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•  Jak zabezpieczyć placówkę przed wyciekiem danych medycznych.
•  Jak wygląda sprawa upoważnień do wglądu do danych pacjenta, dla jego 

bliskich.
•  Czy można gromadzić dane osobowe bez zgody pacjenta.
•  Jak wygląda sprawa przenoszenia i udostępniania dokumentacji medycznej.
•  Jakie są kary za zgubienie dokumentacji medycznej.
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I. WSTĘP

Przeszło pół miliona pracowników medycznych przetwarza wraż-
liwe dane osobowe ponad 38 mln Polaków. Wprawdzie placówki 
medyczne nie muszą rejestrować zbiorów danych pacjentów do GIO-
DO, ale ciążą na nich inne obowiązki związane z ochroną danych.

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku usług medycznych 
odbywa się na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta oraz rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Placówki medyczne mają obowiązek chronić dane swoich pa-
cjentów w sposób szczególny. Wynika to z tego, że dokumentacja 
medyczna obejmuje poza tak zwanymi danymi zwykłymi również 
dane wrażliwe dotyczące opisu stanu zdrowia pacjenta lub udzielo-
nych mu świadczeń zdrowotnych. W zależności od podmiotu świad-
czącego usługi medyczne administratorem danych będzie szpital 
bądź lekarz wykonujący działalność leczniczą w ramach praktyki  
zawodowej.

Lekarze i podmioty lecznicze są zwolnieni z obowiązku zgłasza-
nia zbiorów danych pacjentów do GIODO, niemniej ciążą na nich 
inne obowiązki. Jednym z nich jest prowadzenie i wdrożenie do-
kumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środków 
technicznych i organizacyjnych podjętych w celu wyeliminowania 
zagrożeń bezpieczeństwa danych.
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Chodzi m.in. o udostępnienie informacji o pacjentach osobom 
nieupoważnionym, zabranie ich przez osobę nieuprawnioną, prze-
twarzanie z naruszeniem ustawy oraz zmianę, utratę, uszkodzenie 
lub zniszczenie.

Na dokumentację składa się polityka bezpieczeństwa oraz in-
strukcja zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania 
danych osobowych. W wielu jednostkach nadal prowadzone są zbio-
ry w postaci tradycyjnej (papierowej), tam wystarczająca będzie poli-
tyka bezpieczeństwa. Kierownicy placówek powinni zadbać, aby ich 
personel miał dostęp jedynie do tych danych, do których przetwa-
rzania został upoważniony.

Z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych nie ma 
znaczenia, czy dane są przetwarzane na papierze, czy w systemie in-
formatycznym. Odpowiedzialność za jej nieprzestrzeganie w obu 
przypadkach jest taka sama.

Od 11 maja 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja precyzyjnie 
uregulowała, w jaki może być udostępniana dokumentacja medyczna.  
Uporządkowała sposoby i formy jej udostępniania. Wprowadziła też 
dodatkowy sposób – w formie skanu poprzez elektroniczną trans-
misję danych.

W ustawie wprost wskazano, że osoby przeglądające dokumen-
tację mają prawo do sporządzania notatek lub zdjęć. Dokonano też 
zdefiniowania następujących pojęć: wyciąg – jako skrótowy doku-
ment zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumen-
tacji medycznej; odpis – dokument wytworzony przez przepisanie 
całości tekstu z oryginału dokumentacji medycznej; kopia – to do-
kument stanowiący kserokopię lub skan oryginału dokumentacji 
medycznej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Wysokość tej opła-
ty ustala podmiot udzielający świadczeń. Maksymalna wysokość  
opłaty za:
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