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I. Bevezető Rendelkezések
1. A szabályozás célja
A szabályozás célja, hogy a Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálat biztosítsa,
hogy amennyiben a jogszabály kivételt nem tesz, a személyes adatával mindenki szabadon
rendelkezhessen, a közérdekű adatokat, pedig mindenki megismerhesse.

A további célja, hogy meghatározza a Gondoskodás 2000 Otthoni szakápolási Szolgálatnál
az egészségi állapotra vonatkozó különleges személyes adatokat, és az azokhoz kapcsolódó
személyes adatok kezelésének feltételeit, és céljait. Személyes adatot, csak a törvényes cél
eléréséhez szükséges esetekben és mértékben lehet kezelni.
2. Kapcsolódó jogszabályok

 A személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény
 Az egészségügyi. és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről, és
védelméről szóló 1997. évi LXVII. törvény
 A statisztikáról szóló 1993. évi LXVI. törvény
 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének
egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21) NM rendelet
 Az Alkotmánybíróság határozata, a 65/2002(XII.3) számon

3. A szabályozás hatálya
A szabályozás hatálya kiterjed a Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálat, mint
egészségügyi szolgáltató székhelyére, továbbá valamennyi telephelyére, valamint a szakmai
felügyeletet , ellenőrzést végző szervezetre és természetes személyre ( továbbiakban
egészségügyi ellátó hálózat), valamint minden olyan jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre, és természetes személyre, aki, vagy amely egészségügyi, és
személyazonosító adatot kezel. Kiterjed továbbá minden, az egészségügyi szolgáltató
hálózattal, továbbá az egyéb adatkezelő szervvel kapcsolatba kerülő, illetve annak
szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyre, függetlenül attól, hogy beteg-e, vagy
egészséges (továbbiakban érintett), továbbá a törvény előírásai szerint kezelt, az érintettre
vonatkozó egészségügyi, és személyazonosító adatra.

3. Értelmező rendelkezések
a) Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított, vagy azonosítható) természetes személlyel
(továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi
e minőségét, míg kapcsolata az érintettel helyre állítható. A személy különösen akkor
tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve- név, azonosító jel,

illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy
szociális sajátosságra, azonosságra jellemző tényezők alapján azonosítani lehet
b) Különleges adat
A faji eredetre, a nemzeti, és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre,
vagy pártállásra, a vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a
szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat
c) Közérdekű adat
Az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint a jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy kezelésében lévő,
valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat
d) Közérdekből nyilvános adat
Minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet kezelésében lévő, vagy rá vonatkozó közérdekű adat fogalma
alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, vagy hozzáférhetővé tételét
a törvény közérdekből elrendeli
e) Hozzájárulás
Az érintett kívánságának önkéntes, és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a reá vonatkozó
személyes adatok- teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez
f) Tiltakozás
Az érintett személyes nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
g) Egészségügyi adat
Az érintett testi, értelmi, és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa,
vagy róla más személy által közölt, illetve azt egészségügyi ellátó hálózat által
észlelt, vizsgált, mért, leképezett, vagy származtatott; továbbá az előzőekkel
kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló minden adat,(pl. magatartás, környezet,
foglalkozás)
h) Személyazonosító adat
A családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely, és az idő, az anya
leánykori, családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási
azonosító jel (továbbiakban TAJ) együttesen vagy ezek közül bármelyik,
amennyiben alkalmas, vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására
i) Gyógykezelés
Minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a
megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy
állapotjavítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására,
orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak
feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést, a betegszállítást, valamint a szülészeti
ellátást is
j) Orvosi titok

A gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi, és
személyazonosító adat, továbbá a szükséges, vagy folyamatban lévő, illetve
befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban
megismert egyéb adat
k) Egészségügyi dokumentáció
A gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi, és
személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás, vagy bármilyen más
módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától, vagy formájától
l) Kezelést végző orvos
Az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos
m) Betegellátó
A kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével
kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy
n) Az egészségügyi ellátó
Az egészségügyi vállalkozás esetén a vállalkozás szakmai vezetésével megbízott
személy
o) Adatkezelő
A betegellátó, a szolgálat vezetője, és az adatvédelmi felelős
p) Közeli hozzátartozó
A házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha, és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó, a mostoha, és a nevelő szülő, valamint a testvér, és az
élettárs
q) Sürgős szükség
Az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen
életveszélybe kerülne, illetve súlyos, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne
r) Adatfeldolgozó
Az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából az egészségügyi, és személyazonosító
adatok feldolgozását végzi
5. Az adatkezelés célja
Az egészségügyi, és a személyazonosító adatkezelésének a célja a Gondoskodás 2000
Otthoni Szakápolási Szolgálatnál:





az egészség megőrzésének, fenntartásának az előmozdítása
a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének az elősegítése
az érintett egészségi állapotának a nyomon követése
a közegészségügyi, és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések
megtétele
Az egészségügyi és személyazonosító adatot a fent elmondottakon, és meghatározottakon túl,
-a törvényben meghatározott esetekben – az alábbi célból lehet kezelni a Gondoskodás 2000
Otthoni Szakápolási Szolgálatnál:


egészségügyi szakemberképzés



szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése,
szervezése, a költségek tervezése

statisztikai vizsgálat

tudományos kutatás

az egészségügyi adatot kezelő szerv, vagy személy hatósági, vagy törvényességi
ellenőrzését, szakmai, vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek
munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint
az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása

társadalombiztosítási, illetőleg szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az
egészségi állapot alapján történik

közigazgatási eljárás

szabálysértési eljárás

ügyészségi eljárás

bírósági eljárás

az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása

munkavégzésre való alkalmasság megállapítása, függetlenül attól, hogy e
tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti, és közszolgálati jogviszony, hivatásos
szolgálati viszony, vagy egyéb jogviszony keretében történik

közoktatás, felsőoktatás, és szakképzés céljából az oktatásra, illetve a képzésre való
alkalmasság megállapítása

katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való
alkalmasság megállapítása

munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő
ellenőrzés
Az adatkezelés céljában meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve
törvényes, vagy meghatalmazott képviselője (továbbiakban együtt: törvényes képviselő) –
megfelelő tájékoztatáson alapuló- írásbeli hozzájárulásával egészségügyi, és
személyazonosító adatot kezelni, a Gondoskodás 2000 Gondoskodás 2000 Otthoni
Szakápolási Szolgálatnál
A meghatározott adatkezelési célokra csak annyi, és olyan egészségügyi, illetve
személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
6. Az egészségügyi ellátó szervezet adatkezelése
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálaton belül az egészségügyi és
személyazonosító adat kezelésére – amennyiben a törvény másként nem rendelkezik- jogosult
a betegellátó, a szolgálat vezetője, és az adatvédelmi felelős.
/Az adatvédelmi felelős feladat, és hatásköre, továbbá felelőssége pontos meghatározása
írásos munkaköri leírásban került meghatározásra./
Az egészségügyi és személyazonosító adatot – a törvényben előírt feltételek fennállása esetén
– a szolgálat vezetője, a keresőképesség elbírálása során az OEP ellenőrző főorvosa, a
tisztiorvos, valamint a betegellátó továbbíthat.
A közegészségügyi- járványügyi érdekből történő adatkezelés esetén az érintett kezelést
végző orvosa, az ANTSZ intézeteiben dolgozó tisztiorvos, a betegellátó valamint a
közegészségügyi- járványügyi felügyelő jogosult az egészségügyi és személyazonosító adatot

– a fertőző betegség jellegére tekintettel- a fertőzés veszélyének kitett, az érintettel
kapcsolatban álló, vagy kapcsolatba került személyektől fölvenni és kezelni.
Az egészségügyi, és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során a Gondoskodás
2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál biztosítva van az adatok biztonsága a véletlen, vagy
szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra
kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.
7 . A gyógykezelés céljából történő adatkezelés
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál az adatkezelő, továbbá az
adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani. Az adatkezelő mentesül a titoktartási
kötelezettség alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett,
illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozáson belül,
valamint, ha az egészségügyi, és személyazonosító adat továbbítása a törvény előírásai szerint
kötelező.
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál az érintett (törvényes képviselője)
jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá
vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az orvosi
dokumentációba betekinthet, valamint azokról-saját költségére- másolatot kaphat. A fenti jog
az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett
ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban
felhatalmazott személyt illeti meg.
A beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyenes-ágbeli rokona,
valamint élettársa- írásbeli kérelme alapján- akkor is jogosult a fenti jog gyakorlására, ha az
egészségügyi adatra, a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, a testvér, az élettárs, valamint
leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárására, illetve egészségügyi ellátása
céljából van szükség, valamint az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az
arra való következtetés nem lehetséges.
Fontos, hogy ezekben az esetekben csak azoknak az adatoknak a megismerése lehetséges,
amelyek az okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatók.
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál a szolgáltatót – az érintett
választott háziorvosa, valamint az igazságügyi orvos szakértő kivételével- a titoktartási
kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki az orvosi vizsgálatban, a kórisme
megállapításában, illetve a gyógykezelésében, vagy a műtétnél nem működött közre, kivéve,
ha az adatok közlése a kórisme megállapítása, vagy az érintett további gyógykezelése
érdekében szükséges.
Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. Részben a kezelést végző orvos dönti
el, részben a jogszabály állapítja meg, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően a
kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges a
gyógykezeléshez.
Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a kezelést
végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben
vehet fel egészségügyi adatot. Az adatkezelés, és adatfeldolgozás esetén, az egészségügyi
szolgálaton belül az egészségügyi, és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve
összekapcsolhatók.
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál a különböző forrásból származó
egészségügyi, és személyazonosító adatokat csak addig az időpontig, és olyan mértékig lehet

összekapcsolni, ameddig az a megelőzés, a gyógykezelés, a közegészségügyi- járványügyi
intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges.
Az adatkezelés, és adatfeldolgozás esetén az érintett betegségével kapcsolatba hozható
minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a gyógykezelés érdekében fontos,
kivéve, ha az érintett ezt írásban kifejezetten megtiltja. Ennek lehetőségéről a továbbítás előtt
az érintettet tájékoztatni kell.








Az érintett tiltása ellenére is továbbítani kell az egészségügyi, és
személyazonosító adatot, ha: beigazolódott, hogy valamely fertőző betegség
kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző
betegségben szenved.
ha arra a szűrő, és alkalmassági vizsgálatok, elvégzéséhez van szükség
heveny mérgezés esetén
ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben
szenved
ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése,
egészségi állapotának megőrzése, vagy védelme érdekében van szükség
ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás,
illetve szabálysértési, vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv
a vizsgálatot elrendelte

A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál a gyógykezelés során a kezelést
végző orvoson, és az egyéb betegellátó személyeken kívül csak az lehet jelen, akinek
jelenlétéhez az érintett hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett
emberi jogainak, és méltóságának a tiszteletben tartásával más személy, ha a gyógykezelés
rendje több beteg egyidejű ellátását igényli. Jelen lehet az, aki az érintettet adott betegsége
miatt korábban kezelte, továbbá akinek a szolgálat vezetője, vagy az adatvédelemért felelős
személy erre engedélyt adott. / kivéve, ha ez ellen az érintett kifejezetten tiltakozott./

8. Közegészségügyi- járványügyi célból történő adatkezelés
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgáltató betegellátó haladéktalanul
továbbítja az érintett lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetéke ANTSZ városi
intézetének az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot,
ha az egyéb jogszabályban felsorolt fertőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja merül föl,
továbbá ha az egyéb jogszabályban meghatározott foglalkozási eredetű megbetegedést észleli,
vagy annak gyanúja merül föl.
Az ANTSZ városi intézete a tudomására jutott egészségügyi, illetőleg személyazonosító
adatot a szükséges közegészségügyi- járványügyi intézkedések megtétele céljából átadja az
ANTSZ illetékes egyéb szerveinek.
Amennyiben az érintett annak megállapítása érdekében, hogy HIV vírussal fertőződött-e,
vagy sem,- személyazonosságának előzetes felfedése nélkül- szűrővizsgálaton kíván részt
venni, személyazonosító adatait a betegellátó részére nem köteles átadni. Amennyiben a
szűrővizsgálat eredménye pozitív, a betegellátó felhívására az érintett személyazonosító
adatait köteles átadni. Erről az érintettet a szűrővizsgálat megkezdése előtt tájékoztatni kell.
Amennyiben az érintett az alábbi betegségek valamelyikében szenved, vagy a betegség
gyanúja merül föl, és fertőződése házi, vagy haszonállattal történt kontaktus révén jöhetett

létre, a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes ANTSZ haladéktalanul továbbítja az
érintett személyazonosító, és egészségügyi adatait az illetékes állat-egészségügyi, és
élelmiszer- ellenőrző állomás részére a szükséges járványügyi intézkedések megtétele
céljából.









anthrax(lépfene)
brucellosis
lyssa(veszettség)
lyssa fertőzésre gyanús sérülés
malleus(takonykór)
trichinellosis
tuberkulosis
tularemia
9. Egészségügyi szakemberképzés

A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál egészségügyi szakember képzés
céljából- az előzőekben meghatározottakon kívül- az érintett (törvényes képviselője)
hozzájárulásával jelen lehet a gyógykezelés során orvos, orvostanhallgató, egészségügyi
szakdolgozó, egészségügyi főiskola, egészségügyi szakközépiskola hallgatója, valamint
tanulója.
10. Statisztikai elemzések céljából történő adatkezelés
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál az érintett egészségügyi adatai
statisztikai célra –az előzőekben foglaltak kivételével- személyazonosításra alkalmatlan
módon kezelhetőek. Az érintett egészségügyi, és személyazonosító adata statisztikai célú
felhasználásra csak az érintett írásbeli hozzájárulásával adható át.
11. Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál tudományos kutatás céljából a
szolgálat vezetője, vagy az adatvédelmi felelős engedélyével a tárolt adatokba be lehet
tekinteni, azonban a tudományos közleményben nem szerepelhetnek az egészségügyi, és
személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett személyazonossága megállapítható
legyen. A tudományos kutatás során tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító
adatokat is tartalmazó másolat.
A tárolt adatokba betekintett személyekről, a betekintés céljáról, és időpontjáról nyilvántartást
kell vezetni. A nyilvántartás kötelező megőrzési ideje: 10 év.
A kutatási kérelem megtagadását a szolgálat vezetője, vagy az adatvédelmi felelős köteles
írásban megindokolni. A kérelem megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat.
12.

Adattovábbítás az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli szerv megkeresésére

A következő szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végző szolgálat/orvos/ az érintett
egészségügyi és személyazonosító adatait átadja a megkereső szervnek. A megkeresésben
fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi, és személyazonosító adatokat, továbbá
az adatkezelés pontos célját, a kért adatok körét.




büntető ügyben, továbbá polgári és közigazgatási ügyben a nyomozó hatóság,
ügyészség, bíróság, az igazságügyi orvos szakértő,
szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek
hadköteles személy esetén az illetékes jegyző

Az érintett első ízben történő vizsgálatakor, továbbá ellátásakor, ha az érintett 8 napon túl
gyógyulást szenvedett, és a sérülés feltehetően bűncselekmény következménye, a kezelőorvos
a rendőrségnek haladéktalanul bejelenti az érintett személyazonosító adatait. Ez irányú
adattovábbításhoz az érintett, illetőleg az adattal kapcsolatosan egyéb jogosult beleegyezése
nem szükséges.
Egészségügyi, és személyazonosító adatot közigazgatási eljárás, illetve az érintettnek
intézményi elhelyezése, gondozása céljából akkor lehet továbbítani, ha arra az érintett jogai
érvényesítéséhez, vagy kötelezettségei teljesítéséhez van szükség.
Amennyiben az érintett egészségügyi adatai más személyt is érintenek, az egészségügyi és
személyazonosító adatok továbbításához e harmadik személy (törvényes képviselője)
hozzájárulását is be kell szerezni.
A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli, és területi korlát nélkül
továbbítható.
13.

Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása

A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál az érintettről felvett, a
gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi, és személyazonosító adat elektronikus,
továbbá hagyományos papíralapú dokumentáción nyilván van tartva. Az adatok
továbbításáról feljegyzés készül, mely tartalmazza az adattovábbítás címzettjét, módját, és
időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz, amely biztosítja az adatok
védelmét.
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál az ellátottról felvett – az ápolás,
vagy közegészségügyi, járványügyi szempontból jelentős – ápolási, egészségügyi adatokról
feljegyzést készít, é a feljegyzés a nyilvántartás részét képezi. Így az otthoni szakápolási
szolgáltató nyilvántartja:






azokat az érintetteket, akikről bebizonyosodott, hogy valamely fertőző
megbetegedésben szenvednek, és ezzel összefüggésben nyilván kell tartani, a
megfigyelésre, járványügyi ellenőrzésre, és a járványügyi zárlatra kötelezett
személyeket
az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést
legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően egyéb
gyógykezelés, vagy tudományos kutatás érdekében az adatok tovább is
nyilvántarthatók
amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a
kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni a Semmelweis Orvostörténeti
Könyvtár, és Levéltár részére









o
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14.

az otthoni szakápolási szolgálat jogutód nélküli megszűnése esetén az
egészségügyi dokumentációt az ÁNTSZ – a megszűnő otthoni szakápolási
szolgáltató székhelye szerinti illetékes városi intézetének kell átadni
amennyiben az otthoni szakápolási szolgáltató jogutód nélkül szűnik meg, de a
feladatokat más szolgáltató vállalja át, az egészségügyi dokumentációt át kell adni
a feladat átvállalónak
az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás adatot – az adatfelvételt
követően úgy kell javítani, vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat
megállapítható legyen
a nyilvántartott adatokról, az egészségügyi dokumentációról az adatkezelő hiteles
másolatot készít, ha ezt az adatbiztonság, vagy a tárolt adatok fizikai védelme,
illetve a törvényben előírt adatközlési kötelezettség szükségessé teszi
a hiteles másolat adattartalmának adatkezelésére vonatkozóan az előzőekben
elmondottak szerint kell eljárni, így: az egészségügyi, és személyazonosító adatok
adatkezelése, és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát, a
véletlen,
vagy
szándékos
megsemmisítéssel,
megsemmisüléssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá,
hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá
az otthoni szakápolási szolgáltatónál az egészségügyi, és személyazonosító adatok
védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az adatot kezelő otthoni szakápolási
szolgáltató a felelős
az otthoni szakápolási szolgálat vezetője gondoskodik az adatvédelmi szabályok
betartásáról, és betartatásáról így:
ellenőrzi az adatkezelők, az ellátó szakszemélyzet adatkezeléssel összefüggő
tevékenységét
kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új
technológiák, és eszközök alkalmazását
biztosítja az adatkezeléssel foglalkozó személyek oktatását
kijelöli az adatvédelmi felelőst
gondoskodik az otthoni szakápolási szolgáltató adatvédelmi szabályzatának
elkészítéséért
dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról,
sorsáról, vagy megsemmisítéséről
Az adatvédelem szervezete

A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolásban kezelt adatok védelméről, és a szolgáltatási
(ápolási, és szakirányú terápiás szolgáltatási) tevékenységre vonatkozó adatok védelméről, a
jogszabályi előírások betartásáról a Gondoskodás 2000 Otthoni szakápolási szolgálat
vezetője által megbízott adatvédelmi felelős gondoskodik. A szabályok betartása érdekében
minden szakdolgozónak, és egyéb szakembernek is szerepe van.
Az adatvédelmi felelős kijelölése, és feladata:
Adatvédelmi felelőssé – feladatai, hatásköre, és felelőssége pontos meghatározásával –
írásban megbízott, felsőfokú végzettségű szakdolgozó nevezhető ki. Az adatvédelmi felelős
közvetlenül a szolgálatvezetőnek tartozik beszámolással, munkáját ugyanakkor a
szakdolgozók tovább segítik.
Feladatai:



ellenőrzi a Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálat székhelyén, és
telephelyein az adatvédelmi szabályzat betartását

jogosult az előírás ellen vétőkkel szemben eljárást kezdeményezni a szolgálat
vezetőjénél

javaslatot tesz a szolgálat vezetője felé, ha az adatbiztonság érdekében intézkedés
meghozatalát látja szükségesnek

ellenőrzi a számítógépes programokat, az archivált adatokat tartalmazó
számítástechnikai adathordozók nyilvántartását, és tárolását

feladata az EMSZ adatvédelmi szempontból történő folyamatos karbantartása

feladata az adatvédelmi szabályzat kezelése, naprakészen tartása, illetve a
módosítások átvezetése
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálat vezetői feladata az adatvédelem
szempontjából:



biztosítják, hogy a Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálat munkatársai
betartsák az adatvédelmi szabályzat rendelkezései
rendelkeznek az általuk kezelt, a szervezet tevékenységével összefüggő közérdekű
adatok közzétételéről

A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálat munkatársai feladata:

gondoskodnak az általuk felvett, és kezelt adatok beazonosításáról

gondoskodnak az általuk felvett, és kezelt adatok tartalmának helyes rögzítéséről

gondoskodnak az általuk felvett, és kezelt adatok védelméről
II. A személyes adatok jogi, és technikai védelme
1. Papíralapú adathordozó eszközön nyilvántartott adatok védelme
A betegről az ellátás, ápolás, szakirányú terápiás szolgáltatás kapcsán felvett adatokat úgy kell
tárolni, és kezelni, hogy illetéktelenek hozzáférése, betekintése megakadályozható legyen. A
tárolási, megőrzési idő alatt bármilyen- a dokumentációval kapcsolatos- eseményről,
adatmásolásról, illetve adatok kiszolgáltatásáról írásos feljegyzést kell készíteni.
A tárolási idő után a dokumentációt selejtezni kell, vagy a Semmelweis Orvostörténeti
Könyvtár, és Levéltár részére át kell adni. Ha a dokumentumok selejtezésre kerülnek, akkor
az egészségügyi, és személyazonosító adatokat, tartalmazó dokumentumokat úgy kell
megsemmisíteni, hogy az azon szereplő személyes adat, és egészségügyi adat összekapcsolása
megakadályozott legyen, továbbá a személyes adatok felismerhetetlenek, töröltnek
tekinthetők legyenek.
Az ápolási, és szakirányú terápiás szolgáltatási ellátás során csak azokat az egészségügyi, és
személyes adatokat szabad felvenni, amelyek az ellátás szempontjából szükségesek, és
relevánsak. A felvett adatokat csak az adott egészségi állapotban bekövetkezett változás,
ápolási ellátás, és/vagy szakirányú terápiás szolgáltatási tevékenységgel összhangban lehet
felhasználni. Személyes adatot is tartalmazó dokumentumot az egészségügyi/szociális
ellátással össze nem függő tevékenységre, eseményekre felhasználni tilos.
2. Számítástechnikai adathordozó eszközön rögzített személyes, és közérdekű
adatok

Az adatkezelés, a dokumentáció alkalmazása egy részben számítástechnikai adathordozó
eszközök használatával történik, ezért meg kell teremteni a számítástechnikai üzemeltetési, és
az informatikai biztonsági szabályokat. A számítógéppel feldolgozott adatokat, kitöltött
dokumentációkat a megőrzési idő előírásai alapján elektronikus adathordozón kell őrizni.
Gondoskodni kell az elektronikus adathordozó fizikai sérülés által történő óvásáról
gondoskodni, kell az elektronikus adathordozó illetéktelen személyek általi használatáról.
Ennek érdekében az elektronikus adatkezeléshez szükséges személyi számítógép
használatához belépési kódok alkalmazása szükséges, és kötelező. A belépési kódokat az
alkalmazás, együttműködési megállapodás megkötése alkalmával a Gondoskodás 2000
Otthoni Szakápolási Szolgálat vezetője adja meg, mely az alkalmazás, együttműködési
megállapodás megszűnésével leadandó.
A meghibásodott elektronikus adathordozót a használatból, munkából ki kell vonni, meg kell
kísérelni az adatokat szakember által lementeni, és az adatmentés után meg kell semmisíteni.
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálatnál minden esetben csak jogtiszta
szoftverek alkalmazása, és használata történhet, és minden esetben a szerzői jogokra
vonatkozó előírásokat megtartják.
3. Személyes adatok célhoz kötöttsége
Egészségügyi, és személyazonosító adatot, továbbá személyes adatot kezelni, csak
meghatározott célból, meghatározott ideig, és meghatározott jog gyakorlása, és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. A cél érvényre jutását az adatkezelés minden fázisában biztosítani
kell, és vizsgálni, hogy a fentiek biztosítása folyamatosan megtörténik. Csak olyan
egészségügyi, és személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához az egészségügyi/szociális ellátás, és szolgáltatás biztosításához – elengedhetetlen, és a célok
elérésére alkalmas a megvalósuláshoz szükséges mértékben és ideig.
4. Az érintettek jogai
A beteg, a kliens, és az egyéb érintett kérheti adatai helyesbítését, illetve, a jogszabály által
elrendelt adatkezelés kivételével, annak törlését. A valóságnak nem megfelelő adatokat az
adatvédelmi felelős, továbbá a Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálat vezetője
helyesbíteni köteles.
A beteg, kliens, ellátott, és érintett , valamint képviselője az eljárás, illetve az ellátás során
keletkezett dokumentumokba, iratokba betekinthet, arról saját költségén másolatot
készíttethet. Nem lehet betekinteni az alábbi iratokba:


az otthoni szakápolási szolgáltató létesítésével, működésével kapcsolatos
iratokba



az otthoni szakápolási szolgáltató pénzügyi mérlegére vonatkozó, pénzügyi
helyzetét bemutató iratokba



a finanszírozási szerződésekkel kapcsolatos iratokba



a finanszírozó, továbbá más hatósági szerv által végzett ellenőrzési
jegyzőkönyvekbe



államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó iratokba

5. A személyes adat módosítása, törlése
A személyes adatok módosítása, és törlése, csak a törvényben meghatározott eljárással
végezhető. A helyesbítésről, és a törlésről az érintette, továbbá mindazokat értesíteni kell,

akiknek korábban az adata az adatkezelés céljából továbbításra került. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az érintett jogos érdekeit nem sérti.
A személyes adatot törölni kell:


ha a kezelése jogszabályba ütköző



az érintett ezt a jogszabályban foglaltak szerint kéri



az adatkezelés célja megszűnt
6. Adatszolgáltatás külső szerveknek

A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgálat egészségügyi, és személyazonosító
adatokat más szerv, vagy személy részére csak a jogszabályban meghatározott módon, és
célhoz kötötten, ( a bevezető rendelkezés 1-14 pontjában foglaltak szerint) szolgáltathat.
III. A közérdekű adatok nyilvánossága
A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgáltató, feladata ellátásába tartozó ügyekben
köteles elősegíteni a közvélemény pontos, és hitele tájékoztatását. Ennek érdekében
rendszeresen közzé, és hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb
információkat, így különösen: a nyújtott szolgáltatására vonatkozóan, a rendelkezésre állására
vonatkozóan, ha térítéses szolgáltatást is nyújt, akkor a térítési díjakra, a szervezeti
felépítésére, és a működésére vonatkozóan. Az otthoni szakápolási szolgálat EMSZ-ében
meghatározott vezetők, és alkalmazottak neve, és elérhetősége bárki számára hozzáférhető,
így nyilvános adat. A Gondoskodás 2000 Otthoni Szakápolási Szolgáltatás tevékenységéről
gyors, pontos, és hiteles tájékoztatást kell adni, úgy, hogy az általános tájékoztatási joggal a
szolgálat vezetője rendelkezik. Az alkalmazott, és együttműködő szakdolgozók az vezető
engedélye alapján tehetik meg az egyéb tájékoztatásokat.

