint a munkav6delmi hat6s6g 6s a

munkahigi6n6s 6s foglalkozris-eg6szs6giigyi szerv; tov6bb6 a 23. $ (1) bekezd6s f) pontjdban

meghat6rozott esetben az els6- 6s miisodfokri etikai eljrir6st lefolltat6 kamarai szerv;

Adatkezelis: az alkalmazott eljrir6st6l ffiggetleniil az adatokon vdgzett brirmely miivelet vagy a
mriveletek dsszess6ge, igy p6ld6ul gyrijt6se, felv6tele, rdgzit6se, rendszerez6se, tarolisa,
megv6ltoztatasa, felhaszniliisa, tovribbit6sa nyilviinoss6gra hozatala, dsszehangolasa vagy

6sszekapcsolasa, zdrollsa, tdrl6se 6s megsemmisitdse, valamint az adatok tov6bbi felhaszn6lasanak

megakad6lyozrisa. Adatkezel6snek szrimit a f6nykdp-, hang- vagy k6pfelv6tel k6szit6se, valamint a
szem6ly azonositasara alkalmas fizikai jellemz6k (pl. ujj- vagy teny6myomat, DNS-minta, iriszkdp)
rdgzit6se is;

Adatfeldoleozds: az adatkezel6si mriveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elv6gzdse,

fiiggetlentil a miiveletek v6grehajtiisrihoz alkalmazoft m6dszert6l ds eszk<ja6l, valamint az

alkalmaz6s hely6t6l, felt6ve hogy a technikai feladatot az adatokon v6gzik;

44q4?t49!ggrB; az a terfilszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez<i

szervezet, aki vagy amely az adatkezel6vel kdttitt szerz6d6se alapjrln - beledrtve a jogszab6ly

rendelkez6se alapjan tdrt6n6 szerz<id6sk<itdst is - adatok feldolgoztis6t vdgzi;

Kdzeti houdlartozri.. a hrizastrirs, az egyenes6gbeli rokon, az drtikbe fogadott, a mostoha- 6s nevelt

gyermek, az drdkbe fogad6, a mostoha- 6s nevel6sziil6, valamint a testver ds az 6lettrirs;

Siireds sziiksCs: az eg€szsdgi 6llapotban hirtelen bekdvetkezett olyan vlhozAs, amelynek

kdretkea6ben azonnali eg6szs6giigyi ell6tris hianyriban az 6rintett kdzvetlen 6letvesz6lybe keriilne,

illetve srilyos vagy maradand6 eg6szs6gkarosod6st szenvedne'

EGT-tillam: az Eur6pai Uni6 tagSllama 6s az Eur6pai Gazdasrigi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapodrisban

."sres .,e" 6llam, tovribb6 az az iilarn, amelynek rillampolg6ra az Eur6pai Kdz6ss6g 6s tagdllamai,

valamint az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6l6 megdllapodrlsban nem r6szes 6llam kdzdtt l6trejdtt

nemzetk6zi szerz6d6s alapjin az Eur6pai Gazdas6gi Tdrs6gr6l sz6l6 megrillapod6sban r€szes 6llam

6llampolg6r6val azonos jogiill6st 6lvez.

Harmadik orszds: minden olyan 6llam, amely nem EGT-6llam,



4.1 Az esdszsCsii essze mi lv az.o nos itd adat k e eldsinek cdlia:

. az egeszseg meg6rz6sdnek, j avit6srinak, fenntartisinak el6mozditasa,
o a betegell6t6 eredm6nyes gy6gykezeldsi tev6kenys6g6nek el6segit6se, ide6rtve a

szakfeliigyeleti tev6kenys6get is,
o az 6rintett eg6szs6gi 6llapotrinak nyomon kdvet6se,
o a n6peg6szs6 gltgyi, kozeg€szsdgtgyi 6s jrirvanyiigyi 6rdekb6l sziiksdgess6 vril6 int6zked6sek

megtetele,
o a betegjogok 6rv6nyesit6se.

1.2 A tiirvdnvben mephatdrozott esetekben -az bi cilbtil lehet adatot kezelni:

o eg6szs6gflgyiszakember-k6pz6s,
. orvos-szakmai 6s epidemiol6giai vizsg6lat, elemz6s, az eg€szs9gjigyi ell6t6s tervez6se,

szervez6se, kdlts6gek tervez6se,
o statisztikai vizsgdlat-
o hatrlsvizsgrllati cdlir anonimiz6lls 6s tudomrlnyos kutat6s,
. az egdszslgtigyi adatot kezell szew vagy szem6ly hat6s6gi vagy tdrvenyess€gi ellen6rz6s6t,

szakmai vagy tdrv6nyess6gi feliigyelet6t vegzb szervezetek munk6j6nak el6segitdse, ha az

ellen6rz6s c6lja mrls m6don nem 6rhet6 el, valamint az eg6szs6giigyi ell6tasokat
finansziroz6 szervezetek feladatainak ell6t6sa,

r a tarsadalombiztosit6si, illetve szoci6lis ell6tisok meg6llapitiisa, amennyiben az az eg6szs6gi
6llapot alapj 6n tdrt6nik,

o az eg6szs6gtgyi ell6tasokra jogosultak r6sz6re a kdtelez6 eg6szs6gbiztositris terh6re ig6nybe
vehet6 szolg6ltat6sok rendelds6nek ds nlujtrisrlnak, valamint a gazdas6gos gy6gyszer-,
gyigyiszati segddeszkdz- 6s gy6gydszati ell6tds rendeldsi szabrilyai betart6s6nak a
vizsgilata, tovdbb6 a kiildn jogszabrily szerinti szerz6d6s alapj6n a jogosultak r6sz6re
nyijtott ell6t6sok fi nanszirozisa, illetve az rirtamogatris elszrirnol6sa.

o biiniilddz6s, tov6bb6 a rend6rs6gr6l sz6l6 1994.6vi X)OilV. tdrvdnyben meghatiirozott
feladatok ellitisrira kapott felhatalmazds kdrdben biinmegel6z6s,

o a nemzetbiztons6gi szolg6latokr6l sz6l6 1995. dvi C)O(V. t6rv6nyben meghatrirozott
feladatok ell6t6s4 az abban kapott felhatalmaz6s kdrdben,

c kbzigazgatisi hat6s6gi elj6r6s,
. szab6lys6rt6sieljir6s,
. iigyeszs6gi eljtu6s,
o bir6s6gi eljrirls,
o az 6rintettnek nem egdszs6gtigyi int6zm6nyben tdrt6n6 elhelyez6se, gondozrisa,
o a munkav6gz6sre va16 alkalmass6g megiillapitrisa fiiggetleniil att6l, hogy ezen tev6kenys6g

munkaviszony, kdzalkalmazotti 6s kdzszolgdlati jogviszony, hivatisos szolgiilati viszony
vagy egy6b jogviszony keret6ben t6rt6nik,

o kdzoktatiis, fels6oktat6s 6s szakk6pz6s c6lji.},6l az ol(at6sra, illetve k6pz6sre val6
alkalmass69 meg6llapitasa,

o a katonai szolg6latrq illetve a szem6lyes honv6delmi kdtelezetts6g teljesit6s6re val6
alkalmass6g megrlllapit6sa,

o munkan6lktili ell6tas, foglalkoaatiis el6segit6se, valalrnint az ezzel 6sszefiigg6 ellen6rz6s.
. az eg6szs6e;ugyi ell6tasoka jogosultak r6sz6re v6nyen rendelt gy6gyszer, gy6gyaiszati

seg6deszk6z 6s gy6gy6szati elliltiis folyamatos 6s biztons6gos kiszolg6ltatrisa, illetve
nyrijt6sa 6rdek6ben.

8

4. A k6rhdzi adatkezel6s c6lja



. a munkabalesetek, foglalkoz6si megbeteged6sek - ide6rtve a fokozott expozici6s eseteket is

- kivizsg6Lisa, nyilviintartrisa 6s a sziiks6ges munkav6delmi int6zked6sek megl6tele.
. az egeszsegtgyi dolgoz6kkal szemben lefolytatott etikai eljri.ras

o eredmdnyessdg alapri tdmogatiisban r6szesiil6 gy6gyszerek, gyigyiszati seg6deszkdz6k

eredmdnyess6g6nek, t6mogatdsiinak megallapitrisa, 6s ezen gy6gyszerekkel kezelt k6rk6pek
fi nansziroz6si eljarasrendj6nek alkotisa,

r betegrit-szervez6s.
. az eg€szs€giigyi szolgaltatasok min6sdg6nek 6rt6kel6se 6s fejleszt6se, az egdszsdgtgyi

szolgiiltatasok 6rt6kel6si szempontjainak rendszeres feliilvizsgalata 6s fejlesztdse,
c az egeszs'gtigyi rendszer teljesitm6ny6nek ellen6rz6se, m6rdse 6s 6rt6kel6se,
o az eg6szs€giigyi ellitrisokra jogosult rdszdre a hatasos 6s biztonsrlgos gy6gyszerelds

ekisegit6se, valamint a k6lts6ghatdkony gy6gyszeres terepia kialakitasa 6rdek6ben.
o az Eur6pai Uni6n beliili hatrlron 6tnyi16 eg6szs6giigyi elldtiishoz kapcsol6d6 jogok

6rvdnyesit6se.
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5. Az int6zm6nyi adatv6delmi szervezet fel6pit6se

5.1 Az a datvdde lmi s ze rve zet ve zet6i e

Azlntdzmdnyi Adatv6delmi Felel<is (IAVF) az adatvddelmi szervezet ttezetbje.

Szem6lye: Az eg6szs6gtigyi int6zm6nyen beliil az eg6szsdgtigyi 6s szemdlyazonosit6 adatok
v6delm66( a nyilvrintartiis meg<irz6s66rt az adatot kezel6 intdzmdny vezet6je a felel6s. Az
intdzmdny v ezel <ii 6nek e tev6kenys6edt az adatv6delmi felel6s is ell6thatia.
Adatv6detmi felel6s: szakorvos, vagy 2 6ves joggyakorlattal rendelkezl jogi egyetemi
v6gzetts6gti szem6ly, vagy fels6foku v6gzelts6gri, az eg6szs6gtigyi adatkezel6sben legal6bb 2 dv
gyakorlatot szerzett szemdly lehet.
Az intlzetben szervezeti egys6genkdnt az intlzetvezeli egtsdg adatvddelmi feleldrt jeldl ki
(EAVF).

5.2 Az adatvidelmi felel6s tevdkenvsiee sordn :

o gondoskodik az Adaw6delmi Szab6lyok betartrisrlr6l,
. ellen6rzi az adatkezel6st v6gz6k tev6kenys6g6t,
r kezdem6nye zi. az adatvddelem tertiletdn kifejlesztett rij technol6gi6k 6s eszkdz6k

alkalmazis6t,
o biaositja az adatkezel6k,6s adattov6bbit6 szem6lyek adatkezel6si oktat6srlt,
o tudom6nyos kutat6s esetdn engeddlyezi az orvosi dokumen&ici6ba val6 betekint6st,

megtagadrisa esetdn annak indokl6sa,
. krjeldli az adatvddelmi felel6sdket, 6s ellen6rzi tev6kenys6giiket,
o gondoskodik az int1zmdny adatv6delmi szabilyzatinak elk6szit6s6r6l,
o ddnt a kotelez6 nyilvrlntart6si id6t k6vet6en a nyilvrintartott adatok tov6bbi t6rol6s6r6l,

megsemmisit6s6r6l (iratkezel6si, selejtez6si szabtiyzat),

5.3 Az Intizmdnvi Adatvidelmi Felelds kiitelezettsdsei, iopai

r Az adatv6delmi feladatokr6l oktat6sban r6szesiti az Egysd,g Adaw6delmi Felel6sdket 6vente
egy alkalommal. Az adatv6delmi szabilyzat jogszab|lyi v{ltoz{sa esetdn, illetve szem6lyi,
szervezeti viiltozds esetdn soron kivtili oktat6s, k6pzds tdrtdnik.

o Az adatbiztons6gi - adatvddelmi feladatok6l, adatv6delemmel kapcsolatos probl6mrik6l
folyamatos t jdkozlat{s az int6zm6nyi vezet<i fel6.

o Kdveti a rendeletek, jogszabdlyok v6ltoz6sait, teend6kr6l tij€koztatja az int€zmdny
foigazgat6jAt.

o A kiildnbdz6 munkak6rdkben folytatand6 adatv6delmi tev6kenysdghez a felt6telek
biztosit6sa, illetve erre vonatkoz6 el6terjeszt6sek hat6kony kezel6se.

o Engeddlyeztet6si, j6v6hagy6si elj6r6sok kezdemdnyez6se.
o Az int6zm6ny vezetlje rlltal j6vahagyott int6zkeddsek elrendel6se a kdz6pvezet6k r6sz6re.
. Kiil6nleges, az Adatvddelmi Szab6lyzatban nem meghatiirozott adatkezel6ssel kapcsolatos

ig6nyek enged6lyezdse.
o Tudomiinyos kutatiis eseten enged6lyezi az orvosi dokument6ci6ba tdrten6 betekint6st.
. Gondoskodik az adatv6delmi szab6lyok betartasrir6l.
. Javasolja ds trimogatja az adatvddelem, illetve adatbiaonsrig tertlet6n kifejlesaett rij

technol6gi6k 6s eszkdzdk alkalmazris6t.
o Kijeldli 6s megbizza az egys6g adatv6delmi felel6sdket (EAVF).
. Gondoskodik az intezmdny adatv6delmi, illetve adatkezel6si szab6lyzatrinak elk6szitdsdr6l.
. Ddnt a kdtelez6 nyilvrintartasi id6t kdvet<ien a nyilvrintartott adatok tov6bbi tarol6srir6l, vagy

megsemmisit6s616l.
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o Rendelkez6s6re kell 6lljon minden olyan dokument6ci6 6s egy6b inform6ci6, amely

munk6jrinak elkitrisrihoz sziiks6ges. Betekinthet az adawddelemmel kapcsolatos minden

sz6ba jdhet6 iratba, 6s dokument6ci6ba.
o Tan6cskoz6si 6s j6vrihagy6si joggal r6szt vesz minden olyan f6rumon, ahol a hat6skdr6be

tartoz6 t6mrik szerepelnek napirenden.
. Gyakorolja az EAVF-6k megbizrisi 6s megbizis visszavonasi jog6t.
o Vit6s k6rd6sekben, vagy ha a t6rv6nyi, illetve az Adatkezel6si Szab6lyzatban el6irt

szempontok vesz6lyeztet6s6t, be nem tartrisilt 6szleli ds k6zvetlen intdzked6se nem j6rt
eredm6nnyel, el6terjeszt6si jog illeti meg a f6igazgat6 fiiorvos fel6.

5.4 Eelsde Adatvddelmi Felel6s GAVD feladatai

Az adott szervezeti egys6g vezet6je, vagy az riltala megbizott szem6ly:
. az oszt6ly dolgoz6inak tov6bbk6pz6se az Adatv6delmi Szabillyzat v6grehajt6sfu6l,
o ellen<irzi az orvosi titok megtaft6sat,
o 6szrev6teleit tov6bbitja az IAVF-nek,
. figyelemmel kis6ri az adott szervezeti egys6gben t6rt6n6 valamennyi adatkezel6st, hogy a

jelen adatvddelmi szabiiy zat el6ir6sai teljestilnek-e.
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6.1

6.1.1
o

a

6. Adatkezel6si 6s adatv6delmi feladatok az egyes teriileteken

Gvdsykezelis cdlitibtil tiirtd n6 adatkeze lis

A dat keze ld s b ele gfe lvite I kor
Amikor a beteg 6nszrirrt6b6l eg6szs6giigyi ell6t6hoz fordul, ez mag6ban foglalja
beleegyezdsdt egdszsdgiigyi szem6lyes adatainak kezel6s6hez 6s feldolgoz6siihoz.

Ha az 6nk6ntess6g nem 6llapithat6 meg azonnal, siirg6ss6g vagy az 6rintett belitasi
k6pess6g6nek hirinya eset6n, az tink6ntess6get v6lelmezni kell.
A beteg adatainak kezel6s6t - az eg6szs€giigyi ell6tis ig6nybev6tel6hez ktitelez6en el6irt
adatok kiv6tel6vel - megtagadhatja A beteget eg6szsdgiigyi ell6t6sdnak megkezd6s6t
megel6z6en err6l t6j6koaatni kell. Amennyib en az adatkezel6sbe, vagy annak bizonyos
l6p6seibe nem egyezik bele, en6l ir6sban kell nyilatkomia.

Az aldbbi esetekben a beteg kbteles az adatszolgdltatasra:
- ha val6szinr.isithet6 vagy beigazol6dott, hogy a t6rv6nyben kiemelt fert6zo, vagy

fert6z6ses eredetri m6rgezdses betegs6gben szenved,
- ha a tdrv6nyben felsorolt szrir6, -6s alkalmassSgi vizsgrilatok elv6gz6s6hez van

sziiks6g,
- heveny m6rgez6s est6n,
- ha foglakoz6si eredetti megbeteged6sben szenved,
- ha az adatszolgiiltatiisra magza! vagy kiskoru gyermek gy6gykezeldse,

eg6szsdgi dllapotrinak meg6rzdse vagy vddelme 6rdek6ben van sziiks6g,
- ha br.iniild6z6s, brinmegel6z6s c6lj6b6l az illetdkes szerv elrendelte (bir6s6g,

iigy6szs6g)
- nemzetbiztons6gi c6l 6rdek6ben.

HiSnyz6 TAJ-sz6m esetdn az eg6szs6giigyi intdzmdny (elen esetben k6rhazunk) az NEAK
teriiletileg illet6kes szerv6t6l a TAJ szrimot a vonatkoz6 szab6lyok szerint (Dijfizet6si
szabily zat) me gkaphatj a.

6.1.2 AdatkezelCs a betegelldttis sordn
Az eg6szs6giigyi elletes soriin keletkez6 adatok rdgzitdsdt digit6lis akiiris hiriny6ban minden
esetben irasban, papiron, olvashat6an - grafikus 6brrizol6s eset6n felismerhet6en - kell v6gezni.
Ha a r6gzitett szem6lyes vagy eg6szs6gtigyi adat a val6sdgnak nem felel meg, 6s a val6s6gnak
megfelel6 adat az adatkezel6 rendelkez6sdre 6ll, vagy ut6lag vrilik ismertt6, akkor az adat
hitelessdg6nek j6vrihagy6srira jogosult szem6ly (aki a megfelel6s6get hitelt 6rdeml6en bizonyitani
tudja) enged6lye alapjin az adat m6dosithat6 a dokumentrici6ban.
Az adatok javit6s6t az eredeti (avit6s el<iui) olvashat6s6g megtartris6val lehet csak megtenni.
Az ir6sos dokument6ci6ban fel kell ttintetni ajavit6st vdgzb dolgoz6 al6ir6s6t, pecs6tjdt, valamint a
javit6s indokrit is (pl. beteg kdrte a kieg6szit6st, adat javit6s6t). A klinikai informatikai rendszer
napl6zza a javitas id6pontj6t, szem6lydt 6s tarolja az eredeti, javitasra kertilt adatot is.
Az adatok javit6srir6l, helyesbit6s6r6l az drintettet, valamint mindazokat 6(esiteni kell, akiknek
kor6bban az adatot adatkezel6s c6lj ara tov6bbitottak.

6.1.3 A gtrigkezelds sordn jelenlevd szemilyek
A gy6gykezelds soriin a kezel6st v6gz6 orvoson 6s egy6b betegell6t6 szem6lyzeten kivtil csak az
lehet jelen, akinek a jelenl6tihez az lrintetthozzijitrd.

Az drintett hozzijArul{s n6lkiil jelen lehet az drintett emberi jogainak 6s m6lt6s6grinak tiszteletben
ta(as6val:

o m6s szem6ly, ha a gy6gykezel6s rendje t6bb beteg egyidejii ellAt6s6t igdnyli,
o a rend6rs6g taga,ha az 6rintett fogvatartott, vagy szem6lyi v6delemre szorul
o btintet6s-v6grehajt6 szem6lyzet tagja, ha az 6rintett szabads6gvesa€s6t tdlti
. az a szemdly, aki az 6rintett el6zb gyogykezel6s6ben r6szt vett
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. akinek az int6zmdny/e zeto, yagy az intdzeti adatv6delmi felel6s erre enged6llt adott
tudomri.nyos kutat6s cdlj6b61, - kiv6ve, ha az 6rintett meg nem tiltja

o szakember-kdpz6sre kijeldlt intdzm6nyben orvostanhallgat6, eg6szs6giigyi szakk6pz6sben

r6sztvev6 szakdolgoz6 - err6l a beteget ell6tasa elott t6j6koztatni kell
a fentieken kiviil csak a beteg hozzttjlntl6s6val lehet jelen mas szem6ly. Hozzitjitrrlis{t a beteg
sz6ban is megleheti a kezel6orvosnak.

6. I. 4 Ttij dkoztitilis i, trij dkoztatdsi jog is kdtelezettsdg
a.) A beteg joga a tr[j6koztatishoz

A beteget (tdrvdnyes kepviset6j6t) felvdtelekor t,ij6koaatni kell a Beleegyez6 nyilatkozaton
az osziAlyon t6rt6n6 ellitasba:

. a k6rhtt adatv6delmi rendj6r6l,

. a gybgykezel6ssel dsszefiigg6sben tdrt6n6 adatkezel6sr6l,
c a 16 vonatkoz6 egdszs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adatok megismerds6nek

lehet6s6g616l,
r az orvosi dokument6ci6ba val6 betekintds jogrir6l,
r valamint an6l, hogy azokr6l - sajet kdltsdg6re - miisoiatot kaphat.

A beteg t l5koztatAsa a k6rhiu:i adatv6delemr<il a felvev6 orvosnak kdteless6ge. A gy6gykezelt
szem6ly gy6gykezeldsdvel kapcsolatos trijdkoztatast a beteg kezel6orvosa vagy a betegell6t6
osztiily vezet<ije adja meg. A beteg gy6gykezel6sdnek ripol6si vonatkozasair6l az ot ell t6
miiszakvezet6 6pol6, rehabilitAci6s vonatko zir,airil az 6t ell6t6 f6iskolai v6gzetts6gti
gy6gyorn6sz is felviligosithatja. N6v6r, illetve mas dolgoz6 a beteg gy6gykezel6s6r6l

t6jdkoztatist nem adhat, kiv6ve, ha a beteg kezeloorvosa erre az adott beteg esetdben

felhatalmazta. A tafkoztalis szemdlyesen tdrtdnik.

Telefonon a beteg gy6gykezel6s6r<il Erdemi tij6koztattrs nem adhat6. A kezel6orvos, az osztiiy
mds orvosa, illetve nov6r a beteg k6rhr2i kezel6s6nek t6nydt - a beteg ellenkez<i 6rtelmri
nyilatkozata hiriny6ban - az eg6szs6giigyi adatok megismer6s6re jogosult r6sz6re - meger6sitheti.

Ezen tulmen6en a beteg 6ltal6nos 6llapotiira vonatkoz6 inform6ci6t orvos megadhat azon kdzeli

hozztiartozlknak akiket azonositani tud 6s a beteg erre az 6ltalenos tdj6koztat6 keret6n beltil

feljogositja, illetve irasban nem tiltja meg.

b.) Hozzftartoz6 6s mis szem6ly tdj6koztat6sa
A t6j dkoztat6s

a az drintett e ll6t6srinak id6tartama alatt az 6ltala irdsban felhatalmazott szemdlyt,
a az 6rintett ell6tris 6nak befeiez6s6t kdvet6en az iilala teljes bizonyit6 erejri

magri.Lnokiratban felhatalmazott szemdl)'t illeti meg:
- sajdt kezfrleg irt ds aldlrt felhatalmazds
- gdplrdssal vagt mas mddon irt irat, melyet a beteg saidt kezfrleg aldirt is kdt tarui is

aldirt
- ilwdd dltal ellenjegtzett okiratba foglalt felhatalmazds
A betee 6let6ben. illet6les hal6l kdvet6en az 

'rinletl 
hazastarsa, egyenes dgbeli

rokona, testvdre, valamint dlettarsa - iriisbeli k6relme alapjrin - is jogosult e jog

gyakorlisar4 ha az egdszs6giigyi adatra - a hdzastiirs, egyenes6gbeli rokon, testv6r,

6lettri.rs, valamint lesz6rmaz6ik 6let6t befolyrisol6 ok feltar6sa illewe
- ezen szem6lyek eg6szs6gtigyi ell6trisa c6lj6b6l van sziiks6g 6s

- az egdszsdg0gyi adat mas m6don val6 megismerdse illetve az ana val6

kdvetkeztetds nem lehets6ges.

Ebben az esetben csak azoknak az eg6szsdgtlgyi adatoknak a megismer6se

lehetsdges, amelyek a fenti okokkal kdzvetleniil 6sszeffiggdsbe hozhat6ak.

l3



a Az 6rintett halrila esetdn tdrvdnyes k6pvisel6je, kozeli hozzirtartoz6ja, valamint
drdkdse - ir6sos k6relme alaplin - jogosult a hal6l okrival 6sszeftigg6 vagy
6sszeftiggdsbe hozhat6, tov6bb6 a hal6l bekdvetkez|sdt megelozb gy6gykezel6ssel
kapcsolatos egdszs6gtigyi adatokat megismemi, az egdszslgigyi dokument6ci6ba
betekinteni, valamint azokr6l * sai6t k6lts6gdre - m6solatot kapni.

A beteg a korht.z;ba tdrtdnt felv6telkor vagy k6s6bb rendelkezhet arr6l, hogy egyes kdzeli
hozzdtartozoit, vagy m6s szem6l1.t kizfuja a t6jdkoztatiisra jogosultak kdrdb6l. A beteget a

rendelkez6s lehet6sdg6rol t6jdkozatni kell. Amennyiben a beteg igy rendelkezik, akkor a beteget

ell6t6 szervezeti egysdg azon dolgoz6jrinak kdtelessdge ed a tenyt az el6irtisoknak megfelel6en
jelezni, dokument6lni a betegdokumentdci6ban, 6s az 6rintettek feld tovabbitani, akinek a beteg
rendelkezdse a tudom6s6(a jutott.
Ilyen esetben a beteg k6rhazi kezel6sdnek t6nye nem er6sithet6 meg a kizirt szemdlyek fel6.
Mas hozzitartoz6k 6s egy6b szem6lyek csak a gy6gykezelt szemfly 6ltal teljes bizonyit6 erejri
mag6nokiratba foglalt felhatalmaz6s alapjrin kaphatnak taj6kozatast.

6.1.5 Titoktartdsi ki;telezettsdg
Az esdszs6siisyi doleoz6t. valamint az eq6szs6eiisvi szols6ltat6val munkav6qz6sre ir6nlr-rl6
iosviszonyban 6l16 m6s szem6lv minden a beteg 6llapot6val kapcsolatos, valamint az
eg6szs6giigyi szolg6ltatris nyrijt6sa sorrin tudom6s6ra jutott adat 6s egydb t6ny vonatkoz6s6ban,

I lkiil titoktart6si kcitelezetts6 terheli ftiggetleniil att6l, hogy az adatokatt I n
ktizvetleniil a betegt6l, vizsgilata, vagy gy6gykezeldse sorrln, illetve kdzvetetten az eg6szs6gtigyi
dokument6ci6b6l vagy b6rmely m6s m6don ismer meg.
A titoktart6si kdtelezettsdg nem vonatkozik arra az esetre, ha ez al6l az egdszs6gtgyi ds

szem6lyazonosit6 adat tov6bbitasrira az 6rintett, illetve t6rv6nyes k6pvisel<ije irrisban hozz6jrirult,
az abban foglalt korldtozisokon beltil, valamint az eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adat
tovebbitAsa tdrvdny el<iir6sai szerint kdtelez6.
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7. Adattovibbitris

7-2 Adattovribbltds az eedsuieiiwi intizminv riszdrdl

. Adatkezel6s eset6n az eg6szsdgiigyi 6s szem6lyazonosit6 adatok az eg6szs6gtigyi etl6t6

h6l6zaton beliil tovribbithat6k, illetve dsszekapcsolhat6k. Ennek keretdben az adatokat csak

addig az id6pontig, 6s olyan mdrtdkig lehet dsszekapcsolni, ameddig az a megelozls,
gy6gykezelds, k6zeg6szs6giigyi, jdrvanyiigyi int6zkeddsek megt6tel6ig felt6tleniil sztiks6ges.

o Az 6rintett betegsdg6vel kapcsolatosan minden adat tov6bbithat6, ha azt a beteg kifejezetten
meg nem tiltotta. Ennek lehet<is6g6r6l az 6rintettet a tov6bbit6s el6tt trij6koaatni kell.

. Siirg6s sziiks6g eset6n a kezel6orvos 6ltal ismert, a gy6gykezel6ssel 6sszeftigg6 minden

eg6szsdgiigyi 6s szemdlyazonosit6 adat tov6bbithat6 az 6rintett hozz6jarulasa ndlktil is-

7.2.1 Adaftovtibbitds a beteg ldvozdsakor
M6s intdzmdnybe t6rt6n6 elhelyez6skor az adalot tartalmazb dokumentumokat a beteg megkapja.

Ennek akadrilyozottsrlga eseten (pl. eszmdletlen beteg) a sz6llitrist vdgzo szemllyek kapjdk meg a

dokumentrici6t lezart borit6kban. A dokumentiici6t 6tad6 k6rhrizi dolgoz6 k6teless6ge felhivni a

szi,llitist vdgzb fi gyelm6t a titoktartAsi kdtelezetts6gre.

7. 2. 2 Kdzegiszsigiigtt, jdrvdny iigti cdlbdl td rtd nd adatkezelis
A kdzeg6szs6gtigyi j6rv6nyiigyi c6lb6l tdrt6n6 adatkezel6s ,, A fertlzo betegs6gek 6s jarvriLnyok

megel6z6se 6rdek6ben sztiks6ges jrirvriLnytigyi intdzked6sekr6l sz6l6" 18/1998. O/I.3.) NM
rendeletben foglaltakon tril a K6rhaz Higi6nds- 6s V6d6oltrisi Szabrilyzataiban rdgzitettek szerint

tdrt6nik.
A k6zeg6szs6giigyi, jrirvrinyiigyi c6lb6l tirrtdno adatkezel6sre vonatkoz6an a r6szletes list6t az

eg6szs6giigyi 6s a hozzrijuk kapcsol6d6 szem6lyes adatok kezel6s6r61, 6s v6delm6r6l sz6l6 1997.

6vi XLVIL tdrvdny 1-3. szrimri mell6kletei tartalmazzil<.

7.2.3 Nepegdsadgiigti cdlbtil tdrtind adatkezelis
o Amennyiben az lrintett beteg (ide 6rtve a magzatot is) a BNO10 szerinti (Q00-Q99)

valameiy velesziiletett rendelleness6gben szenved, a rendellenessdget 6szlel6 a

rendelleness6ge 6szlel6s6t6l szrirnitott 30 napon beliil az drintett szem6lyazonosit6- 6s

eg6szs6giigyi adatait, valamint tdrvdnyes k6pvisel6je nev6t 6s lakcim6t tovebbitja a kiildn
jogszabrily szerint vezetett Velesziiletett Rendelleness6gek Orsz6gos Nyilvantartrisa

(VRONY) r6sz6re.
o Amennyiben a magzatnil, ide 6rtve a spontaa vagy indukrllt magzati hal lozist, illetve

halvasztilet6s esetdt is, olyan elv6ltoz6st dszlelnek, amely velesztiletett rendelleness6get

eredm6nyezhet, az el6zo pont szerint kell etjrimi, 6s az drintett szem6lyazonosit6 adatain a .

varand6s anya adatait kell 6rteni.
o A VRNYO megkeresds6re az eiiavfv.-ben meghatarozott c6lb6l tovribbithat6ak a

velesziiletett rendelleness6ggel kapcsolatos eg6szsdgtigyi 6s szemelyazonosit6 adatok.,,

o Daganatos eredetii betegs6g 6szlel6se eset6n a betegell6t6 tov6bbitja az 6rintett eg6szs6gtigyi

6s iem6lyazonosit6 adatait a kiildn jogszab6ly szerint vezetett Nemzeti Rrikregisaemek.

7.2.4 Epidemiotrigiai viugdlatok, elemzCsek, az egdszsigiigti elldtris tervezese, szemezise,

mindsig- is teliesitmCnyd rtd ke lis
. A szakmai min6s6g6rtdkel6s6rt felel6s szerv megkeres 6s€re az eg6szs6gtigyi szolg6ltat6k

6rt6kel6si szempoitjainak rendszeres feliilvizsgalatAhoz 6s fejlesztds6hez sziiks6ges

eg6szs6giigyi adatok, valamint - m6s szem6lyazonosit6 adattal tSrtdn6 dsszekapcsolas n6lkiil

-L rm"oi[up.rol6d6 TAJ sz6m, nem, sziilet6si d6tum 6s postai irrinyit6szim tov6bbithat6.



7.2.5
a

a

o

A szakmai min6s6gdrt6kel6st vdgz<i szerv az iitaddst kdvet6en kapcsolati k6dot k6pez, 6s a

TAJ szimot halad6ktalanul t6rli. A jogszabrilyban meghatrirozott c6lb6l kezelt adatokat a

feladat ellatAsahoz sziiks6ges ideig kezelheti, egyedi tigy kivizsgril6sa miau k6rt adatot az

iigy lezriras6t kdvet6 5 dvig kezelheti.

S tal is zti k a i c d hi ada t h e ze lds
Az drintett egdszsdgiigyi adatai statisztikai cdha az ali.}bi bekezddsekben foglaltak
kiv6tel6vel - szem6lyazonositrlsra alkalmatlan m6don kezelhet6k.
Az 6rintett eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adata statisztikai c6hi felhaszn6lasra
szem6lyazonosit6sra alkalmas m6don az 6rintett irisbeli hozzdj{ntl6sdval adhat6 rlt.

Elve sziilet6s 6s hal6loz6s eset6n a sztilet6s, illetve hal6loz6s helye szerint illet6kes
anyakdnywezet6 ttj6n a Kdzponti Statisaikai Hivatal r6szdre az eg6szs6gtigyi 6s

szem6lyazonosit6 adatokat 6t kell adni. A sziilet6ssel, illetve haldlozissal kapcsolatos
esem6nyek anyakdnyvez6se c6ljrib6l teljesitend6 bejelentdsi kdtelezetts6ge sor6n a

betegell6t6 megismerheti 6s tov6bbithatja 6lve sziiletds esetdn a gyermek sziilei, hal6lozris
eset6n az 6letben l6v6 h6zastars szem6lyi azonosit6j6t.

7.2,6 Tudomdnyos kutatds cdljtibtil tdrtdnd adatkezelds
o Tudomiinyos kutat6s c6ljrib6l az intdzrnfny,tezet6 vagy az adatv6delmi felel6s enged6ly6vel

a t6(olt adatokba be lehet tekinteni, azonban tudomrinyos kdzlem6nyben nem szerepelhetnek
eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adatok oly m6don, hogy az drintett szem6lyazonoss6ga
meg6llapithat6 legyen. Tudomrinyos kutat6s sor6n a tarolt adatokr6l nem k6szithet6
szem6lyazonosit6 adatokat is tartalmaz6 m6solat.

o A fenti bekezd6s alapj 6Ln a tarolt adatokba betekintett szem6lyekr6l, a betekint6s c6ljar6l 6s
id6pontj6r6l nyilvrintartdst kell vezetni. A nyilvantartas kdtelez6 meg6rz6si ideje 10 6v.

o A kutatrisi k6relem megtagadiis6t az inllzmdnyvezetb vagy az adatv6delmi felel6s ktiteles
irasban megindokolni. A k6relem megtagad6sa eset6n a kdrelmez6 bir6s6ghoz fordulhat. A
per meginditrisara 6s az eljrinis lefolytat6sfua az inform6ci6s dnrendelkezdsi jogr6l 6s az
inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 2071. 6vi CXII. tdrv6ny 16. $ (2) bekezd6sdnek szabilyai az
irrinyad6ak.

7.2.7 A tdrsadalombiztosltris i igazgatds i sze rvek adatkezelise
o A trirsadalombiaositrlsi igazgatasi szervek r6sz6re abban az esetben tov6bbithat6

eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adat, amennyiben arra az 6rintettnek jrir6
tarsadalombiaositdsi ell6tiisok meg6llapitrlsa, foly6sit6sa c6lj6b6l van sziiks6g, 6s az az
eg6szs6gi allapot alapjan t6(dnik, valamint az a tarsadalombiztositrisi alapok kezel6i
gazdrilkoddsrinak, tov6bb6 a trlrsadalombiztositiisi ell6t6sok foly6sitdsdnak ellen<irzdse
c6ljdb6l indokolt.

o Az eg6szsdgiigyi 6s szem6lyazonosit6 adatokat a tarsadalombiaositesi igazgatiisi szervek
kizin6lag az ell tits megrillapitasiival, foly6sitris6val, az ellenlrz€,s lefolytat6s6val,
eg6szs6gbiztositrisi orvos szak6rt6i, illetve jogorvoslati tev6kenysdggel megbizott dolgoz6ja
kezelheti.

o A tarsadalombiaositrisi igazgatdsi szervek 6ltal lefolytatott ellen6rz6s soren a
tlrsadalombiaosit6s szerveinek csak eg6szs6gtgyi fels6fokri szakk6pesitdssel rendelkez6
alkalmazottja ismerheti meg az 6rintett dsszekapcsolt egdszsdgiigyi 6s szem6lyazonosit6
adatait.

7.2.8 Kdzponti implantdlum regbzler
. Az eg6szs6gtigyr6l sz6l6 1997.6vi CLIV. t6rv6ny 101/C. $ (1) bekezd6se szerinti adatokat

tartalmaz6 nyilvantart6s adatainak az implantetum beriltet6s6vel, kivdtel6vel 6s cserej6vel
kapcsolatos beavatkoz6son etesett 6rintett tovribbi gy6gykezel6se, eg6szs6gi 6llapot6nak
nyomon kdvet6se, vriratlan esemdny gyors elh6ritiisa, valamint a beiiltethet6 orvostechnikai
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a

eszktiziik megfelel6sdgdnek ellen6rz6se c6lj6b6l vezetett k6zponti implant6tumregiszter
r6sz6re ttirt6n6 tov6bbitas6t kdvet6en a kdzponti implant6tumregisztert miikiidtet6
eg6szs6gbiztosit6si szerv a szemdlyazonosit6 adatok tekintetdben kapcsolati k6dot k6pez. A
kapcsolati k6dot az eg6szs6gbiztositrisi szerv minden szemdlyazonosit6 adat tekintet6ben
azonos k6dk6pz6si m6dszer alapjtn hozza l6tre rigy, hogy az a szem6lyes adatokra t6rt6n6
visszafejt6st ne tegye lehet6v6 6s ugyanazon beteg tekintetdben valamennyi adattovrlbbit6s -
ffiggetleniil a beavatkozrist vegzo egeszs€giigyi szolgriltat6t6l - azonos kapcsolati k6dhoz
kapcsol6djon.
A fenti bekezd6s szerinti kapcsolati k6dot az eg6szs6gbiztosit6si szerv az ltala mrik6dtetett
informatikai alkalmaz6s ritj6n megkiildi a nyilvrinta(6st vezet6 eg6szsdgiigyi szolgaltat6nak.
A kapcsolati k6dot fel kell tiintetni az eg6szs6g[gyi dokumentrici6ban.

Az eg6szs6giigyi szolg6ltat6nak a betegdokument6ci6ban feltiintetett kapcsolati k6dot
tartalmaz6 kdrelem6re az eglszsdgbiztosit6si szerv a kdzponti implant6tumregiszterben
trirolt adatokr6l kapcsolati k6ddal ell6tva halad6ktalanul elektronikus fton tAjdkoztatast nyijt
az eg6szs6gtigyi szolgaltat6 6ltal kezelt szem6lyen kordbban v6gzett, implant6tumot 6rint6

beavatkozassal kapcsolatban.
Ha az implantritumot visel<i szem6ly tekintet6ben stirg6s sztiks6g vagy veszllyezlet6 6llapot
megel6zdse vagy elhriritrisa 6rdek6ben sziiks6ges, 6s a legutols6, implant6ci6val kapcsolatos

ell6trist v6gz6 eg6szs6giigyi szolg6ltat6 jogut6d n6lkiil megsziint vagy az eg6szs6giigyi

dokument6ci6 nem vagy jelent6s k6sedelemmel szerezheto be, az orvostechnikai

eszkozdkkel kapcsolatos hat6s6gi feladatok ell6tas6ra kijeldlt szerv megismerheti az Ettv.
101/C. $ (1) bekezd6s a) pontja szerinti adatokat annak 6rdek6ben, hogy az 6rintettel
kapcsolatba l6pjen 6s trijdkoztass a az egdszsdge v6delmdben sziiks6ges teend6kr6l.

A kdzponti implantritumregiszt erben tiirolt adatokat az linlettre vonatkoz6 utols6
adattov6bbilist6l sz6mitott 50 6v elteltevel tdr6lni kell.

a

a

7.2,9 Az orvosszakdrtdi, rehabilitttcids, illetve szocitilk szakdrtdi szerv, rehabilitricitis hatdstig
adatkezeldse

. Az orvosszakert6i, rehabilitaci6s, illetve szoci6lis szak6rt6i szerv, rehabilitici6s hat6s6g, az

igazs6gtgyi szak6rt6 az eg€szsdgbiztositrisi szervn6l rendelkezdsre nem 6116 aldbbi adatok

tov6bbitrisa 6rdek6ben megkeresheti a kezel6orvost.

a) Az eg6szs6giigyi szolg6ltat6, az eg6szs6giigyi szolgrfltatrlst ig6nybe vev6, a beutal6

(a szolgrlltatast rendel6) orvos azonosit6s6t szolgril6 - kiildn jogszab6ly szerinti -
adatok,

b) az egdszs6giigyi szolgrlltatrist ig6nybe vev6 TAJ-szrima,

c) az egdszsdgiigyi szolgriltatrist ig6nybe vev<i diagn6zisrinak, a r6szdre nyrijtott
eg6szs6giigyi szotgiiLltatasnak (idedrtve a gy6gyszert, gy6gyiszati segddeszkdzt,

valamint a kiiliinleges tiipkllkozasi ig6ny kiel6git6 tdpszereket) a megnevez6se, k6dja,

amennyiben az a)-c) pont szerinti adatok a fenti szakdrt6i tev6kenys6g v6gz6s6vel

6sszeffigg6sben vannak.

A megkeresds6re 6s a kezel6orvos adatrltadrisi kdtelezetts6gdre a 6.1.11. pontban foglaltakat

6rtelemszeriien alkalmazni kell.

7.2.10 Adafiovtibbitds az egdsadgiigi elltilf htikizaton klviili szem megkeresisire
A k6vetkez6 szervek ir6sbJli megkJres6sdre a kezel6st v6gz6 orvos az 6rintett eg6szs6giigyi 6s

szemdlyazonosit6 adatait iiadja a megkeres6 szervnek. A megkeres6sben fel kell tiintetni a

megismemi kiv6nt eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adatokat'

Megkeres6 szervek:
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. biintet6iigyben a nyomoz6 hat6s6g, az igy{szsdg, a bir6s6g, az igazsigtgyi szakdrt6, polg6ri
peres 6s nemperes, valamint kdzigazgatfisi hat6s6gi iigyben a kdzigazgatfisi hat6s g, az

tigy6szs6g, a bir6s6g, az igazsiryngyi szak€rto,
o szabrilysdrt6si eljarrls sor6n az eljrlr6st lefolytat6 szervek,
o potenciiilis hadkdteles 6s hadkdteles szem6ly eset6n a f6vrirosi 6s megyei kormanyhivatal

jrlrrisi (f6vdrosi keriileti) hivatala, a Magyar Honv6ds6g katonai igazgatrisi 6s kdzponti
adatfeldolgoz6 szerve, valamint a katonai egdszs6giigyi alkalmass6got meg6llapit6
bizotts6g,

t a nemzetbidons6gi szolgillatok, a nemzetbiztonsdgi szolg6latokr6l sz6l6 1995. 6vi C)O(V.
tdrv6nyben meghatarozott feladatok elldtisa 6rdek6ben, az abban kapott felhatalmazds
kdr6ben.

o a Magyar Honv6ds6g katonai igazgat6si 6s kdzponti adatfeldolgoz6 szerve, a kik6pzett
tartal6kosok b6keid6szakban tdrtdnS hadi beosztiisra t6rt6n6 kiirisa 6s a kik6pzett
tartal6kosok gyors 6s differencirilt behiv6sa 6rdek6ben, a honvddelemr6l 6s a Magyar
Honv6ds6gr6l sz6l6 tdrv6nyben meghatrlrozott kdrben.

o az eg6szs6gtigyi dolgoz6val szemben folyamatban l6v<i etikai elj6rris sorrin az eljitr{s
lefolytatrisa hatriskdrrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6 kamarai szerv.

o a rend6rs6gr6l sz6l6 t6rv6nyben meghatarozott bels6 biinmegel6z6si 6s biinfelderit6si
feladatokat ell6t6, valamint a terrorizmust elhririt6 szervek a tdrv6nyben meghatrirozott
feladatok ell6t6sa 6rdek6ben, az abban kapott felhatalmazris kdr6ben.

o halottvizsg6lat sordn a halottvizsgilatot v6gz6 orvos.

A megkeres6sben az adatkezel{s pontos cdlj6t 6s a k6rt adatok kdr6t meg kell jel6lni, ameddig
ennek nem felel meg a megkeres6s, rigy az adatk6r6t a k6relem jogszabrflyoknak megfelel6
kiegdszit6s6re kell felhivni hat6rid6 tiiz6s6vel. Amennyiben ennek nem tesz eleget rigy az
adatszolg6ltatdst meg kel tagadni.

Kiskorfi drintett elso izben tdrt6n<i egdszs6gilgyi ellat6sakor - a gyermekek vddelm6r6l 6s a
gyrimtigyi igazgat6sr6l sz6l6 1997 . 6vi XXXI. tdrv6ny 1 7. $-6ra is tekintett el - az elllt|st v6gz6
orvos kdteles cz isziilafi osztdlyon dolsozd vdd6ndt haladdla,alanul drtesiteni, ha
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A kezel6st v6gz6 orvos a nyomoz6 hat6s6got a ,,halaszthatatlan intdzkedds" jelz6ssel ell6tott,
ktildn jogszab6lyban el6(rt iigy6szi j6vrihagy6st n6lkiildz6 megkeres6s6re is kdteles tajdkoztatni
az iltalakezelt, az adott tiggyel Ssszeftigg6 eg6szs6gtigyi 6s szem6lyazonosit6 adatokr6l.
Ha az egdszsdgtigyi adatokra a halottvizsgdlat sorrln soron kiviil van sziiks6g,
o biintet6iigyben a nyomoz6 hat6s6g, valamint az ij.gydszsdg halaszthatatlan nyomoz6si

cselekm6ny keret6ben,
. a rendkiviili haldllal kapcsolatos hat6s6gi eljdrris sorrln a biincselekmdnyre utal6 adat

kiz{rAsa 6rdek6ben az eljitr6 hat6s6g a fenti bekezd6s szerinti megkeres6st rdvid riton is
el6terjesztheti, a kezel6orvos a megkeres6st soron kiWl teljesiti.

o Az 6rintett els6 izben tdrtdn6 orvosi ell6tasakor, az al6bbi felt6telek egytittes megl6te eset6n
akezeli5owos a renddrsisnek haladdhalanul be.ielenti az €rirfietl szem6lyazonosit6 adatait:

- az drtn&fi E ,rapon tfil gttigtuhi sdriildsl szenvedett is
- a sdriilCs feltehetden bfincselekminy kiivetkezmdnye.

A rend6rs6ghez tdrt6n6 adattovebbitas telefonon tdrt6nik a rend6rhat6srlg egys6ges vagy a
Mosonmagyar6vriri Rend6rkapitrinysdg hiv6sz6min. Ezt az adattovabbitAst az adott beteget
kezel6 orvos6nak kdteless6ge megtenni, 6s a dokument6ci6ban ennek tdny6t rdgziteni. A sdriilt
szemdlyazonosit6 adatainak hiriny6ban isjelenteni kell a s6rtil6s tdny6t, illetve a kezel6st vdgz6
orvos illtal isme( kdriilm6nyeket. Az 6rintett els<i orvosi ell6t6janak az az otyos min6siil, aki az
6rintettet a k6rh6z rendel6int6zetben ekiszdr elldtasban rdszesiti. Az adattov6bbitds nem
veszdlyeztetheti a s6rtilt vagy mris beteg eg6szs6gi 6llapot6t.



a) feltitelezhet , hogt a gtermek siriilCse vag/ betegsige bdntalmazds, illetve elhanyagoLis
kdvetkezmdnye,
b) a gtermek egisuigiigti elldtdsa sordn bdntalmazdsdra, elhanyagohisdra utaki
kdr iilmdnye krdl sze rez ludomdsl.

A fenti esetekben adattoviibbit tshoz az 6rintett, illetve az adaltal kapcsolatosan egy6bk6nt
rendelkez6sre jogosult beleegyez6se nem sztiksdges.

o Eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adatot kdzigazgatisi eljarris, illetve az 6rintettnek
int6zm6nyi elhelyez6se, gondozasa cdlj6b6l akkor lehet tov6bbitani, ha arra az 6rintett jogai
6rv6nyesit6s6hez vagy kritelezetts6gei teljesitds6hez van sztiks6g.

o Amennyiben az 5inlelt eg6szs6gilgyi adatai mris szem6llt is 6rintenek, az eg6szsdgiigyi 6s

szem6lyaz onosit6 adatok toviibbitas6hoz e harmadik szem6ly (tdrvdnyes k6pvisel6je)
irasbeli hozzrljdrul6s6t be kell szerezni.

o A szemllyazonositisra alkalmatlan eg6szs6giigyi adat id6beli 6s teriileti korlet n6lkiil
tov6bbithat6.
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8. Az eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adatok nyilvrintart6sa

Szakrendel6sek: szakorvos 6ltal fekv6beteg szakellltilson kivtil vdgzett gy6gyit6 - megel6z6
tev6kenys6get vdgz6 egys6gek.

Diasnosztikai 6s 6s esvs6sek : fekv6 - 6s jrir6beteg ell6t6sn6l a betegs6g meg6llapitrisrlhoz
sziiks6ges vizsg6latok elv6gz6se, ki6rt6kel6se 6s azok k6zl6se (lelet) az orvossal, valamint a

gy6gykezel6shez sziiks6ges ther6pia biztositrisrira szol9616 eg6szsdgiigyi munkahelyek. Pl.:
o k6palkot6 6s diagnosztikai eljrirdsok (RTG, CT, UH, EKG,),
. laborelj rir6sok,
. cltol6gia,szdvettan,
r fiziko - 6s mozgristher6pia.

A beteg vizsgl,lal|val, 6s gy6gykezel6s6vel kapcsolatos adatokat az eg6szs6giigyi dokument6ci6
14112,1nr1a224. Az egdszsdgtigyi dokument6ci6t rigy kell vezetni, hogy az a val6srignak megfelel6en
tarta,knaz z a az el l6t6s folyamatrit.

8.2 Eeiszsisiipvi dokumentdcii rdszei

. a beteg szem6lyazonosit6 adatai,
o cselekv6k6pes beteg eset6n az drtesitend6 szem€ly, kiskoru illetve gondnoks6g alatt 6116

beteg esetdn a tdrv6nyes k6pvisel6 neve. lakcime. el6rhet6s6ge,
o a k6rel6zm6ny, k6rtdrt6net
o els6 vizsg6lat eredmdnye,
. diagn6zis 6s a gybgykezel6si tervet megalapozi vizsgrilati eredm6nyek, a vizsgdlatok

elv6gz6sdnek id6pontj a
o az ell tAsl indokl6 betegs6g megnevez6se, a kialakul6srinak alapj6ul szolg6l6 betegs6g,

kis6r<ibete gs6gek, sz6v6dmdnyek,
. egyeb, az ellitdst kdzvetleniil nem indokol6 betegs6g, illetve a kockiizati tinyezbk

megnevez6se,
. elv6gzett beavatkozasok idej6t, 6s azok eredm6nyeit,
o gy6gyszeres 6s egy6b ter6pirik, annak eredm6nyeit
o a beteg gy6gyszer - tril6rz6kenys6g6re vonatkoz6 adatit,
. a betegnek, vagy ti\'ko4atirsra jogosult mris szem6lynek nyujtott t6j6koztat6s tartalmrinak

rogzit|sdt,
. beleegyez6s, illewe visszautasitrls t6ny6t, valamint id6pontj6t,
. minden olyan adatot vagy tdnlt, amely a beteg gy6gyul6srlra befolyrissal lehet (dekurzus 6s

6pol6si dokumentrici6).
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8.1 Elhitd munkahelvek

Gv6eyit6 oszt6lyok: olyan eg6szsdg[gyi munkahelyek, amelyek biztositjrik a betegek beutal6s,

vagy siirg6s ell6t6sa eset6n:
. a betegsdg m egillapitastl'roz sziiksdges vizsg6latok elv6gz6s6t,
. orvosi el6inis szerinti gy6gykezel6st,
o mritdtibeavatkozist,
c gyigykezellshez sziiks6ges epolAst, 6tkez6st (di6ta),
c l|vozirs eset6n az dletvezetdshez sziiksdges tanAcsaddst.



Az eg6szs6giigyi dokumentaci6 r6szek6nt meg kell <irizni az egyes vizsgrilatok6l k6sziilt leleteket,
gy6gykezel6s, 6s konzilium soriln keletkezett iratokat, az 6pokisi dokumentrici6t, kdpalkot6
diagnosztikus eljrirasok felv6teleit, valamint a beteg test6b6l kivett sz6vetrnintilkat.
Fekv6beteg eset6n a KORLAP-oI az eg6szs6giigyi dokumentAci6 r6szei alkotjriLk, a beteg

lir,lapj|val, decurzus lapj6val egytitt. A Z6r6jelent6s egy pdldany6t a k6rlapba be kell helyezni a

kezel6s befej ez6sekor.

Amennyiben a k6palkot6 diagnosztikus eljar6sok felv6teleit, valamint szdvettani mintiikat az adott
osztrllyr6l akar a beteg, ak& k6rhazi dolgoz6 a beteg gy6gykezel6se c6ljrlb6l elviszi, rigy e t6n14 16

kell vezetni a leletre, 6s ezen kiviil a felv6telt, mintrit 6tvev6 szem6ly az il$dteh aliir6s6val
igazolja az oszlilyon rendszeresitett flizetben.
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9.1 A betegelldtd nvi lv dnta rtds i fe I ad at ai

a Az 6rintettr6l felvett, az eg6szsdgiigyi ell6tas 6rdek6ben sziiksdges es6szs6eiieyi 6s

szem6lyazonosit6 adatot. valamint azok tov6bbit6s6t nvilv6n kell tartani. Az

a

adattov6bbit6sr6l sz6l6 feljegyzdsnek tartalmazni a kell az adattovdbbit6s cimzettjet, m6djit,
id<ipontjdt, valamint a tovabbitott adatok k6r6t. A nyilv6ntartas eszkdze lehet minden olyan
adatkirol6 eszkdz vagy m6dszer, amely biztositja az adatok vddelm6t. A kezel6st v6gz6
orvos tv 6ltala vagy az egydb betegell6t6 6ltal felvett - a gy6gykezel6s vagy a

kdzeg6szs6giigy-jrirvrinyugy szempontj6b6l jelent6s - eg6szs6gtigyi adatok6l, valamint a

sajSt tevdkenys6g6r6l 6s intdzked6seir6l feljegyz6st k6szit. A feljegyzds a nyilv6ntartris
rdsz€t kdpezi.
A betegell6t6 nyilvantartja azokat az 6rintetteket, akikr6l bebizonyosodott vagy
val6sziniisithet6, hogy ferlozo betegs6gben szenvednek. Ezzel dsszefi.igg6sben nyilvan kell
tartani a megel<iz6 gy6gyszeres kezel6sre, a sztn6vizsgilalra, a jrirvanytigyi megfigyel6sre, a
jarvdmytigyi ellen6rz6sre, a j6rvrinyiigyi zirlatra kdtelezett szemdlyeket. A v6d6oltrisra
kdtelezett szem6lyeket. Azokat, akik k6bit6szer-dlvezok, gy6gyszert k6ros m6rt6kben
fogyasZ6k, illewe egy6b, hasonl6 jellegri fugg6sdget okoz6 anyagot haszn6lnak.
Ktlfttldre t6rtdn6 adattov6bbitds esetdn is e tdrv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni azzal,
hogy az eg6szs6giigyi 6s szem6lyazonosit6 adatok csak akkor tov6bbithat6k, ha a kiilfttldi
adatkezel6n6l az 1997 .,6vi XLVII. tv. 6. $ el<iirasai minden egyes adatra n6zve teljestilnek. E
tdrvdny el6irrisait alkalmazni kell a meghalt szem6lyre vonatkoz6 eg6szs6giigyi adatok
esetdn is.

a

9.3 Dokumenldciri is adaltdrolds

Mindazon munkahelyeken, ahol a beteg megbeteged6sdvel, testi, lelki, 6rtelmi llapot|val, az
ell6t6s kdriilmdnyeire utal6, szemdlyi illetve betegadatokat trirolnak, gondoskodni kell a szakszeni
triro l6sr6l.

a. Eii. munkahelyeken val6 tilroliis: Elemi krirokt6l mentes, zrirhat6 helys6gekben, e c6lra
l6trehozott - irattarkdnt mrikdd6 - tarol6 helysdgekben (kartonok, leletek, rtg. filmek),
valamint floppyk, CD-k esetdn zinhatl kazetla, vagy szekr6ny.

b. Kdzponti irattrir: A kdzponti irattarhoz kapcsol6d6 -az allbbiakban felsorolt - feladatokat az
irattriros l6tj a el
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9. Az int6zm6ny adatkezel6si rendszer6nek 6ltal6nos biztonsfgi eldirdsai

9.2 Esisudeiiwidokumentdciimesdrzdse

Az eg6szs6gtigyi dokument6ci6 rdszdt k6pezo iratok meg6rz6s66rt annak az oszt6lynak a vezet6je
felel6s, ahol az adott vizsg6lati eredm6ny keletkezett.
Az eg6szs6giiryi dokumentici6t valamennyi r6sz6vel erytitt 30 6vig, a zdr6jelent6st 50 6vig
kell meg6rizni.
A k6palkot6 elj6rrissal k6sziilt felv6telt a keletkez6st6l szimitott l0 6vig, a felv6telr6l k6sziilt
leletet a k6szit6st6l szimitott 30 6vig kell meg6rizni.
A fentiekt6l eltdr6, betegell6t6 munkahelyen keletkezett egydb eg6szs6giigyi dokumentrici6val
kapcsolatosan a mindenkor hat6lyban l6v<i int6zm6nyi selejtez6si szab lyzat szerint kell eljrimi.
A k6rlap-dokumentrici6 a beleg tivozisit kdvetSen az ellitt6 osztdlyon kertil trirolasra. Az ellrA1o

osztiily adminisdr|tora az irattarosnak adja 6t az archivriland6 k6rlapokat, melyek a kdzponti
iratt6rban keriilnek elhelyez6sre a tiirolilsi id6 vdg6ig ( 50 6v).



a Fekv6beteg iipol6s6val kapcsolatban keletkez6 dokumentAci6k - nyilv6ntartrisok,
osarilynapl6k, mrit6ti napl6k, k6rtdrtdnetek - mes6rz6se. (K6rlapok 30 6v,

zrir6j elent6s 50 6v).
A betegdokumentici6k irattaroz6sa, az int6zmdnyen beliili, 6s a kiviilr6l 6rkez6
megkeresdsek - k6rlapok visszaad6sa, zrir6jelentdsek m6sol6sa.

Tudom6nyos munkrik k6szit6sdhez kdrt tdbb 6ves 6tfog6 nagy mennyis6gri
k6rlapok el6kdszitdse. irattilrba visszahelyez6se.

a

EsdsadsiiPvi adatok, betepdokumentdcid kdrds, kiadds, masdn, illetve hivatalos kirisre9.4

9.4.1
a

S aj dt do k ume ntd c iti k dr i s
A k6relem benyuilha!6 a ,,Betegdokument6ci6 m6solatoVAdatszolg6ltat6st ig6nyl6 6s

kalkulrlci6s lapon". (Kdr6lap Dijfizetdsi szabllyzatl 5.s2. melldklete).
Minden esetben iriisos k6relem sztiks6ges. A betegiogi 6s adatvddelmi jogszab6lyok

drtelmdben a betegek saj6t k6rdokumentaci6juk kik6rds6re jogosultak. (Kiskoru 6s

cselekv6k6ptelen betegek esetdben 6rtelemszeriien a hivatalos okmiinyokkal igazolt
k6pvisel6). A betegek a dokumentiici6 beszerz6s6vel megbizhatnak harmadik szem6lyt is
(csal6dtag pl.) ebben az esetben az tigyint6z6ssel megbizott szem6lynek megbiziisi irattal
kell rendelkeznie.
Ensed6lvez6s. do ntrici6 kiad6sa
A k6rh6zi ellitrissal kapcsolatos adatszolgeltat:ist, egydni kezdemdnyezds alapj6n dokumentum

mtuolat kiadrls6t a,,T" dpulet fitldszintjdn tal6lhat6 diszpdcser pultn6l lehet igdnyelni.

Az inllzmdryvezet6 vagy az orvosigazgat6 6ltal allirt kdrelem az 6rintett osztaly

adminisztr6toriihoz keriil. Az adminisztnitor, iratt6rba leadoft dokumentum esetdn az

irattriros kikeresi a k6rt ell6tasr6l sz6l6 dokumentumokat, kdr6snek megfelel6en elkdsziti a
hiteles miisolatot. A vilasz a diszp6csert6l vehet<i 6t a t6rit6si dij megfizet6s6t k6vet6en.

A dokumenflici6 kiadasa minden esetben t6ritdskiiteles szolgriltatds int6zmdnytinkben
(dijak a Dijfrzet 6si szabiiyzat szerint). Diszp6csemdl szem6lyi azonoss6g igazohisa mellett,
illetve postai riton utrinvdtellel keriil kiad6sra a kdrt dokument6ci6'

9,4, 2 Renddrsdg, Binisdg, Egisuigbiztoslttis i Pdnztdr kd ris e
c Az int'mtdnyhez drkezett k6relmet minden esetben az inl6zm6ny vezetoje vagy az

orvosigazgat6 hagyj a j,6v 6.

. Igazgat6i j6vahagyrist kdvet6en az 6rintett osztrfly osztalyvezet<Sjdhez keriil.
o Az os Alryezeto elokdsziti a k6relemnek 6s az igazgatli utasitrisnak megfelel6

dokument6ci6 hiteles m6solatit, 6s vrilaszlevdllel ktildi az igazgat6segra alairAsra.

o Az iriisos vdlaszt az adatk6r6st6l sz6mitott legfeljebb 30 napon beliil, illewe a hat6s6g 6ltal

meghatiirozott id6 lejaratrit figyelembe v6ve kdteles megkiildeni.
o AlAiras ut6n a titkars6g p ostiuza a felad6 hat6s6gnak a k6rt dokument6ci6l

9.5 Esiszs usvt es szem dalok messemmis itised

A 30 illetve 50 6ves 6rz6s utSn az egdszs6gtgyi dokumentrici6t meg kell semmisiteni.

A megsemmisit6s al6t kiv6telt k6peznek azok a dokumentumok, amelyek a gy6gykezelt szem6ly

30 6vn6l kor6bbi kezel6s6vel kapcsolatba hozhat6k, vagy tudomrinyos jellegriek.

A megsemmisitds al6li kiv6telre a betegell6t6 oszt6ly vagy rdszleg vezet<ije tesz javaslatot az

orvos 
'igazgat6nak. 

Amennyiben az eg6szs6gtigyi dokument6ci6nak tudomrinyos jelent<isdge van,

tgy a 
-k6ielez6 

nyilvantartrlsi id6t k6vet6en 6t kell adni a Semmelweis Orvosttirt6neti

Mrizeumnak vary Lev6ltdrnak.
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A megsemmisitend6 dokument6ci6t a selejtez6si Bizottsdg - orvos-igazgat6, IAVF, irattaros -
jegyz6kdnyvbe veszi, majd az elszlllitisra szolg6l6 z6rhat6 kont6nerbe helyezi. Olyan eljerdssal

tdrt6nhet a megsemmisitds, ami lehetetlenn6 teszi a dokumentumok rekonstruiilas6t.

Diagnosztikai vizsg6latok meg6rz6se a diagnosaikai egys6gekben tt rtenik. Selejtezdstikre a

mindenkori, 6rv6nyben l6v6 szabrllyok a mdrvad6k.

Az egydb, eg6szs6giigyi illewe szem6lyes adatot ta(almaz6 dokument6ci6k meg6rzdsi idejdt,
selejtez6s6re vonatkoz6 int6zkeddseket a mindenkor 6rv6nyben 16v6 int6zmdnyi selejtezdsi

szabily zat tarlalmaz z a.

Az adatfelv6tel sor6n az eg6szsdg0gyi dokumentiici6ban rdgziteni kell az adatfelv6tel id6pontj6t
6s az adatfelvev6 szem6ly6t.

Az eg6szsdgiigyi dokumentrici6ban szerepl6 hib6s egdszs6giigyi adatot - az adatfelv6telt kdvet6en
- rigy kell kijavitani vagy ttiriilni, hogy az eredetileg felvett adat meg6llapithat6 legyen. A
m6dositrist k6zjeggyel el kell l6tni.

A nyilv6ntartott adatok6l, az eg6szs6giigyi dokumentrici6r6l az adatkezel6 hiteles m6solatot
k6szit, ha e^ az adatbidons6g vagy a tarolt adatok fizikai v6delme, illetve azt tdrv6nyben el6irt
adatkdzldsi kdtelezettsdg sziiks6gessd teszi.

Az egdszsdgltgyi 6s szem6lyes adatokat 6rt s6rtil6s vagy megsemmisiilds eset6n a rendelkez6sre
6116 adatfon6sb6l meg kell kis6relni - a lehets6ges m6rt6kig - a karosodott adatok p6tkis6t. S6riilt
adat p6tl6siira annak a szervezeti egys6gnek a vezetoje felelos, ahol a s6rtil6s bekdvetkezett. A
p6tolt adatokon a p6tl6s t6ny6t fel kell ttintetni. A p6tl6sr6l jegyz6k<inyvet kell felvenni.

9.7 Adatbiztonsde

Az aAatkezel6 kdteles gondoskodni az adatok biaons6grir6l, kdteles meglenni azokat a technikai
6s szervezdsi int6zked6seket, 6s kialakitani azokat az eljrirasi szabrilyokat, amelyek a tdrv6ny,
valamint az egy6b adat-6s titokv6delmi szab5lyok 6rv6nyre juttatasrihoz sztiksdgesek.
Az adalokat v6deni kell kiildndsen a jogosulatlan hozzifdrds, megv6ltoztatris, tov6bbit6s,
nyilv6noss6gra hozatal, tdrl6s vagy megsemmisit6s, valamint a v6letlen megsemmisiil6s ellen. A
szem6lyes adatok technikai v6delm6nek biztositiisa 6rdek6ben ktildn v6delmi int6zkeddseket kell
tennie az adatkezel6nek, az adatfeldolgoz6nak, az informatikai eszkdz iizemeltet6j6nek, ha a
szem6lyes adatok tov6bbit6sa h6l6zaton vagy egy6b informatikai eszkdz ritj6n tdrtdnik.

A k6rtermekben, rendel6kben, vizsgifl6- 6s kezel6helyis6gekben semmilyen betegadatot
tartalmaz6 iratot (liulap, k6rlap, lelet, betegkarton, 6pokisi dokumentrlci6 stb.) nem lehet sem az
6gyra, sem mris olyan helpe tenni, ahol illet6ktelen szem6ly is hozzrif6rhet. Az ilyen iratok
elzrir6sar6l azokban az irodrikban, illewe szem6lyzeti hells6gekben is gondoskodni kell, ahol az
iratkezel6n 6s az illet6kes szem6lyeken kivtil m6s, illet6ktelen szem6ly is megfordulhat.
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9.6 AdatfelvCtel ds mddositdsa

Az eg6szsdgtigyi 6s szem6lyazonosit6 adatok kezeldse sorrin biztositani kell az adatok biaons6g6t
v6letlen vagy szrind6kos megsemmisitdssel, megsemmisiil6ssel, megv6ltoztatAssal, nyilv6noss6gra
keriil6ssel szemben, tov6bba hogy azokhoz illet6ktelen szemdly ne f6rj en hozz6.



l0.Adatv6delem az elektronikus adatkezel6s sorin

10.1.2 Betegek adalainak tdroldsa, tovtibbftdsa az informatikai rendszerben

K6rhazba felvett, vagy szakendel6sen ell6tott beteg gy6gykezel6s6vel kapcsolatba hozhat6

minden eg6szs6giigyi adat kezelhet6. A beteget a gy6gykezel6s megkezd6se el6tt t6j6koztatni kell

arurak lehet6s6gdrril, hogy szabirlyozhatja az eg€szsl,gigyi 6s szem6lyazonosit6 adataihoz val6

hozz6fdr6st, - csak a kezel6st v6gz6 egys6g, a kezel6orvos r6sz6re enged6lyezi, vagy az adatok

me$ekinthet6k az irf'6zm6nyen beliil mris gy6gyit6 ell t|st v6gz6 munkahelyeken, illetve

tovribbithat6ak a hriziorvosnak is. A fentiek 6rtelm6ben az informatikai rendszerben lehet6s6g van

az adatok mris egysdgrtil, kezel6r6l val6 letiltrisara.
Tirvo71atofi beteg adatai az informatikai rendszer adatbrizis6ban tirol6dnak, melyek a k6s6bbi

beteg-megjelen6s sorrin el6hivhat6k.

10.2 Adatmddos Itds. adattdrlis

Az informatikai adatokban tdrt6n6 m6dosit6s, t6rl6s a rendszer 6ltal napl6z6sra keriil (ehhez

adatv6delmi biaos jogosuttsrig sziiksdges, arnit az informatikai csoport munkaLirsai adhatnak), - a

m6dositas id6pontja, a felhaszn6l6 neve, valamint a felhaszn6l6 tev6kenys6g6nek szdveges leirrisa

is. A klinikai iendirer az e4yes esem6nyekhez tartoz6 rekordok fizikai tdrl6sdt nem teszi lehet6v6.

igy v6lik megoldhat6v6 az adatok eredeti iillapotba val6 visszakeres6se'

Lezlxt esel adatainak m6dositas6ban az id6korl6t jelenleg 1 nap. Amennyiben a

finansziroz6si adatokban val6 m6dositiis miatt van sziiks6g m6dosilista, azl a

statisztikusnak kell jelezni. aki a m6dositast elv6gzi.

Az elektronikusan iirolt adatok meg6rzdsi ideje megegy ezik a papir alapri eg6szs6giigyi

dokumentaci6 megiirzlsi idej6vel. A meg6rz6si id6n beliil nem t6r6lhet6k adatok.

a)

b)
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Az adatv6delmi szabirlyzat elvei megktildnbdztet6s n6lktil 6rv6nyesek valamennyi adatkezel6sre,

ftiggetleniil att6l, hogy az adalkezel€s milyen m6diumon (papir, film, elektronikus) tortdnt.

Int6zm6nytinkben a jar6- 6s fekvcibeteg dokumentaci6 a Hospitaly, a labor leletek az Aadrom6da
rendszerben keriilnek rdgzit6sre.

10,1 Adathoutifdrds

1 0. 1. 1 A dat kezelfik j o g o s ulls tigi s zintj e i az info r mati kai re n ds ze r b en
Az adatkezelok a klinikai rendszer szolg6ltatiisait a munkahelyi 6s egy6ni jelszavas bel6pdsi k6d
utrin drhetik el. Csoportos bel6p6si k6d nem k6pezhet6.
A klinikai informatikai rendszer egyes moduljaibat az adathozzif6r6s a rendszerben kialakitott
jogcsoportok felhasznril6khoz rendel6s6vel, illetve megvon6s6val, munkahelyenk6nt
szab6lyozhat6k.
A hozzlflrdsi jogok az int6zetben kdzpontilag meghat6rozott iriinyelveket ktivetik. Az
irrinyelvekt6l elt6mi csak az int6zeti adatv€delmi felel6s enged6ly6vel lehet.
Az egyes modulokba a hozzirflresi list6ra felvetteken kiviil csak a rendszer-adminisztr6tor l6phet

be.
Azok a firnkci6k, melyek a bejelentkezettnek nincsenek enged6lyezve, meg sem jelennek a
meniirendszerben.
A jogosults6gokb6l tetsz6leges jogcsoportok k6pezhet6k, melyek az azonos funkcionalitrissal

rendelkez6 felhaszn6l6kat egy csoportba sorolj6k, ugyanazon hozzaf6r6si jogok birtokeban.
Az egy6ni jelszavakr6l helyi nyilv6ntart6s nem vezethet6, azt csak az illeto felhasm6l6 ismerheti,

s ig6ny szerint - illetve ha az informatikai alkalmazris automatizmusa meghatrirozott id6k6,zdnkdnt

ene kesaeti - m6dositani ludja.



Adatbiztonsds
10.2.1 Hitelessdg

a) Bel6p6s - Jelsz6: a klinikai rendszerben adatkezel6st csak a hozzif6r6si listrlra felvett,
nyilviintartott felhasznSl6 v6gezhet. Az adatkezellnek egy6ni, titkos jelsz6val kell
bejelentkemie a rendszerbe. Az adatkezel6s befejeztdvel a rendszerb6l ki kell l6pnie.

b) Adatkezel6s - Regisztrdlfs: a rendszerbe tdrt6nt bel6p6st, illetve az adatkezel6 iltal
miikddtetett informatikai modul hasznrilatitt a klrhazi informatikai rendszer regisztr6lja. A
k6rhazi informatikai rendszerben rdgzitett adatok6l megdllapithat6, hogy az utols6
adatrdgzit6s ki riltal 6s milyen id6pontban tdrt6nt.

c) Adatkezel6s - Felel6ss6g: A k6rhazi informatikai rendszerbe tdrt6nt, jelsz6val vddett
adtakezel6s6rt az adatkezelo felel. Az esetleges vissza6l6sek elkeriil6se drdekdben az
adatkezel6 6rdeke, hogy egy6ni jelszava titkoss6gAt biztositsa.

d) Adatt6rol6s - ment6s: a k6rhiui informatikai rendszerben t6rolt, a beteg eg6szs6gi
6llapot6val, gy6gykezel6s6vel kapcsolatos adatot a rendszer tgy rdgziti, hogy az adathoz
kapcsolja az adatkezel6 k6d16t, az adat ldtrehoz6s6nak az idej6t,6s bevitelre haszn6lt
munkahely k6djdt.

10.2.2 Vlrusvidelem
A virusv6delmet a megfelel6, naponta frissitett virusv6delmi eszk6z6kkel kell megoldani. A
virusvddelmi rendszer megv6lasaasa, beindit6sa 6s karbantartasa az informatikai csoport feladata.
Az egyes oszt6lyokon a virusv6delem drdekdben kertilni kell a cser6lhet6 perif6rifrk (floppy, CD,
USB stick) hasznilatAt. Amennyiben az oszlilly munkrijriban sziiksdges cser6lhet6 adathordoz6k
hasmrilata, a virusv6delemre fokozottan tigyelni kell.

10.2.3 Fizikai vddelem
A szerverek, hdl6zati elemek ds egy6b informatikai eszkdzdk vddelmdr6l az ,,Informatikai
Biztons6gi Szab6lyzat" rendelkezik.

a) Eliar6s a k6rhr2i informatikai rendszer tizemzavara eset6n:
A k6rhdzi informatikai rendszer iitmeneti ijzernzavara esetdn - amennyiben az ellfltAs
rendje miatt az adatfelvdtel nem sziinetelhet - az adatrogzitds hagyomii,nyosan, papiron
tdrt6nik. Az igy keletkez6 dokumentSci6ra az adatkezelds 6ltalinos szab6lyai vonatkoznak.
A k6rhrizi informatikai rendszer tizemzavariinak megsziintet6se ulitn az iizefizavat alall
t6rt6nt adatfelvdteleket a k6rhrizi informatikai rendszerben kell r6gz(teni

b) Eliri.rris a k6rhazi informatikai rendszer kdzponti elemeinek s6rtil6se vasv
megsemmisiil6se eset6n
A rendszer stlyos sdriil6se eset6n a mr.iszaki leir6s €s a tartal6k szoftverek, ment6sek
alapj6n kell a sz6mit6g6pes kdzpont konfigunici6j6t helyre6llitani.
A k6rhaz informatikai rendszer6nek b6rmilyen okb6l bekdvetkezii izemzavaftrb6l ad6d6
esetleges adatveszds elkeriil6se 6rdekdben a korhi.zi informatikai rendszerben lirolt
adatokb6l rendszeres id6kdzdkben biaonsdgi mentds k6szitend6. A ment6s szabAlyait az
informatikai csoport vezet6je hatirozza meg.
A k6rhazi informatikai rendszerben tarolt adatok az adatvddelmi szab{lyzat elSirasait
betartva a technikai lehet6s6g 6ltal korlStozou ideig 6rhet6k el a rendszerben azonnali
hozz6fdr6ssel (on-line).
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f1 Egy6b rendelkez6sek

Elrendelem, hogy ezt a Szabrilyzatot kiad6s6t6l szrimitott 30 napon beliil a szervezeti egys6gek

vezet6i beosztottjaikkal ismertess6k.

Jelen Adatv6delmi Szabttlyzat 2014. februrir 14. napjan l€p hatrllyba.

Mosonmagyar6vdr,2014. febr r 14.

Dr. Bertalan Istviin
f6igazgat6 fiiorvos
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