tudástár

DOKUMENTÁCIÓ
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Legfontosabb alapelv: Személyes adatot csak törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben
lehet kezelni.
A természetgyógyász egészségügyi és személyazonosító
adatot kezel.
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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 az egészségügyi
ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy
származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba
hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl.
magatartás, környezet, foglalkozás).
Személyazonosító adat:
a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely
és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a
tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel
(a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az
érintett azonosítására.
Gyógykezelés:
minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai
felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés
következtében kialakult állapotromlás szinten tartása
vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve
mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak
feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti
ellátást is.
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.
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.
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Betegellátó:
a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó,
az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet
végző egyéb személy, a gyógyszerész;
Közeli hozzátartozó:
a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott,
a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.
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.
Az adatkezelés célja
• az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
• a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
• az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
• a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
• a betegjogok érvényesítése.
Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és
feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát
• véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással,
• nyilvánosságra kerüléssel szemben,
• továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen
hozzá.
Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség
alól, ha
• az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül,
• az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

Az érintett (a beteg)
• jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben
történő adatkezelésről,
• a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat
megismerheti,
• az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.
A beteg életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelme
alapján - jogosult a fenti jog gyakorlására.
Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb
személy a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel
egészségügyi adatot.
Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv
megkeresésére
A megkereső szervek a következők lehetnek:
a) büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság,
az igazságügyi orvosszakértő, polgári és közigazgatási hatósági ügyben az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvosszakértő,
b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,
c) hadköteles személy esetén az illetékes jegyző, a hadkiegészítő
parancsnokság, illetve a katonai egészségügyi alkalmasságot
megállapító bizottság,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott
feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás
körében,
A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok
körét meg kell jelölni.
A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és
területi korlát nélkül továbbítható.

Gyermekek védelme
A kiskorú egészségügyi ellátásakor - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ára
is tekintettel - az ellátást végző egészségügyi szolgáltató ezzel
megbízott orvosa köteles a telephelye szerint illetékes gyermekjóléti
szolgálatot értesíteni, ha
a) feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, illetve elhanyagolás következménye,
b) a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményekről szerez tudomást.
Ebben az esetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az
adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása
Az érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását
nyilván kell tartani.
A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz
vagy módszer, amely biztosítja az adatok jogszabály szerinti védelmét.
A kezelést végző orvos az általa vagy az egyéb betegellátó által
felvett egészségügyi adatokról, valamint az azzal összefüggő saját tevékenységéről és intézkedéseiről feljegyzést készít. A feljegyzés a nyilvántartás részét képezi.
Az egészségügyi dokumentáció nyilvántartási határideje
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított
legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.
A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok
továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt, a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
A dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén a dokumentáció levéltárnak, illetve az erre kijelölt állami szervnek
adandó át.
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Kriston Intim Torna tanfolyam
augusztusban: Hétvégi: 13-14-én, 9-15 óráig Keddenként: 9,16,23,30-án, 17.30-20.30 óráig
szeptemberben: Hétvégi: 24-25-én, 9-15 óráig Keddenként: 6,13,20,27-én, 17.30-20.30 óráig
INGYENES NYÍLT NAP A HARMÓNIAPONTBAN szeptember 17.-én tanfolyamkedvezményekkel!
Részletes programok a weboldalakon!

2011. július r kineziológia s 43

