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bekérése

Hivatalomhoz bejelentést érkezett az onök által képl. iselt cir i i  SZenezettól. miszennt 201-+. január
].1-crr c.Jr clrt.'gli.'graszti'is ltliatt r I))r]:rl11111 l13rlrtirári Karolina Korházba került fiatalkoru ellátása
során a rendorség ertesítésére került Sor' A \ltlSonma$r,aróvári Rcndőrkapitányság Bűnügyi
Osztá|ya a 16 éves fiatalember ellen kábítószer brrtoklása rétsége e1k|iretésének sr'anúja miatt
büntetőeljárást indított.
A TASZ álláspontja szerint a beteg kábítószer-Íbgl asztását eszlelő e-eészségüg1.i dolgozónak nincs
feljelentési kötelessége. sőt, feljelentési jogosultsáea is korlátozott, hiszen aZ egészségügyi
ellátásában részt vevő személy ellátása során tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait
bizalmasan kell kezelnie. Erre való tekintettel a TASZ hivatalomtól vizssálat lefolvtatását és
országosan egységes eljárásrend kidolgozását kérte.

Tájékoztatom, hogy hivatalom a panaszokat, illetre a kiizérdekű bejelentéseket az egészségíigyi
hatósági és igazgatási tevékeny,ségről szóló ]991. t;ri XI. törvény (továbbiakban: Ehi) I4lC. $ és az
egészségügyi szolgáltatas gy_akorlásitnak általóno's tbltételeiről, valamint a működési engeclélyezési
eljarcisról szóló 9ő/2003, (VII.I5.) Korm. rendelet 7. $ (1) bekezdésben és (2) bekezdés a) és c)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva a pűnaszokról és a közérdekíí bejelentésekről szóIó
2013. éví CLXV. törvény (továbbiakban: Panasztörr.ény) alapján vizsgálja ki.

E törvény rendelkezései szerint a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem
megszüntetésóre irányul. a közérdekű bejelentés pedig olyan körülményre hívja fel a figyelmet,
amelynek orvoslása \,agy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.
Tekintettel arra, hogr t-enti eset kapcsán az érintett kiskorú törvényes képviselóje panasszal nem élt,
az ügyben eljárási jogosultsággal nem rende1kező TASZ bejelentését hivatalom közérdekű
bej elentésként kezelte.
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A tényállás tisztázása céljából felhír tam a Karolina Ktirház-Rendelointézet Íőigazgató foorvosát,
hogy az üggyel kapcsolatban részletesen nri1atkozni. r'alanltnt a kórház ilyen esetekben alkalmazott
protokollját, belső eljárásrendjét megktildeni szíveskedjen. Kér.tern továbbá, hogy 2)I2január 1-ig
visszamenőleg tájékoztasson minden tllr an ellátási esetról. ahoI az ellátott személyes és
egészségügyi adatai az ellátó há1ózattrn kíl,üli szen nek keniltek továbbításra (rendőrség,
gyámhatóság, családvédelmi szolgálat. sztlciális há|ozat értesítése. stb).

Dr. Befialan István. a Karolina Kórház lbiuazgató Íötln osa tájékoztatott arról, hogy a panaszolt
esetet leszámítr.a a kér1 időszakban az elláttl hálózaton kíl iilre történő adattovábbításra nem került
SOI.

A konkrét esetben. 2014. január ]-l-en. amikor is a drogtbsrasztás miatt Kórházba keriJlt fiatalkoru
ellátása során a tön'énres képriseló kitqezett kérésére tijr.tént a rendőrség ér1esítése. A bejelentést
tevo kórházi dolgozó sem személres adatot. Senl egc]szségügyi adatot nem közölt a hatósággal,
kizár ő|ag a bűnc se lekm ény' g1.anúj áró l adott é rte s ítést.

Az egészségügyi és ahozzájuk kapcsolódó szenrélyes rj.i:..k keze1eséről és r,éde|nréről szóló 1997'
évi XLVII. t örvény, a továbbiakban Eüak.) 7. \\ (1) és .] '  rckezdése szerint grógrkcze1es cel iából
történő adatkezelés esetén az adatkezelő az orvosi titkot köteles megtartani. \ trttlktartás alt'll az
adatkezelő két esetben mentesül, ha az egészségü'e\ j L-i ::..llleIr j2..,11..'511,.. ]J.]l to.':bbr:js:rr az
érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájáru|t. ..:.:i ]..: r'Z : tönénr eIoírása szerint
kötelező. Az Eüak. 24.$ .a rész|etezi, hogy mely €Set.-s]r-].. r :<.:z : l :j ' .] lt. 'r. ib:::... l . .e:re :..:.
hivatalok értesítése. A rendőrséget akezelőorvosnak ér:c:.:. ':...e r-.... ;: l]C::1 ̂ .re: "z ., ' . .:, ':: 

i  :.:..:..
túl gyógyuló sérülést szenvedett és a sérülés feltehetoen.l lncse,eknlenl ki iretkeznlenre' Kisktrri l
bántalmazása. Vagy elhanvago1ása. illetve ezekre utaltl könilmény.ek észlelése eSetén a 91ánrhatóság
.irt r- s ít.. tl.l ii

A bejelentés kivizsgálásra során megvizsgáltam a Karolina Ktirh.iz adatredelnli szabá1rzatát éS
megállapítottam, hogy annak adattovábbításra vonatktlzti toezetel rncgttlc1nek az Eüak. tentlekben
hivatkozott rendelkezéseinek. Az Karolina Kőrház ti.igez_:.ltol.rnrk nlilatktlzatából oniik .rltal
beidézett szövegrészlet - miszerint .. i l1'enkor mindig elr e::zi:: lr '  .g} g} orstesztet... ....ha pozit ir itást
észlelünk, saját belső rendünk szerint szólunk a rendórse:r:ei.... .. aZ adatl 'édelmi szabálvzatban
nem szerepel, abban kizárólag aZ Etiak. r.onatkozt. szrbal1ainak megfele1ő iránymutatások
olvashatók. Az adatvédelnri szabállzat eg1.ébként a kórhaz h..nlapián elérhető.

A panaszolt eset vonatkozásban a rendőrség ér1esítese - a kciriráz Íőigazgatójának nyilatkozata
alapján - a kiskorú törvénl.es képr ise|őjének beleegr'ezésér el, kifejezetten annak kérése történt.
Tekintettel ana, hogy a tönén1es képtiselo hil.atalonl tile panasszalez ügi.ben nenr élt. a konkrét
eset egészségügyi dokumentációjának r.izsgálatára hir atalomnak nincs f-elhatalmazása. A
rendelkezéSemfe á11ó adatok alap-ján az á11apítható rneg. ho91. a bejelentés a tön.én1'es képviselő
kérésére, azonban írásbeli beleeg1'ezése nélkül történt. ugyanakkor a bejelentés ténye az
egészségügyi dokumentációban rögzítésre kenilt. Mire] nenr teljesült az Eüak' 24.'r 11) bekezdése
szerinti feltétel, miszerint a rendőrséget a kezelőon.osnak akkor kell értesítenie. amenn1'-iben az
ellátott 8 napon túl gl.óg,uló 'sériilést .s:envedeÍt és u 's.éríilés ./bltehetően blincselekmény
ktivetkezménye, ne|n lehet eltekinteni az érintett beleeg1ezésétől. vagy a törvén1.es képviselő
írásbeli belelegyezésétől.

Alláspontom szerint - a rendelkezésemre á1ló adatok alapján - a KarolinaKőrház, illetve annak
dolgozója a tekintetben sértette meg a 91óg1.kezel.-1s céljából történő adatkezelésre vonatkozó
szabályokat, hogy nem ragaszkodtak a törr.ényes képr ise1o írásban tör1énő beleegyezésére.



Tekintettel azonban arra, hogy a rendorség értesítése a törvényes képviselő kiÍejezett kérésére
valósult meg az érintett kiskorut jelentős jogséreleIn nem érte.
Fentihez hasonló esetek a jövőben való elkerülése. r,alamint az adatvédelemre vonatkoző szabá|yok
pontos betartása céljából akőrházzal a szemben a szükséges intézkedést megteszem.

Az egészségügyi szolgáltató felé a betegek, ellátásra szorulók kiszolgáltatott helyzetükben
bizalommal fordulnak, ezt abiza|mat fenntartani hivatott többek között az egészségügyi törvény és
aZ adatvédelrni törvény (Eütv. és Eüak. ) orr osi titoktaftáSra vonatkozó rendelkezései. Az
egészségügy'i szolgáltatóknak a beteg ellátása során tudomásukra jutott személyes és
egészségügyi adatok kezelése során fentiekben részletezettek alapján e két törvény
rendelkezései szerint kell eljárni, az orvosi titoktartás alól csak az azokban meghatározott
esetekben mentesülnek. Ezt látszik a\átámasztani az adatvédelmi biztos onök á|ta|beidézett 1998.
február 21-én kelt ajánlása is. mely szerint az orrosi titoktartáS törvényellenes megsértése esetén
sérül az orvos/egészségügyi dolgozó és a beteg közötti bizalmi viszony, ami elriaszthatja az
ellátásra szorulókat attól. hogy segítséget kérjenek. így életük, állapotuk nagyobb veszélynek lenne
kitéve.

Kérem táj éko ztatásom el fo gadás át.

Győr, 2014, március 26.
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