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Tiszte]t EInök Urj

Beadványa nyomán Vizsgá|atot jndí tottarn az INTERLAB orvosj- Ké miai é s Diagnosztikai

Laboratórjum Kft' adatkeze|é sé Vel kapcso atban'

Vjzsgá|atom során megkeresterr az lNTERLAB orvos- Ké miai é s D|agnoszt||.ai
LabJratóium Kí t' (a továbbiakban. lNTERLABr Úgyvezetójé t aki nem tagadta, hogy

Lüoiatorlumi v]zsgjIatokat (fu||.tesztet) Vé geznek erotikus fe|nóit fllmek szerepL jn Az

ilgw"."to 
" 

."g!.é |."sé semre lsmertette a laboratórium IeIetköz|é sé nek gyakorlatát' amely a

köVetkezo:

Ha a H|V szÚr Vizsgálat eredmé nye negatí V. akkor a JeIetet a betegnek szemé lyesen adják

ai'u'onoun a bete-g í rásban renáelkezhet aÍ |ó]' hogy a szljr Vizsgá|at eredmé nyé t posta|

i,' ion, uugv aZ álta|; meghata|mazott szemé |y ú tján kí Vánja átvennj 'Azonban. ha a H|V

.,J,á"i'Jóarut eredmé nyó pozjtí v' akkor szeme yesen a beteget kerik 'meg'arra' 
hogy az

.iplo ueiet"r 
"eL]auoI 

fáradjon be ismé telten a Iaborba' akkor s, ha a beteg e| zetesen ar|oI

ié nJerr."'"tt, hogy a sz r vizsgálat postai Úton' Vagy az áLta|a meghata|mazott szeme|y

ú tián kí vánia átvé nni' Ha a beteg szemé lyesen r.egy a laboratóriumba a IeIeteié rt, akkor egy

"iÁ " 
.u,irai" ipeciá1isan kiké :pzett - óounsel11ng iovábbké pzé sen ré szt Veti - szakember

xo.ri u r"t"gg"t áá' hogy Újabb Vé rvé te|re Van szüksé g. Az jsmé teLten levett Vé rrnintát a

kÁrcr"'a 
"roiú "oxn"r 

mlgtále| en az országos Epidemio|ógai KöZpont (a iovább!akban:

óÉ xiirvú ".'"ti Refereicia Laboratórlur.bá küldik Vertifiká!ásra' A H|V pozití V eredmé nyt

a consue||or küLön heLyisé gben szeme|yesen a betegge| |^'oz|i A H|V- pozití V eseteket a

"'"o"1i 
i.'unnianyos tün;tcsoport kraí akuLasát okozó í ertozé s terjedé senek mege| zé se

é iJ"xeú "n s'ü'r."egé s jnté zkedé sekr | é s a sz[]röVizsgá|atok elvé gzé sé nek rendjé r | szó|ó

Iatái ' tÁí  zai tsZCsM rende]et a|apján né V é s TAJ szám né |kül. csak a szÚ|eté si

oátumm al.tovaoui1ax az oEK JárVányÜgyi osztaIyának Az ugyvezeto hangsÚlyozta' hogy

sem te etonon seÁ interneten keresztu| Áám adnak feIvjlagositást a Iaborator urnban Vé gzett

szLjr Vizsgá|atok eredmé nyeiro|'

Fentiek alapján nem ta|áltam a|ra utaLó je|et, hogy az lNTERLAB joge|lenes adatkeze|est

folytat' Mjndazonattal indoko|tnak taÍ tom' hogy a meghataLrnazásl m]ntapé |dányban _
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ameLyben a beteg ké pvise|eti jagga| ruházza fel az á|ta|a megje|ö|t szemé lyt a
laboratóriurnban rajta e|Vé gzett szí jr Vizsgá|at eredrné nyé nek átvé te|é re _ a meghata|mazott
szemé |y ké tsé get kizáró azonosí tása legyen pontosabb azá|ta|' hogy a meghatalmazott
szemé lynek ne csak egyet|en termé szetes szemé lyazonosí tó adatát tüntessé k
Í e|' Fe|szó|í tottam az INTERLAB ügyvezet jé t, hogy az á|ta|uk a|kaImazott meghatalmazási
mintapé |dányban a meghataImazott szemé |ynek ne csak egyet|en termé szetes
szemé |yazonositó adatát tÜntessé k fe|' továbbá hogy a meghatalmazott szemé |y a |e|et
átvé te|ekor ké tsé get kizáró módon azonositsa ma9át é s ennek té nyé t az átadó rögzitse'

A szemé |yes adatok Vé de|mé Ve|
beadványával a jöV ben is forduljon

Budapest,2OlO. dece ̂A",,,? "

é s a közé |dek  adaiok nyi|VánosságáVa| kapcso|atos
hozzám bizaIomma|'

(t

i


