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POVZETEK
Magistrsko delo Tajnost pri opravljanju zdravstvenih storitev temelji na izhodišču, da je
zaupanje bistveni del razmerja med zdravnikom in bolnikom. Bolniki se lahko zaradi
pomanjkanja zaupanja začnejo izogibati zdravljenju ali zdravniku zaupajo premalo potrebnih
informacij za uspešno zdravljenje. Dolžnost varovati poklicno skrivnost, ki je opredeljena v
Zakonu o pacientovih pravicah, je tesno povezana s poklicno etiko. Za poklicno skrivnost se šteje
informacija, ki jo zdravnik pridobi med opravljanjem svojega poklica. Načela medicinskega
kodeksa zdravnika ne vežejo, če za skrivnost izve zasebno ali po naključju. Sodoben zdravstveni
sistem brez zbirke velikega števila medicinskih podatkov v računalniških sistemih ne bi mogel
delovati, saj prav te pospešujejo delovanje učinkovitega zdravstvenega sistema. Za zbiranje
medicinskih podatkov je potrebna dosledna uporaba varnostnih ukrepov, kar mora izhajati iz
nacionalne zakonodaje (Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o pacientovih pravicah)
in zakonodaje Evropske unije. Maja 2016 je Evropska unija sprejela novo Splošno uredbo
2016/679 o varovanju osebnih podatkov (z angleško kratico GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5.
2018. Uredba zagotavlja pacientom več pravic, predvsem da so bolje obveščeni o uporabi
njihovih osebnih podatkov, na drugi strani pa nalaga več odgovornosti subjektom, ki upravljajo
osebne podatke. Nacionalni informacijski sistem eZdravje omogoča veliko pozitivnih rešitev za
učinkovito obdelavo pacientovih podatkov, vendar je treba opozoriti na možnost zlorab znotraj
sistema. V magistrskem delu bodo analizirani bistveni elementi podanih iztočnic in zaključne
ugotovitve glede na opravljeno raziskavo predmetne tematike.

Ključne besede: medicinska tajnost, zdravniška skrivnost, zasebnost pacienta, varstvo osebnih
podatkov pacientov, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o pacientovih pravicah, GDPR,
eZdravje.
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ABSTRACT
Title: Confidentiality in the Provision of Healthcare Services

The Master's thesis Confidentiality in the Provision of Healthcare Services is based on the
premise that trust is the main component of the relationship between a doctor and a patient.
Due to a lack of trust patients may avoid seeking medical treatment or may not give doctors
sufficient information for a successful treatment. The obligation of professional secrecy, which
is defined by the Patient Rights Act, is closely linked to professional ethics. Information obtained
by doctors while exercising their profession is covered by the obligation of professional secrecy.
The principles of the medical code of ethics do not apply if doctors obtain the information
outside their professional setting or by coincidence. Without a computer-based database
containing a large number of medical data modern healthcare systems could not function as
the databases facilitate the functioning of efficient healthcare systems. The collection of
medical data has to include a consistent implementation of safety measures imposed by
national legislation (the Personal Data Protection Act and the Patient Rights Act) and EU
legislation. In May 2016 the European Union adopted the new The General Data Protection
Regulation 2016/679 (GDPR) which entered into force on 25 May 2018. The regulation ensures
patients more rights, particularly the right to be better informed about the use of their personal
data, but on the other hand it imposes more responsibilities on the entities that manage
personal data. The national information system eZdravje (eHealth) brought many positive
solutions for an efficient processing of patients' data, however, it is necessary to point out at
the possibility of data misuse within the system. The Master's thesis analyses the key elements
of the aforementioned premises and the conclusions based on a research we conducted the
topic.

Keywords: medical privacy, confidentiality of medical information, patient privacy, protection
of patients' personal data, Personal Data Protection Act, Patient Rights Act, GDPR, eZdravje
(eHealth).
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja
Velika večina ljudi domneva, da bo to, kar bodo povedali zdravniku, ostalo zaupno. To se zdi
kot očitno načelo, vendar se je skozi prakso izkazalo za težavno pri uresničitvi pravne varnosti.
Nekoč je bila poklicna skrivnost zdravnika zgolj moralna dolžnost, kar se je izražalo s položajem
zdravnika v odnosu do pacienta skozi paternalistični model zdravljenja. Zaradi dosti težjega
dostopa do informacij so pacienti zdravnikom zaupali brezpogojno. S časom je napredovala
tehnologija, hkrati pa tudi širjenje in možnost dostopa do informacij, kar je izboljšalo
ozaveščenost pacientov v zvezi z njihovo boleznijo in možnostjo zdravljenja. Pomemben vpliv
je imelo tudi vse bolj pomembno priznavanje človekovih pravic.
Napredek v smeri novih tehnologij pa ni prinesel zgolj pozitivnih posledic. Nekateri ljudje
dandanes zelo radi delijo svoje osebne informacije prek socialnih omrežij, kot je Facebook, in
se ob tem ne zavedajo, da je lahko na tak način prizadeta njihova pravica do zasebnosti.
Problem je splošno slabo poznavanje različnih možnosti izkoriščanja posredovanih osebnih
informacij prek spleta. Zaradi tega je bilo in bo tudi v prihodnosti z razvojem tehnologij
potrebno, da se konstantno obnavlja pravna podlaga glede varovanja pravic do zasebnosti in
da se kršitve preprečijo preventivno. Ozaveščenost posameznikov je pomembna, saj na drugi
strani spretnost tistih, ki informacije izkoriščajo, ne pozna meja.
Za neovirano dosego ciljev v življenju, ki si jih zadamo, je potrebno, da določene informacije
ostanejo tajne, saj je drugače že v človekovi naravi, da se ustvarjajo predsodki, ki lahko z
različno močjo vplivajo na življenje posameznika. To še posebej velja za medicinske podatke,
ki so po svoji naravi zelo občutljivi podatki. Zdravstveni delavci prejmejo določene najbolj
osebne informacije o osebi oziroma pacientu in so jih dolžni ohraniti kot zaupne.
Zaupnost je etična in pravna dolžnost, ki nastaja na relaciji zdravnik–pacient, ter je temelj za
uspešno zdravljenje. Takšen odnos je primerljiv z zastopanjem odvetnika. Pojem poklicna
molčečnost pomeni, da morajo zdravniki in odvetniki vse, kar izvedo od strank pri opravljanju
svojega poklica, zadržati zase. V zdravstvu dolžnost molčečnosti veže tudi druge zaposlene v
zdravstveni ustanovi, ki imajo dostop do osebnih podatkov pacientov. To so tisti, ki se z
zdravstveno dejavnostjo ukvarjajo neposredno (zdravniki, medicinske sestre itd.) ali posredno
(zdravstvena administracija, laboratorijski tehniki), in tisti, ki se z zdravstveno dejavnostjo
sploh ne ukvarjajo (informatiki, vratarji, čistilke). Dolžnost molčečnosti veže tudi dijake,
študente in zdravniške pripravnike.
Magistrsko delo prikazuje stanje varovanja zdravstvenih podatkov v Sloveniji in v evropskem
merilu na podlagi zgodovinskega razvoja, aktualnih pravnih podlag (določbe v Ustavi Republike
Slovenije (RS), Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP))
in dosedanje sodne prakse na tem področju. Znotraj magistrskega dela se ugotavlja
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spoštovanje dostojanstva posameznika s strani zdravstvenih ustanov in zdravstvenih delavcev
v odnosu do pacientov.
Izhajajoč iz dostojanstva osebe in spoštovanja zasebnosti kot temeljnih človekovih pravic, je v
magistrskem delu prikazana pomembnost varovanja poklicne skrivnosti zdravnika in osebnih
podatkov pacienta. Opisane so tudi nekatere zlorabe zdravstvenih podatkov in posledice, ki
nastanejo ob teh kršitvah, ter izjeme, ki dopuščajo razkritje poklicne skrivnosti zdravnika in
osebnih podatkov pacienta. Ugotavljajo se obseg in določenost zasebnosti pacientov v pravnih
predpisih Republike Slovenije in Evropske unije (EU) ter pogledi medicinske etike na
predmetno tematiko.
Na koncu magistrskega dela je podano dejansko stanje raziskane tematike z analizo državnega
informacijskega sistema v zdravstvu (eZdravje) in stanja varovanja medicinskih podatkov
pacientov v univerzitetnih kliničnih centrih v Mariboru in Ljubljani.

1.2 Struktura magistrskega dela
Vsebinski del je razdeljen na več sklopov. Tajnost pri opravljanju medicinskih storitev varuje v
svojem bistvu odnos med pacientom in zdravnikom ter posledično zagotavlja kakovost
zdravljena. Iz tega razloga se magistrsko delo začne s poglavjem Zaupnost v razmerju pacient–
zdravnik.
Naslednje poglavje vključuje aktualno problematiko varovanja osebnih podatkov, kjer je
predstavljena teoretična podlaga za zbiranje osebnih podatkov v sklopu zdravljenja. Poglavje
ima več podpoglavij, v katerih je najprej predstavljeno, kaj sploh je medicinski podatek, nakar
so opisani zbiranje in varovanje posebej občutljivih podatkov v medicini, seznanitev
posameznika z obdelavo njegovih osebnih podatkov ter vpogled in omejitve dostopa do lastne
medicinske dokumentacije. Za učinkovito varstvo osebnih podatkov so potrebni primerni
zavarovalni ukrepi, ki so predstavljeni v zaključku poglavja.
Sledi poglavje Posredovanje in obdelava medicinskih podatkov, v katerem je podrobno
analizirana obdelava osebnih podatkov med izvajalci zdravstvenih storitev in zunaj postopkov
zdravljenja (delodajalec, zavarovalnice, v sodnih postopkih).
Eden izmed ključnih institutov za dober medsebojni odnos in zaupanje med glavnima
akterjema v postopku zdravljenja je to, da zdravnik varuje poklicno skrivnost. To je tudi
osrednja tematika poglavja, ki podrobno analizira poklicno skrivnost zdravnika. Sprva je
opredeljen sam pojem, nato so opisani zgodovinski razvoj, subjekt poklicne skrivnosti in
posledice izdaje zdravniške skrivnosti, na koncu poglavja pa sledi še predstavitev primerov iz
sodne prakse Združenega kraljestva Velike Britanije in Združenih držav Amerike (ZDA).
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Za poklicno skrivnostjo zdravnika magistrsko delo vsebuje poglavje, v katerem so opisane
možnosti varovanja pravic pacienta v primerih kršitev opisanih osrednjih institutov
magistrskega dela in pravice do zasebnosti nasploh.
Splošna uredba EU o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki določa nova pravila glede varstva
osebnih podatkov, pomembno vpliva na upravljanje podatkov v zdravstvenih ustanovah, zato
je tej tematiki posvečeno poglavje z naslovom Uredba GDPR, v katerem so predstavljeni pojmi,
novosti in vplivi nove uredbe na zdravstveno dejavnost.
Pred sklepom je opredeljeno še dejansko stanje informacijskega sistema eZdravje v Sloveniji,
čemur sledi aktualna razprava v zvezi s to tematiko. Na podlagi osebnega pogovora z zdravniki
UKC Maribor je pod tem poglavjem prikazano tudi dejansko stanje uporabe pacientovih
podatkov v UKC Maribor. S pomočjo članka Varovanje pacientovih osebnih podatkov in
podatkov o njegovem zdravstvenem stanju v Kliničnem centru Ljubljana pa je izvedena analiza
primerljivosti stanja v ljubljanski bolnišnici.
V sklepu so kratko povzete teze magistrskega dela, ki jim sledi predstavitev lastnih zaključkov
in ugotovitev, ki so bile oblikovane ob pisanju magistrskega dela.

1.3 Predpostavke in omejitve
Uredba EU o varovanju osebnih podatkov (GDPR) je začela veljati maja letos (2018), vendar na
tem področju še ni vse jasno začrtano. Podroben komentar uredbe v času pisanja magistrskega
dela še ni bil izdan, prav tako še ni sprejet nov zakon na področju varovanja osebnih podatkov
(ZVOP-2). Zaradi tega bo v bližnji prihodnosti lahko prišlo do odstopanj v interpretaciji
nekaterih členov uredbe, prav tako bodo z ZVOP-2 nekatere stvari ob sprejetju drugače
urejene.

1.4 Metode dela magistrskega dela
V magistrskem delu bom kot primarno metodo uporabil študijo literature, ki bo pripomogla k
dobremu poznavanju področja. Z deskriptivno metodo bom opisal dejansko stanje in pravno
podlago ter sodno prakso na temo tajnosti pri opravljanju medicinskih storitev. S
komparativno metodo bom vključil v obravnavo predmetne tematike anglosaški pravni sistem
in primere, ki izhajajo iz tega sistema. Primerjalno bo vključena tudi ureditev EU glede
varovanja osebnih podatkov pacienta. Z analizo in interpretacijo uporabljenih primarnih in
sekundarnih virov bom poskušal čim bolje analizirati in skleniti teze magistrskega dela.
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1.5 Teze magistrskega dela
Teze, ki jih bom v magistrskem delu potrdil ali ovrgel, so:












Bolj kot so podatki občutljivi glede na vrsto, bolj jih je treba zavarovati.
Dobro varovanje zbirk osebnih podatkov pripomore k temu, da bo tudi medicinska zaveza
molčečnosti (načelo zaupnosti razmerja med zdravstvenim delavcem in pacientom) lahko
bolje udejanjena.
Domača zakonodaja učinkovito varuje zasebnost pacienta.
Medicinske raziskave lahko upravičijo obdelavo osebnih podatkov pacienta.
Medijska podoba zdravstva vpliva na dejansko zaupanje ljudi v zdravstvo.
Osebni podatki pacientov se lahko zunaj zdravstvenih namenov posredujejo le v obsegu in
v skladu z namenom posredovanja.
Razvoj novih tehnologij omogoča lažji dostop do osebnih podatkov pacientov in posledično
večjo možnost njihovega izkoriščanja.
Varovanje zdravniške skrivnosti ni absolutno.
Za varovanje zdravniške skrivnosti in osebnih podatkov pacienta je pomemben samo
interes pacienta.
Zaupanje med pacientom in zdravnikom je bistveno za uspešno zdravljenje.

2 ZAUPNOST V RAZMERJU PACIENT–ZDRAVNIK
Obstajata dva glavna razloga, zakaj morajo zdravniki upoštevati pacientovo zasebnost:
1. informacija o zdravstvenem stanju posameznika je zasebna in pacient je tisti, ki odloča,
kdo lahko do te informacije dostopa;
2. brez zaupanja pacienta, da posreduje potrebne informacije, ne bo mogoče uspešno
izpeljati zdravljenja in postaviti pravilne diagnoze.1
Zaupanje je bistveni del razmerja med zdravnikom in bolnikom. Bolniki se lahko zaradi
pomanjkanja zaupanja začnejo izogibati zdravljenju ali zdravniku zaupajo premalo potrebnih
informacij za uspešno zdravljenje. Zdravniki so tako pod etičnimi in pravnimi zavezami, da
zavarujejo pacientovo zasebnost pred nepravilno izdajo osebnih podatkov. Zelo pomembna je
pravilna obdelava informacij, saj je to ključ do uspešnega zdravljenja. Pacienti bi bili postavljeni
v tvegano situacijo, če zdravniki ne bi dostopali do zadostne in pomembne količine podatkov.
Varovanje zasebnosti pacienta ni absolutno. V realnosti se bo zgodilo, da bo pacientova
informacija deljena z drugimi zdravstvenimi delavci. Obstaja izjema, ko bo javni interes
1

Povzeto po E. Jackson, Medical law, text, cases and materials, fourth edition, Oxford University Press, 2016, str.
389.
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prevladal nad interesom do zasebnosti, saj bo na primer obstajala resna grožnja za nastanek
škode drugim.2
Po besedah Raanana Gillona v luči uspešnega zdravljenja zdravniki pogosto potrebujejo
informacije, ki jih imajo pacienti za zasebne in celo skrivnostne. Zdravniki rutinsko postavijo
vprašanja, ki zadevajo telesne in psihološke funkcije pacienta, tem pa se po navadi zdi povsem
nenavadno govoriti o teh težavah. Tako lahko na primer zdravnika podrobno zanimajo
pacientove spolne aktivnosti, medsebojni odnosi, ideje, fantazije, občutki v preteklosti in
sedanjosti, kar je predvsem pomembno pri diagnozi psihiatra in psihologa. Ko gre za tako
občutljive podatke, so jih pacienti pripravljeni deliti samo v primeru, če imajo zagotovljeno
zaupnost. Tudi v kontekstu spolno prenosljivih bolezni je predvsem pomembno medsebojno
zaupanje, saj se tako ohranja vpliv zdravnika na pacienta, da ne bo prenašal bolezni naprej.3
Študija Chrisa Jonesa je potrdila, da lahko paciente odvrne od zdravljenja, če se njihova
zaupnost ne upošteva.4
Pacientovi podatki se posredujejo drugim specialistom, saj je to povezano s samo naravo dela.
To se zgodi na primer ob potrebni krvni preiskavi in potrebni rentgenski sliki. Lawrence Gostin
ugotavlja, da je problem, ki se v zadnjem času pojavlja, povezan z novimi tehnologijami,
vpletenimi v funkcioniranje zdravstvenega sistema. Te omogočajo lažji prenos pacientovih
podatkov. Nekaj generacij pred nami so zdravniki hranili bistveno manj informacij o pacientu,
kot jih sedaj. Večinoma so paciente poznali in ni bilo potrebe po obsežni zbirki pacientove
zdravstvene dokumentacije. Danes je drugače in so občutljivi podatki o pacientu zapisani in na
razpolago morebitnemu vpogledu tudi drugim. Razvoj računalniških in genetskih tehnologij
vzbuja upravičene skrbi. Znanost omogoča hrambo več milijonov podatkov o fragmentih DNA
na samo enem mikročipu. Tehnologije imajo seveda pozitiven učinek na izboljšanje raziskav in
zdravljenja nasploh. Po drugi strani pa vzbujajo nevarnost za neupravičen dostop do
občutljivih podatkov za pacienta.5
Tehtanje med interesom zaupanja in javnim interesom splošne varnosti oziroma varnosti
tretjega predstavlja poseben izziv. V primerih zlorabe otrok ali na primer zlorabe
prepovedanih drog je povsem jasno, da gre za javni interes preprečitve kaznivih dejanj, vendar
se vseeno na drugi strani pojavi splošno težje razumljiv interes pedofilov in narkomanov za to,
da poiščejo potrebno zdravstveno pomoč. Pomanjkanje določenosti in enostranske rešitve
pripelje zdravnika do tega, da je njihova odločitev povezana z vsakim primerom posebej, poleg
tega pa je seveda potrebna tudi jasna zakonodaja na tem področju.6
Zdravstveni podatki se navznoter razlikujejo glede na občutljivost. Tako podatek o pozitivni
diagnozi HIV predstavlja zelo občutljivo informacijo, medtem ko po drugi strani rentgenska

2

Povzeto po E. Jackson, Medical law, text, cases and materials, fourth edition, Oxford University Press, 2016,
str. 389.
3
Prav tam, str. 390–391.
4
Prav tam, str. 391.
5
Prav tam, str. 392.
6
Prav tam, str. 392.
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slika zlomljenega stopala ni tako pomembna za zasebnost pacienta. Varovanje zasebnosti se
največkrat povezuje s skrbjo pacienta glede posredovanja podatkov delodajalcem,
zavarovalnicam in medijem. Svoje težke odločitve o izbiri diagnoze zdravljenja so večinoma
pripravljeni deliti s svojimi najbližjimi v družini, ki so lahko prisotni tudi v pogovoru z
zdravnikom. Kljub temu pa mora dovoljenje za to ostati v pacientovi pristojnosti, saj vsi
medsebojni odnosi v družinah niso vedno podporni in obstajajo razlogi, ko pacient informacij
noče razkriti niti najožjim družinskim članom.7
Primer: Splošni zdravnik in zobozdravnik gresta na golf in ugotovita, da imata skupnega
pacienta. Splošni zdravnik nato pove zobozdravniku, da je pacientka pred kratkim naredila
splav. Zobozdravnik doma pove to informacijo svoji ženi, ki pa to naprej posreduje prijatelju.
Na koncu se ugotovi, da je ta prijatelj tudi dober znanec pacientke.
Primer se navezuje na širitev zasebne informacije o pacientu v socialni mreži zdravnika. Mogoč
je tudi primer, ko se najdejo izvidi o pacientu v košu za smeti ali na cesti. Na splošno pacienti
niso tako zaskrbljeni, da bo imel v njihove zdravstvene podatke vpogled zdravnik, temveč da
ga bodo imele osebe, ki bi za osebne informacije izvedele posredno in jih ne veže poklicna
molčečnost.8 Raziskava, ki jo je izvedel The Observer, je poiskala nekaj primerov kršitve
zasebnosti posameznika:




68 let staremu moškemu je bila zavrnjena domača oskrba, ko je socialna služba iz
zdravstvenih datotek ugotovila, da je homoseksualec;
moški je pri opravljanju revizije lokalne bolnišnice ugotovil, da je njegova nečakinja
naredila splav, kar je povedal njenim staršem, ki so zelo religiozni;
ženska je bila odpuščena po tem, ko je splošni zdravnik poslal izvide njenemu delodajalcu.
Iz njih je bilo razvidno, da je imela v preteklosti težave z duševnim zdravjem.9

Pravica do zasebnosti z drugimi besedami pomeni tudi pravico do skritosti osebnega življenja
oziroma do varovanja človekovega dostojanstva. To pomeni, da naj bo skrito vse, kar je
umeščeno v osebno in družinsko življenje ter za kar posameznik ne želi, da se odkrije.
Pomembno je, da se zdravniki zavedajo pomena, da obravnavajo paciente kot subjekte v
postopku zdravljenja in ne kot objekte, s tem da na primer brez pacientovega dovoljenja
posredujejo njegove podatke sorodnikom. Na ta način odvzamejo pacientu pravico do
samoodločbe, ki je ustavno zagotovljena. Posledice neupoštevanja pravice do zasebnosti s
strani zdravnikov lahko privedejo do moralne, civilnopravne ali celo kazenskopravne
odgovornosti zdravnika. Spoštovanje človekove zasebnosti je v nekaterih primerih lahko celo
enako pomembno kot pacientova ozdravitev.10
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9
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3 VAROVANJE IN DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU
MEDICINE
Z ustavo in zakonom so zavarovani tisti podatki, ki so vsebovani v zbirkah podatkov, kot so
evidence registri, podatkovne baze itd. Vsak podatek, ki se navezuje na lastnosti, stanje in
razmerje posameznika, lahko opredelimo kot osebni podatek. Že od leta 1989 je varstvo
osebnih podatkov pri nas varovana ustavna pravica, ki je bila sprejeta v enem izmed
amandmajev k tedanji republiški ustavi iz leta 1974. V sedanji Ustavi RS je varstvo osebnih
podatkov zagotovljeno v 38. členu. Ta pravica je uvrščena v poglavje o človekovih pravicah in
temeljnih svoboščinah. 11
Ob podrobni analizi predmetnega člena ugotovimo, da ta vsebuje še nekatera druga ustavna
izhodišča oziroma načela: načelo zakonitosti, načelo predhodne določitve namena zbiranja in
uporabe osebnih podatkov, načelo seznanjenosti z zbiranjem osebnih podatkov in načelo
sodnega varstva.12
Izhodišče za ustavno določilo je predstavljala Konvencija o varstvu posameznika glede na
avtomatsko obdelavo podatkov, sprejeta v okviru Sveta Evrope. Ta pa je izvedena iz določbe
Evropske konvencije za človekove pravice, ki določa pravico do spoštovanja posameznikovega
zasebnega in družinskega življenja, njegovega doma in korespondence (prvi odstavek 8. člena).
V Konvenciji o varstvu posameznika v zvezi z avtomatsko obdelavo podatkov je osebni podatek
(personal data) opredeljen kot katerakoli informacija, ki se nanaša na določenega ali
določljivega posameznika – osebo, ki jo je možno enostavno identificirati.13
Ustava RS v 35. členu opredeljuje, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in
duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic, medtem ko v 38. členu
opredeljuje varstvo osebnih podatkov kot človekovo pravico in temeljno svoboščino. Zbiranje,
obdelavo, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov pa določa Zakon o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).14

3.1 Posebno občutljiva vrsta podatkov
Sodoben zdravstveni sistem brez zbirke velikega števila medicinskih podatkov v računalniških
sistemih ne bi mogel delovati, saj prav te pospešujejo delovanje učinkovitega zdravstvenega
informacijskega sistema. Skoraj neizogibno je, da se pri delovanju takšnega sistema ne bi
pojavile kršitve posameznikove zasebnosti. Varstvo osebnih podatkov je zelo pomembno tudi
11

Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 146.
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Povzeto po N. P. Musar, Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, GV Založba, 2009, str. 223.
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z vidika diskriminacije in predsodkov o posamezniku s strani družbe. Tako se na primer
pojavljajo diskriminacije s strani delodajalcev ali zavarovalnic. Posebej občutljivi so recimo
pacienti, ki so okuženi s HIV.15
Iz zgoraj naštetih razlogov veljajo medicinski podatki za posebno občutljivo vrsto podatkov.
Konvencija o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo podatkov za podatke, ki
kažejo na zdravstveno stanje posameznika, določa dodatne oziroma strožje pogoje. To
pogojuje s tem, da mora nacionalna zakonodaja določati primerno zaščito. Prav tako je Odbor
ministrov Sveta Evrope leta 1981 sprejel posebno priporočilo (Recommendation No. R/81/1),
ki vključuje posebna pravila in načela v zvezi z medicinskimi podatki, ki dopolnjujejo splošna
načela iz predhodno omenjene konvencije. Kasneje, leta 1997, je odbor sprejel novo
priporočilo (Recommendation No. R/97/5) o varstvu medicinskih podatkov, ki je nadomestilo
prejšnjega.16

3.2 Kaj sploh je medicinski podatek?
Priporočilo omenja medicinski podatek kot vsak podatek, ki se nanaša na posameznika. Določa
tudi, da je treba pri tem upoštevati vse podatke, ki so v tesni povezavi z zdravstvenim stanjem
posameznika, in genetske podatke, ki kažejo na njegove dedne lastnosti.17

3.3 Zbiranje in obdelava podatkov
Za zbiranje medicinskih podatkov je potrebna dosledna uporaba varnostnih ukrepov, kar mora
izhajati iz nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU. Načeloma velja, da lahko zbirajo
medicinske podatke samo osebe, ki jih uvrščamo med zdravstveno osebje in za katere veljajo
pravila zaupnosti (rules of confidentiality). Po priporočilu sta zbiranje in obdelava medicinskih
podatkov zakonita in poštena samo za točno določene namene. Podatki so lahko zagotovljeni
od osebe, na katero se nanašajo, iz drugih virov pa samo v primeru, kadar je to izrecno
predvideno ali dopuščeno z nacionalno zakonodajo in kadar posameznik, o katerem je treba
zbrati medicinski podatek, teh sam ni sposoben dati. Enako varstvo velja tudi za podatke o
nerojenem otroku. Genetski podatki naj bi se zbirali samo v namene preventivnih,
diagnostičnih in terapevtskih storitev. Za potrebe kazenskega postopka pa le, če je to nujno
potrebno za preprečitev grozečega kaznivega dejanja ali za nadaljnje preprečevanje določene
kriminalne dejavnosti.18

15

Povzeto po T. McGleenan, Rights to know and not to know: Is there a need for genetic privacy law?, v: The
right to know and the right not to know, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 1997, str. 51.
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Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 147.
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3.4 Seznanitev posameznika z zbiranjem podatkov
Seznanitev vsake osebe z zbiranjem njegovih osebnih podatkov mora biti opravljena
najkasneje ob začetku njihovega zbiranja. Obvestilo mora vsebovati:









obstoj zbirke podatkov;
vrste podatkov, ki bodo vsebovani v zbirki podatkov;
namene, za katere se bodo podatki uporabljali;
osebe, ki bodo te podatke uporabljale;
komu bodo podatki lahko posredovani;
možnost odklonitve zbiranja podatkov;
morebitne posledice odklonitve;
podatke o upravljavcu zbirke podatkov.19

Za pooblaščeno osebo, ki lahko da soglasje o zbiranju podatkov, se šteje tudi zakoniti zastopnik
ali skrbnik, če gre za osebo, ki ni poslovno sposobna ali zmožna razumeti pomena zbiranja
medicinskih podatkov in posledic tega. Priporočilo postavlja omejitve za posredovanje
medicinskih podatkov. Načeloma je možno samo posredovanje podatkov zdravstvenemu
osebju, drugim osebam pa le v primeru, če zanje veljajo enaka ali podobna pravila o zaupnosti
kot za zdravstveno osebje (tukaj se pojavljajo primeri v zvezi z varovanjem javne koristi ali
pravic drugih oseb).20

3.5 Pravica pacienta do vpogleda v svojo medicinsko dokumentacijo
Vpogled v zdravstveno dokumentacijo omogoča pacientu, da sam odloča o svojem zdravljenju.
Po 41. členu ZPacP ima pacient pravico do vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije. Ta
pravica pripada tudi pacientovemu pooblaščencu ali drugi osebi, ki lahko namesto pacienta
odloča o njegovi zdravstveni oskrbi.21
Pravica posameznika do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo izhaja iz splošne
ustavne pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki jo določa 38. člen
Ustave RS, iz pravice posameznika do samoodločbe in avtonomije, ki jo določa 35. člen Ustave
RS v povezavi z njenim 34. členom, in iz pravice do prostovoljnega zdravljenja, ki jo določa
tretji odstavek 51. člena Ustave RS. Na področju zdravstvenih podatkov se domneva pravni
interes posameznika do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo, hkrati pa tudi interes
19
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zdravniki delodajalca, dostopno na: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-VT67YWG1/2ec1c81d-f71a4cad-96b5-154ff4256de2/PDF (13. 9. 2018).
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posameznika do zavarovanja njegovih občutljivih osebnih podatkov. ZPacP opredeljuje pravico
posameznika do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo v 41. členu. Pravica do
seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo je širša od pravice do seznanitve z lastnimi
osebnimi podatki iz 30. člena ZVOP-1. Pri odločanju o pravici do seznanitve z lastno
zdravstveno dokumentacijo na primer sploh ni bistveno, ali gre za osebne podatke, ali so
osebni podatki del zbirke oziroma ali so namenjeni vključitvi v zbirko. Rok, v katerem mora
izvajalec zdravstvenih storitev omogočiti seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo, je
krajši (takoj ali pet delovnih dni po prejemu zahteve), pacient pa ima po ZPacP pravico
zahtevati seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo pogosteje (dvakrat mesečno) kot po
ZVOP-1. Pacient in druge upravičene osebe lahko ob kršitvi pravice posameznika do seznanitve
z lastno zdravstveno dokumentacijo izkoristijo pravico vložiti pritožbo pri informacijskem
pooblaščencu.22
Vsak izvajalec zdravstvenih storitev mora torej pacientu zagotoviti fotokopiranje ali drugo
reprodukcijo zdravstvene dokumentacije.

3.5.1 Anglosaška ureditev
V vseh državah z anglosaško pravno ureditvijo velja, da imajo zelo natančna navodila o vodenju
medicinske dokumentacije. V ZDA velja, da je lastnik zapisa (rentgenske slike, papirjev v mapi,
disketnih enot) bolnišnica ali zasebni zdravnik, lastnik vsebine pa pacient. Pacient ima torej
pravico do vpogleda v svojo medicinsko dokumentacijo. Če mu je to onemogočeno, lahko po
zelo hitrem sodnem postopku pridobi sodno odločbo, s katero si zagotovi neomejen dostop
do svojih podatkov. Sodišča so razsojala, da ima pacient pravico do vpogleda v svoje podatke
zato, ker to izhaja iz njegove pravice do zasebnosti.23 Dodatno so to utemeljevala še z
naslednjimi argumenti:







pacient lahko tako bolje razume svojo bolezen;
pacient se lahko lažje odloča v primeru spora;
prost vpogled sili v bolj natančno in skrbnejše vodenje dokumentacije;
prost vpogled ne pušča pacienta v dvomih o naravi njegove bolezni;
prost vpogled pomaga pacientu pri informirani privolitvi v načrtovane načine zdravljenja;
prost vpogled močno vpliva na dobrohotnost odnosov med zdravnikom in pacientom.

V Veliki Britaniji pacient nima pravice dostopa do svojih podatkov. Ti naj bi bili v fizični ali
vsebinski obliki lastnina bolnišnic ali zdravnikov.24 Vendar po navedbah Margret Braizer lahko
22
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Povzeto po Health Law: Cases, Materials, West publishing, St. Paul, 1987.
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pacienti skladno z zakonom o dostopu do zdravstvene dokumentacije (Access to Health
Records Act) iz leta 1991 zaprosijo za dostop do tistih svojih zdravstvenih podatkov, ki so bili
zbrani po novembru 1991.25 Dostop do podatkov se lahko pacientu popolnoma odkloni, če ta
ni zmožen razumeti pomena svoje prošnje za dostop do omenjenih podatkov. Delno se lahko
pacientu odkloni dostop do podatkov, če obstaja verjetnost, da bi lahko določen podatek
njemu ali tretji osebi povzročil resno fizično ali psihično škodo, ali če podatki o pacientu
vsebujejo tudi podatke o še nekom drugem. 26

3.6 Omejitev dostopa do podatkov
Do podatkov lahko dostopa oseba, na katero se podatki nanašajo. Ta dostop je lahko
omogočen neposredno ali posredno prek zdravnika ali druge osebe, zaposlene v zdravstveni
ustanovi. Omejitev dostopa je mogoča samo:





če tako določa zakon;
če to narekujejo razlogi državne varnosti;
če je to v korist javne varnosti;
če bi razkritje informacij lahko škodovalo zdravstvenemu stanju osebe, na katero se
podatki nanašajo.27

Medicinski podatki se lahko hranijo le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego
namena, za katerega so bili zbrani in obdelovani.28

3.7 Dostop do podatkov po pacientovi smrti
Pacientova skrb je, da bi vpogled v dokumentacijo po njegovi smrti lahko škodoval njegovi
časti in ugledu, saj bi svojci na tak način lahko bili seznanjeni z dejstvi, ki jim jih umrli v času
življenja ni hotel sporočiti.29
ZPacP opredeljuje, da se lahko s pacientovo dokumentacijo po njegovi smrti seznanijo:



osebe, ki so za obdelavo podatkov pooblaščene z zakonom;
osebe, za katere je pacient vnaprej dal izrecno privolitev v pisni obliki (prvi odstavek 42.
člena). Pacient ima pravico določiti osebe, ki se po njegovi smrti lahko seznanijo z njegovo

25
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zdravstveno dokumentacijo, in osebe, ki jim seznanitev z njegovo zdravstveno
dokumentacijo prepoveduje (šesti odstavek 42. člena ZPacP).
Če se pacient ni izrekel glede tega, komu dovoljuje oziroma prepoveduje seznanitev z njegovo
zdravstveno dokumentacijo po njegovi smrti, imajo pravico do seznanitve z njegovo
zdravstveno dokumentacijo tudi:



pacientov zakonec, zunajzakonski partner, partner istospolne skupnosti;
otroci in posvojenci (če teh ni, pa starši oziroma posvojitelji – 2. odstavek 42. člena
ZPacP).30

Omenjene osebe lahko do teh podatkov dostopajo omejeno, in sicer le v obsegu za dosego
zakonitega namena seznanitve. Nezakonit namen je na primer, če želi nekdo pridobiti
zdravstvene podatke o pacientu zato, da bi zagrešil kaznivo dejanje, česar pa izvajalcu
zdravstvenih storitev verjetno ne bo izdal. V primeru, da želijo dostopati do zdravstvene
dokumentacije, ki je nastala v času, ko umrli pacient ni bil sposoben odločanja o sebi, in se je
to stanje brez prekinitve nadaljevalo do njegove smrti, morajo za seznanitev izkazati pravni
interes (drugi odstavek 42. člena ZPacP). To so osebe, ki za to izkažejo pravni interes z ustrezno
listino. Omogoči se jim dostop le do tistih podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje njihovega
pravnega interesa.31
Navedenim osebam se seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta ne dovoli,
če:



tako določa zakon;
je pacient to pred smrtjo prepovedal (tretji odstavek 42. člena ZPacP).32

Kljub prepovedi imajo pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo v delu, ki se nanaša
na razloge, ki utegnejo bistveno vplivati na njihovo zdravje, pacientovi:






starši;
potomci do kateregakoli kolena;
zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz istospolne skupnosti;
bratje in sestre;
druge osebe, ki so bile z umrlim pacientom v posebnem razmerju in to z gotovostjo izkažejo
(četrti odstavek 42. člena ZPacP).33

Seznanitev se v primeru uporabe tega kriterija (četrti odstavek 42. člena ZPacP) izvede prek
izbranega osebnega zdravnika umrlega pacienta ali zdravnika, ki je bil kako drugače udeležen
30

Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 156.
Prav tam, str. 156.
32
Prav tam, str. 156.
33
Prav tam, str. 156.
31
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v postopku zdravljenja. Če tega ni, zdravnika določi izvajalec zdravstvenih storitev, ki razpolaga
z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta. Zdravnik umrlega pacienta je tisti, ki z
vpogledom v zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta presodi, ali vsebuje dokumentacija
kakšne podatke, ki utegnejo bistveno vplivati na zdravje osebe, ki zahteva seznanitev.
Upošteva se tudi narava posebnega razmerja, v katerem je bila ta oseba s pacientom. Če na
primer zahteva seznanitev spolni partner pokojnega pacienta (z gotovostjo izkaže, da je bil s
pokojnim pacientom v spolnem razmerju), iz zdravstvene dokumentacije pa je razvidno, da je
bil umrli pacient okužen z virusom HIV, bo zdravnik v tem delu spolnemu partnerju moral
omogočiti seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlega. Ne bo pa mu smel omogočiti
seznanitve z zdravstveno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na primer na vnetje srednjega
ušesa umrlega pacienta. Zdravnik nima pravice, da bi upravičeni osebi onemogočil dostop do
podatkov, ki bi po njegovi subjektivni ali objektivni oceni utegnili vplivati na podobo umrlega
pacienta oziroma na odnos upravičene osebe do njega.34

3.8 Zavarovanje medicinskih podatkov
Za učinkovito zdravnikovo skrivnost oziroma molčečnost, ki bo predstavljena v nadaljevanju,
je potrebno dobro zavarovanje zbirk podatkov. Zdravstveni delavci pri obdelavi osebnih
podatkov izvajajo pooblastila upravljavca zbirke osebnih podatkov (izvajalca zdravstvenih
storitev), ki nosi polno odgovornost za zakonitost obdelave osebnih podatkov. Upravljavec
mora določiti natančna pravila o zavarovanju zbirk podatkov in v skladu s 25. členom ZVOP-1
to tudi zapisati v pravilniku o zavarovanju zbirk osebnih podatkov. Zavarovanje osebnih
podatkov obsega tehnične, organizacijske in logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s
katerimi se zavarujejo osebni podatki pred nepooblaščenim uničenjem, spremembo, izgubo
in nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.35
Nujni ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov:










odjavljanje iz sistema (po zaključku dela);
programsko zaklepanje računalnika (po daljši odsotnosti);
zaklepanje prostorov ali stalni nadzor;
selekcija uporabniških pravic (nivojski dostop);
politika čiste mize;
zagotavljanje sledljivosti obdelave;
kriptiranje občutljivih osebnih podatkov pri posredovanju po e-pošti;
vsak uporabnik uporablja svoje uporabniško ime in geslo;
fizično varovanje gesel;

34

Povzeto po N. P. Musar, Kako ravnati s podatki pacientov in komu jih posredovati, Smernice za izvajalce
zdravstvenih storitev, dostopno na: https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf (13. 9. 2018).
35
Povzeto po N. P. Musar, Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, GV Založba, 2009, str. 229–230.
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previdnost pri izbiri gesel;
občasno spreminjanje gesel.36

Občutljivi osebni podatki morajo biti, glede na določbe 14. člena ZVOP-1, še posebej
zavarovani, saj zanje obstaja večje tveganje za zlorabo. Posebej je treba zaščititi na primer
podatke o bolnikih s HIV-om, in sicer zaradi stigme, ki jo imajo ti bolniki v družbi.37
Primer, ki ga je obravnaval Informacijski pooblaščenec: Direktor zdravstvene ustanove je najel
službo, ki časovno nadzoruje potek dela zaposlenih. V eni izmed notranjih organizacijskih enot
je imel nadzornik vpogled v vse pacientove podatke, saj se pacienta pokliče po priimku in
imenu, sodelavci pa med delom komentirajo razloge za obravnavo, ki so razvidni tudi iz
napotnic. Poleg tega so pacienti v večini primerov slečeni.38
Razkrivanje osebnih podatkov pacientov (zlasti občutljivih osebnih podatkov) osebam, ki v
proces zagotavljanja zdravstvene oskrbe pacienta niso neposredno vključene, ni dopustno in
pomeni kršitev ZVOP-1. Kršitev po ZVOP-1 pomeni tudi opustitev izvedbe primernih postopkov
in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, zaradi česar lahko pride do nepooblaščene
obdelave. Izvajalec zdravstvene dejavnosti tako nastopa kot formalni upravljavec v smislu
določb ZVOP-1. Neposredno pa podatke obdelujejo pri njem zaposlene osebe ali osebe, ki so
za obdelavo podatkov pooblaščene na drugi pravni podlagi. Zdravstveno osebje torej tretjim
osebam (na primer nadzornikom) tako ne sme dovoliti vpogleda v dokumente, ki so zajeti v
zbirki osebnih podatkov. To zahteva od izvajalca zdravstvenih storitev tudi 43. člen ZPacP, ki
varuje zasebnost pacienta. Nadzornik, ki nadzira zaposlene na delovnem mestu, mora svoje
delo opraviti tako, da se z diagnozami pacientov ne more seznaniti. Navedeno izhaja tudi iz
načela sorazmernosti, saj sta vrsta in obseg osebnih podatkov, ki se obdelujejo, povezana z
obsegom namena njihove zakonite uporabe.39

4 POSREDOVANJE IN OBDELAVA MEDICINSKIH PODATKOV
Glede načina posredovanja osebnih podatkov je treba zagotoviti:




ugotavljanje upravičenosti uporabnika, ki zaproša za podatke;
ustrezno zavarovanje osebnih podatkov ob samem posredovanju;
sledljivost obdelave osebnih podatkov, kar pomeni, da se ob vsakem posredovanju
evidentira, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in

36

U. Brulc, Varstvo osebnih podatkov v zdravstvu, dostopno na: http://m.mf.uni-lj.si/medialibrary/2015/09/e8906eb318b65de3213f5ac7379449db.pdf (13. 9. 2018).
37
Povzeto po N. P. Musar, Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, GV Založba, 2009, str. 230–231.
38
Mnenje informacijskega pooblaščenca št. 0712-896/2007/2 z dne 15. 10. 2007.
39
Povzeto po N. P. Musar, Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, GV Založba, 2009, str. 227–228.
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sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi
nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.40

Uporaba in druga obdelava pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov zunaj
postopkov zdravstvene oskrbe je na podlagi četrtega odstavka 44. člena ZPacP dovoljena le z
njegovo privolitvijo ali privolitvijo oseb, ki imajo pravico do privolitve v medicinski poseg ali
zdravstveno oskrbo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi. Po pacientovi smrti lahko dajo
privolitev njegovi ožji družinski člani, razen če je pacient to pisno prepovedal. Obdelava
osebnih podatkov zunaj postopkov zdravljenja je dopustna tudi, če to določa drug zakon.

4.1 Posredovanje podatkov med izvajalci
Posredovanje osebnih podatkov pacienta med izvajalci zdravstvenih storitev je zaradi potreb
zdravljenja dopustno na podlagi četrte alineje šestega odstavka 44. člena ZPacP. Posebna
privolitev pacienta za takšno obdelavo njegovih osebnih podatkov ni potrebna, saj se šteje, da
je s privolitvijo v zdravljenje pacient privolil tudi v obdelavo njegovih osebnih podatkov za ta
namen – če pacient ni privolil v zdravljenje, tudi ni mogoče trditi, da se zdravstvena
dokumentacija posreduje zaradi potreb zdravljenja pacienta. Informacijski pooblaščenec
poudarja, da je treba pojem zdravljenje razlagati kot zdravstveno oskrbo, ki zajema vse vrste
posegov, ki so namenjeni preprečevanju bolezni in krepitvi zdravja, diagnostiki, terapiji,
rehabilitaciji in zdravstveni negi, ter vse druge postopke in storitve, ki jih izvajalci zdravstvenih
storitev opravijo pri obravnavi pacienta. 41
Posredovanje zdravstvene dokumentacije je torej dopustno, če:




se posreduje med izvajalci zdravstvenih storitev (osebni zdravnik specialistu, in
obratno, bolnišnica osebnemu zdravniku ali specialistu, in obratno, porodnišnica
patronažni službi, pediater šolskemu dispanzerju, osebni zdravnik zobozdravniku, in
obratno, prejšnji izbrani zdravnik novemu izbranemu zdravniku pacienta itd.);
se posreduje zaradi potreb zdravstvene oskrbe pacienta.

V skladu s splošnim načelom sorazmernosti, ki je opredeljeno v 3. členu ZVOP-1, se lahko
posredujejo le tisti osebni podatki pacienta, ki so potrebni in primerni za nudenje zdravstvene
oskrbe pacientu pri konkretnem izvajalcu zdravstvene storitve.42

40

Povzeto po N. P. Musar, Kako ravnati s podatki pacientov in komu jih posredovati, Smernice za izvajalce
zdravstvenih storitev, dostopno na: https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf (13. 9. 2018).
41
Prav tam.
42
Prav tam.
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Primer: Zobozdravnik za zdravljenje vnetega zobnega živca ne potrebuje podatkov o 30 let
starem zlomu leve noge, temveč je za njegovo delo pomembno, da je seznanjen s prisotnostjo
okužbe HIV.

4.2 Posredovanje osebnih podatkov pacienta zunaj postopkov zdravljenja
Posredovanje osebnih podatkov zunaj potreb zdravstvene oskrbe urejajo ZVOP- 1, predpisi s
področja zdravstvenega zavarovanja (npr. posredovanje podatkov za namene obračuna
zdravstvenih storitev zavodu za zdravstveno zavarovanje in zavarovalnici, kjer ima posameznik
sklenjeno dopolnilno ali drugo prostovoljno zdravstveno zavarovanje), in drugi področni
predpisi (npr. posredovanje osebnih podatkov o poškodovancu policiji za namen vodenja
postopka o prekršku ali vložitve kazenske ovadbe). Skladno z drugo alinejo 45. člena ZPacP pa
je pacientove osebne podatke dopustno posredovati tudi na podlagi privolitve pacienta. Ker
gre za občutljive osebne podatke, mora biti privolitev izrecna in praviloma pisna. 43

4.2.1 Medicina dela
Pred začetkom dela mora kandidat za določeno delovno mesto iti na zdravniški pregled k
specialistu s področja medicine dela. Delodajalec želi čim več vedeti o zdravstvenem stanju
svojih zaposlenih, saj mu zdrav delavec bolj koristi od bolnega. Dogaja se, da je delodajalec
glede tega preveč radoveden. Njegova odločitev je tako lahko povezana z diskriminacijo (npr.
odklonitev dela noseči delavki). Iz tega izhaja pomembnost pristojnosti zdravnika s področja
medicine dela. Ta lahko vpogleda v medicinski karton, pošlje osebo na različne preiskave in
postavlja različna vprašanja. Pomembno je, da v poročilu delodajalcu zapiše samo svoje
strokovno mnenje, ali je kandidat zdravstveno sposoben opravljati določeno delo ali ne. 44

Posredovanje osebnih podatkov pacienta delodajalcu
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v prvem odstavku 46. člena določa, da se osebni podatki
delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo v primeru,
če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic
in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Delodajalec bo tako
lahko poizvedoval o delavcu (pacientu) neposredno pri izvajalcu zdravstvenih storitev samo v
43

Povzeto po N. P. Musar, Kako ravnati s podatki pacientov in komu jih posredovati, Smernice za izvajalce
zdravstvenih storitev, dostopno na: https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf (13. 9. 2018).
44
M. Šetinc, Zdravniška skrivnost kot vidik pravice do zasebnosti, Pravnik 54, 1999, 1-3, Zveza društev pravnikov
Slovenije, Zdravniška skrivnost kot vidik do zasebnosti, str. 100.
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primerih, ko bo potreboval podatke o zdravstvenem stanju delavca zaradi uresničevanja pravic
in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Takšne situacije so lahko
zelo različne in se presojajo od primera do primera ter jih je treba v skladu z načelom
sorazmernosti (3. člen ZVOP-1) razlagati zelo restriktivno. Izvajalec zdravstvenih storitev sme
delodajalcu razkriti le toliko podatkov, kolikor jih ta potrebuje v konkretnem primeru za
uresničitev konkretnega namena (npr. za nadzor nad spoštovanjem določil v zvezi z
opravičeno odsotnostjo z dela s strani delavca). Delodajalec ima podlago za pridobitev
nekaterih zdravstvenih podatkov v izpolnjevanju svojih dolžnosti v skladu s predpisi o:





varstvu pri delu;
uresničevanju delavčevih in svojih pravic v zvezi z opravičeno bolniško odsotnostjo z dela
po predpisih o obveznem zdravstvenem zavarovanju;
uresničevanju delavčevih in svojih pravic po predpisih o invalidskem zavarovanju;
uresničevanju delavčevih in svojih pravic iz ZDR.45

Tako sme delodajalec pridobiti podatek o gibanju delavca, ne pa tudi o režimu zdravljenja in
diagnozi. Za preverjanje upravičenosti odsotnosti z dela zaradi bolezni oziroma poškodbe
mora delodajalec vedeti, ali je delavcu zdravnik naročil, da mora ležati doma v postelji, ali mu
je naročil več gibanja na svežem zraku. Delodajalec pa ni upravičen do podatka, kaj je z
delavcem narobe in katera zdravila jemlje. Pri zdravniku lahko preverja, ali je delavec res imel
pregled pri njem, le v primeru, če delavec obisk pri zdravniku uveljavlja kot opravičeno
odsotnost z dela. Zdravnik lahko delodajalcu pove le datum in čas obiska, ne pa tudi diagnoze
ali režima zdravljenja. Delodajalec ni upravičen do podatkov o zdravstvenem stanju delavca.
Glede podatkov o omejitvah pri delu je upravičen le, če delavec uveljavlja svoje pravice iz
naslova omejitev pri delu.46

4.2.2 Zahteve zavarovalnice
Zavarovalnice uporabljajo zdravstveno dokumentacijo na področju osebnega (nezgodnega in
življenjskega) in tudi premoženjskega zavarovanja. Pri osebnem zavarovanju ima medicinska
dokumentacija pomembno vlogo:




pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;
v času trajanja pogodbe;
v času prenehanja pogodbe.

45

Povzeto po N. P. Musar, Kako ravnati s podatki pacientov in komu jih posredovati, Smernice za izvajalce
zdravstvenih storitev, dostopno na: https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf (13. 9. 2018).
46
Prav tam.
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Pri sklenitvi premoženjskega zavarovanja zavarovalnica potrebuje zdravstveno dokumentacijo
le pri sklenitvi zavarovalnega razmerja. Interes zavarovalnice, da pri osebnih zavarovanjih ve
za zdravstveno stanje zavarovancev, je razumljiv, saj je od tega odvisna določitev višine
premije. Vprašanje je, ali ima zavarovalnica zaradi svojega interesa pravico do vpogleda v
zdravstveno dokumentacijo ali ne. V praksi se večinoma zadovoljijo z izjavo zavarovalca. Če je
neresnična, je zavarovalec tisti, ki nosi neugodne posledice.47
Zavarovalnica mora vedno pridobiti dovoljenje zavarovanca za vpogled in uporabo podatkov
iz njegove medicinske dokumentacije. Medicinska dokumentacija tako uživa enako pravno
varstvo kot osebni podatki po ZVOP-1.48
Obstaja dilema, ali ima zavarovalnica pravico, da zbira zdravstvene podatke od zdravstvenih
ustanov brez soglasja in brez obveščanja zavarovanca. Ker je zavarovalnica zasebnopravni
subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, lahko zbira osebne podatke zavarovanca le na
podlagi njegovega soglasja oziroma njegovega pooblastila. S tega vidika je sporna tudi
zakonska dolžnost zdravstvenih ustanov, da posredujejo podatke na pisno zahtevo
zavarovalnice, ki je opredeljena v sedmem odstavku 154. člena Zakona o zavarovalništvu
(ZZavar).49

Posredovanje osebnih podatkov pacienta zavarovalnicam
Izvajalci zdravstvenih storitev se velikokrat srečajo z zahtevami zavarovalnic, ki potrebujejo
zdravstvene podatke za potrebe ugotavljanja in določitve višine škode. Za analizo dopustnosti
posredovanja osebnih podatkov pacientov je treba upoštevati tudi ZZavar, ki daje
zavarovalnicam ob sklepanju in izvrševanju zavarovalnih pogodb zakonito podlago za
obdelavo zdravstvenih podatkov. Zavarovalnica je upravičena do obdelave zdravstvenih
podatkov ob sklepanju in izvrševanju zavarovalnih pogodb že na podlagi 10. člena ZVOP-1, ki
pravi, da je pogoj za zakonito obdelavo privolitev ali zakonski predpis.50
Na podlagi 154. člena ZZavar zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje zbirajo,
obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke, potrebne za sklepanje
zavarovanj in likvidacijo škod. Vzpostavijo, vzdržujejo in vodijo naslednje zbirke podatkov:




zbirko podatkov o zavarovalcih;
zbirko podatkov o škodnih dogodkih;
zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine.

47

Š. Ivanjko, Medicinska dokumentacija pri opravljanju zavarovalne dejavnosti, Medicina in pravo, Zbornik 1996,
1997, 1998, Maribor, 1999, str. 257–264.
48
Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007 (UPB1).
49
Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 139.
50
Povzeto po N. P. Musar, Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, GV Založba, 2009, str. 233.
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Za potrebe navedene tretje točke lahko zavarovalnice zbirajo podatke o prehodnih poškodbah
in zdravstvenem stanju, vrsti telesnih poškodb, trajanju zdravljenja, stroških za medicinsko
oskrbo in posledicah za zavarovanca in oškodovanca. Te podatke lahko po določbi prve alineje
6. točke šestega odstavka 154. člena ZZavar zavarovalnice zbirajo tudi iz zbirk podatkov
zdravstvenih ustanov brez privolitve posameznika. Podatke posredujejo izvajalci zdravstvenih
storitev na obrazloženo zahtevo zavarovalnice, pri čemer zavarovalnici ni treba izkazati
pooblastila oziroma privolitve pacienta za posredovanje. Zadostuje, da zavarovalnica izkaže
obstoj pogodbenega razmerja s pacientom. Izvajalec zdravstvenih storitev ne more sam
presojati, katere zdravstvene podatke zavarovalnica potrebuje. Mora pa zavarovalnico
opozoriti na morebitne prekomerne zahtevke po zdravstvenih podatkih pacientov. Potrebno
je, da nadzorni zdravnik zavarovalnice in zdravnik, ki razpolaga s pacientovo zdravstveno
dokumentacijo, skupaj ugotovita, kateri podatki se smejo posredovati.51
Ob načelni dopustnosti obdelave zdravstvenih podatkov pa je seveda treba upoštevati, da
zavarovalnico pri obdelavi osebnih podatkov zavezuje tudi načelo sorazmernosti. Pri zbiranju
podatkov o zdravstvenem stanju je zato zavarovalnica upravičena le do tistih zdravstvenih
podatkov, ki so resnično potrebni in primerni za presojo obveznosti in višine zavarovalnine
(odškodnine).52
Zaradi svojih poslovnih potreb so zavarovalnice v Nemčiji začele k svojim poslovnim pogojem
dodajati klavzulo, ki pooblašča zavarovalnico, da lahko zbira podatke o boleznih zavarovanca,
posledicah nesreč, poškodbah in okvarah. Za te podatke lahko tudi poizvedujejo pri zdravnikih,
ki jih za potrebe zavarovalne pogodbe zavarovanec odvezuje njihove poklicne molčečnosti in
jih pooblašča, da smejo zavarovalnici izročiti vse potrebne podatke. Omenjeno klavzulo so
sodišča večkrat opredelila kot neetično. Sporna je tudi zato, ker zdravnikov ni mogoče siliti k
izdaji zdravniške skrivnosti.53

4.2.3 Posredovanje podatkov za znanstvene namene
Uporaba pacientovih osebnih podatkov zunaj postopkov zdravljenja (znanstvena raziskovanja,
pouk, medicinske objave itd.) je načeloma dovoljena le z njegovo privolitvijo. Ta pravica pa ne
velja v naslednjih primerih, naštetih po šestem odstavku 44. člena ZPacP:


če za namene epidemioloških in drugih raziskav, izobraževanja, medicinskih objav ali druge
namene pacientova istovetnost ni ugotovljiva;
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Povzeto po N. P. Musar, Kako ravnati s podatki pacientov in komu jih posredovati, Smernice za izvajalce
zdravstvenih storitev, dostopno na: https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf (13. 9. 2018).
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Povzeto po N. P. Musar, Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, GV Založba, 2009, str. 234.
53
M. Šetinc, Zdravniška skrivnost kot vidik pravice do zasebnosti, Pravnik 54, 1999, 1-3, Zveza društev pravnikov
Slovenije, str. 101.
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če za namene spremljanja kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe pacientova istovetnost
ni ugotovljiva;
kadar prijavo zdravstvenega stanja zahteva zakon;
kadar se zaradi potreb zdravljenja podatki posredujejo drugemu izvajalcu zdravstvenih
storitev;
kadar to določa drug zakon (Zakon o kazenskem postopku, Zakon o davčnem postopku,
Zakon o sodiščih itd.).54

Za prva dva primera izjem je treba zagotoviti, da so podatki anonimizirani, kar pomeni, da jih
ni mogoče več povezati s posameznikom ali pa je to mogoče samo z nesorazmerno velikim
trudom in stroški. 17. člen ZVOP-1 dopušča tako uporabo v zgodovinske,
znanstvenoraziskovalne ali statistične namene. ZPacP v 44. členu določa tudi, da obstaja
možnost posredovanja neanonimiziranih osebnih podatkov. Takšno obveznost lahko določajo
drugi zakoni. Eden izmed takšnih primerov je varstvo pred nalezljivimi boleznimi, ki ga je
zakonodajalec posebej uredil v Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB). Zdravnik mora v skladu z
zakonom takoj po postavljeni diagnozi oziroma sumu nalezljive bolezni to prijaviti pristojnemu
zavodu za zdravstveno varstvo.55

4.2.4 Uporaba zdravstvene dokumentacije v sodnih postopkih
Sodišča velikokrat od zdravstvenih zavodov potrebujejo posameznikovo zdravstveno
dokumentacijo in podatke iz nje. Poudariti je treba, da 38. člen Ustave RS zagotavlja varstvo
osebnih podatkov in prepoveduje njihovo uporabo v nasprotju z namenom njihovega zbiranja.
V 44. členu ZPacP je prav tako določeno, da ima pacient pravico do zaupnosti osebnih
podatkov ter da morajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci s pacientovimi
zdravstvenimi in drugimi osebnimi podatki ravnati po načelu zaupnosti in predpisih, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov. Zdravstveni delavci, ki so jim zaradi njihove narave dela podatki
dosegljivi, pa so dolžni kot poklicno skrivnost varovati vse, kar pri opravljanju svojega poklica
ali dela izvedo o pacientu (prvi odstavek 45. člena ZPacP). Na tem mestu se postavi vprašanje,
kdaj mora zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ki ima podatke o pacientu, dati te na
razpolago sodišču, ki vodi postopek.56
Na splošno velja, da sta uporaba in obdelava pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih
podatkov zunaj postopkov zdravstvene oskrbe dovoljena, če:


je podana pacientova privolitev ali privolitev oseb, ki imajo pravico do privolitve v
medicinski poseg ali zdravstveno oskrbo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi. Po
pacientovi smrti lahko dajo privolitev njegovi ožji družinski člani, razen če je pacient to
pisno prepovedal (četrti odstavek 44. člena ZPacP);
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Povzeto po N. P. Musar Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, GV Založba, 2009, str. 235.
Prav tam, str. 235.
56
Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 157.
55
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tako določa (drug) zakon (peti odstavek in peta alineja šestega odstavka 44. člena ZPacP).57

Zakon tudi določa posredovanje podatkov za potrebe kazenskega postopka v določbi 143.
člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP):
»Upravljalec osebnih podatkov mora sodišču na zahtevo brezplačno posredovati podatke iz
zbirke osebnih podatkov tudi brez osebne privolitve posameznika, na katerega se podatki
nanašajo, če sodišče navede, da podatke potrebuje za izvedbo kazenskega postopka.«
Če je v zakonu določeno, mora sodišče varovati podatke kot tajne. Sodišče ima tako zakonsko
podlago za zahtevo, naj zdravstvena organizacija posreduje podatke iz zdravstvene
dokumentacije. Odredbo sodišča mora izvršiti zdravstvena organizacija.
Sodišče mora pretehtati, ali je poseg v zasebnost za potrebe kazenskega postopka nujen. Ta
poseg v ustavno pravico do zasebnosti je dopusten le v primeru, če podatkov ni mogoče dobiti
drugače. Pomembno je, da je poseg nujen, v skladu z legitimnim ciljem in sorazmeren glede
na namen posega. Sodišče lahko zahteva le podatke, ki so v zdravstveni dokumentaciji
udeleženca v kazenskem postopku. Prav tako ne sme zahtevati ocen, ki so predmet
izvedenskega dela. Zahteva lahko samo podatke, ki so pomembni za razjasnitev in ugotavljanje
pomembnih dejstev v zvezi z dejanskim stanjem. Posredovani podatki morajo biti konkretni,
da jih sodišče lahko ocenjuje.58
V kazenskem postopku proti zdravniku se prav na podlagi medicinske dokumentacije sodišče
odloči, ali je šlo za malomarno ali nevestno zdravljenje ali za morebitno drugo kaznivo dejanje.
V pravdnem postopku pa sodišče odloča o pravicah posameznikov, s katerimi lahko stranke
praviloma prosto razpolagajo. Stranke ni mogoče prisiliti k nobeni procesni aktivnosti in zato
proti njej tudi niso dopustna nobena prisilna sredstva. Podatkov, ki jih delavci zdravstvene
organizacije morajo varovati kot poklicno skrivnost, pa tudi zdravstvena organizacija ni dolžna
posredovati na zahtevo sodišča.59
Posledice oziroma sankcije za kršitve na področju varstva osebnih podatkov:








globa v višini 4.170 EUR za upravljavca;
globa v višini 830 EUR za odgovorno osebo upravljavca;
opomin;
opozorilo po Zakonu o prekrških (ZP-1);
opozorilo in odprava kršitve po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN);
disciplinska kršitev – možna odpoved delovnega razmerja po ZDR;
civilno-odškodninska sankcija, če je bila storjena škoda posamezniku, na katerega se
podatki nanašajo;
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Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP, Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17.
Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 158.
59
Prav tam, str. 159.
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kaznivo dejanje.60

4.3 Izmenjava medicinskih podatkov z drugimi državami
Posredovanje podatkov drugi državi ni problematično, če gre za državo:



ki je ratificirala konvencijo;
ki ima sprejeto zakonodajo, ki medicinskim podatkom zagotavlja vsaj takšno varstvo, kot
ga zahteva konvencija za vse vrste osebnih podatkov.

V druge države se podatki lahko posredujejo le, če:



se za vsak primer zagotovi spoštovanje načel in pravil konvencije in priporočila;
v tak prenos privoli oseba, na katero se medicinski podatki nanašajo.61

5 ZDRAVNIŠKA SKRIVNOST
Zdravniška skrivnost je posebej opredeljena zaradi narave zdravniškega poklica, za katerega je
značilno, da uspeh zdravnikovega dela temelji na medsebojnem zaupanju med zdravnikom in
pacientom. Varovana je vrednota varovanja poklicne skrivnosti, ki izhaja iz pravice do
človekove zasebnosti. Če poklicne skrivnosti zdravnika ne bi bilo, bi bilo s tem ogroženo
osnovno poslanstvo zdravnikov. Država mora zagotoviti, da informacije, ki jih posameznik
razkrije zdravniku, pravnemu zagovorniku, duhovniku ali psihologu, ostanejo zasebne, da jih
torej ti ne smejo kar brez pravne podlage razglašati naprej. S tem zagotovilom je varovana tudi
pravica do zdravstvene pomoči in zdravja, saj bi v nasprotnem primeru pacient premislil, ali si
sploh želi dobiti zdravstveno oskrbo.62
Skrivnost ali tajnost je dejstvo, ki je znano samo določeni osebi ali ozkemu krogu določenih
oseb in ki naj ostane skrito.63 SSKJ definira skrivnost kot nekaj, kar je nekomu zaupano in se ne
sme pripovedovati drugim, kot tajnost pa definira tisto, za kar javnost ne ve. Listine o pravicah
pacientov govorijo tudi o pravici bolnika do zaupnosti. Medicinska enciklopedija definira
zdravniško molčečnost kot poklicno dolžnost, ki zdravnika zavezuje k molčanju o določenih
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U. Brulc, Varstvo osebnih podatkov v zdravstvu, dostopno na: http://m.mf.uni-lj.si/medialibrary/2015/09/e8906eb318b65de3213f5ac7379449db.pdf (13. 9. 2018).
61
Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 149.
62
Povzeto po D. Korošec, Poklicna skrivnost v slovenski kazenski zakonodaji, Socialno delo, I. 36, št. 3, 1997, str.
195.
63
A. J. Puklovec, O varstvu zasebnosti in varstvu osebnih podatkov, Medicina in pravo II, 1993, str. 52.
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okoliščinah, o katerih drugi ljudje in javnost niso obveščeni, zaradi česar pa niso oškodovani
posamezniki ali skupnost. Zdravnik se z njimi seznani, ko opravlja svoj poklic.64
Kodeks medicinske deontologije Slovenije definira poklicno molčečnost v 35. členu: »Za
poklicno skrivnost se šteje vse, kar zdravnik in zdravstveno osebje pri opravljanju svojega
poklica izvedo o bolniku ter njegovih osebnih, družinskih in socialnih razmerah, pa tudi vse
informacije v zvezi z ugotavljanjem, zdravljenjem in spremljanjem bolezni.«65
Po 45. členu ZPacP zdravniška skrivnost nalaga zdravstvenim delavcem in zdravstvenim
sodelavcem ter osebam, ki so jim zaradi njihovega dela podatki dosegljivi (administrativno
osebje), da so dolžni kot poklicno skrivnost varovati vse, kar pri opravljanju svojega poklica ali
dela izvedo o pacientu, zlasti informacije o njegovem zdravstvenem stanju, njegovih osebnih,
družinskih in socialnih razmerah ter informacije v zvezi z ugotavljanjem, zdravljenjem in
spremljanjem bolezni ali poškodb (informacije o zdravstvenem stanju).66 Kazenski zakonik
inkriminira neupravičeno izdajo poklicne skrivnosti v 142. členu. Lizbonska deklaracija o
bolnikovih pravicah in Deklaracija o promociji pravic pacientov v Evropi s podobno dikcijo
zagotavljata bolnikom, da bodo ostali njihovi podatki o zdravstvenem stanju, diagnozi,
prognozi in zdravljenju ter vsi drugi osebni podatki zaupni, tudi po njihovi smrti.67
Dolžnost varovati poklicno skrivnost je tesno povezana s poklicno etiko. Za zdravnike je to
posebej pomembno, saj se lahko le na tak način zagotovi zaupanje med zdravnikom in
pacientom. Za poklicno skrivnost se šteje informacija, do katere pride zdravnik med
opravljanjem svojega poklica, in sicer na podlagi pogovora s pacientom, pregleda,
dokumentacije itd. Načela medicinskega kodeksa zdravnika ne vežejo, če za skrivnost izve
zasebno ali po naključju.68
Primer: Zdravnik je pripeljal svojo mamo na pregled k invalidski komisiji. Ko sta čakala na
pregled v čakalnici, je iz ambulante prišla ženska, ki je svoji prijateljici, ki jo je čakala v čakalnici,
povedala, da je komisijo dobro pretentala in da je komisija nasedla njeni zgodbi. Zdravnik, ki
je to slišal, je člane komisije opozoril na to, kar je slišal v čakalnici. Komisija je primer ponovno
pregledala in ugotovila, da je bil sklep na podlagi lažnih podatkov napačen. Ženska v procesu
je nato zdravnika prijavila, češ da je kot zdravnik s tem, da je člane komisije opozoril na njeno
izjavo v čakalnici, izdal poklicno skrivnost. Prijava je bila zavrnjena z utemeljitvijo, da ni šlo za
izdajo zdravniške skrivnosti.69
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Medicinska enciklopedija, 3. knjiga, Državna založba Slovenije, 1983, str. 403.
Kodeks medicinske deontologije Slovenije, dostopno na: http://www.kme-nmec.si/files/2018/03/kodeksmedicinske-deontologije-Slovenije.pdf (13. 9. 2018).
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Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP, Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17.
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Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 121.
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Prav tam, str. 122.
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Povzeto po N. P. Musar, J. Balažic, B. Novak, D. Korošec, Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, GV
Založba, 2009, str. 239.
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5.1 Zgodovinski razvoj zdravniške skrivnosti
Hipokratova prisega je temelj vsem današnjim listinam, namenjenim zdravstvenemu osebju.
Nastala je med letoma 460 in 377 pred našim štetjem. 9. člen Hipokratove prisege določa: »Da
bom molčal o vsem, kar bom pri izvrševanju prakse ali tudi zunaj nje videl in slišal o življenju in
vedenju ljudi in česar ne gre obešati na veliki zvon, ker sem mnenja, da je treba take reči
ohraniti zase kot (poklicno) skrivnost.«70
Takšna absolutna tajnost v današnjem času ni več mogoča, saj zdravljenje poteka v ustanovah,
kjer se v postopku hranjenja podatkov pojavlja vedno več oseb, ki imajo vpogled v
dokumentacijo.
Začetki pravice do zasebnosti segajo v Anglijo, ko je z Magno carto libertatum iz leta 1215
sleherni prebivalec Anglije dobil pravico do zasebnosti. Spoštovanje človekovih pravic in
dostojanstva so nato ZDA pridobile z zakonsko veljavo Deklaracije o neodvisnosti Združenih
držav Amerike, 4. 7. 1776. Kasneje so začele podobne določbe prehajati v ustave posameznih
držav. Do devetnajstega stoletja je veljala poklicna skrivnost samo kot moralna dolžnost
zdravnika. V primeru, da je prišlo do kršitve zdravnikove dolžnosti varovanja poklicne
skrivnosti, pacient svoje pravice ni mogel uveljavljati pred sodiščem, saj ni bilo predpisanih
nobenih sankcij zoper kršitelje. Sčasoma je zdravstveno varstvo pod svoje okrilje prevzela
država. S tem je pridobilo družbeno funkcijo in zaupanje pacienta v zdravnika je postalo del
javnega interesa. Prvič je bila leta 1810 v francoskem kazenskem zakoniku inkriminirana
kršitev varovanja poklicne skrivnosti kot kaznivo dejanje proti osebnosti. Kasneje je to
pripeljalo tudi do varstva te pravice v civilnopravnih postopkih. Franciji so z določbo o
zdravniški skrivnosti v kazenskem zakoniku sledile še nekatere države: Nemčija, Belgija, Italija
in Švica. V Veliki Britaniji je še danes poklicna molčečnost le moralna zaveza zdravnika. Eden
izmed glavnih problemov v devetnajstem in na začetku dvajsetega stoletja je bila dilema, ali
lahko zdravnik razkrije občutljive podatke o svojem pacientu pred sodiščem. Zaradi
pomembnega odnosa zaupanja med pacientom in zdravnikom v nekaterih jurisdikcijah je že v
preteklosti veljalo, da se zdravniki lahko oprostijo pričanja glede zdravstvenih podatkov o
svojem pacientu. Navzkrižje interesov, ki se pri tem pojavlja, je povezano s pacientovo željo
po tem, da se ohrani skrivnost o njegovem zdravljenju, in na drugi strani s pravičnostjo
sodnega procesa brez napak v sojenju zaradi pomanjkanja pomembnih dejstev o postopku
zdravljenja. Ta konflikt je že v preteklosti predstavljal eno izmed osrednjih debat o medicinski
tajnosti.71
Varovanje poklicne skrivnosti je tako v interesu posameznika kot javnosti, v očeh katere mora
obstajati zaupanje v zdravniški poklic.
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Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 122.
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5.2 Pravni temelj varovanja zdravniške skrivnosti
Ustava RS v 35. členu opredeljuje nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter
osebnih pravic. Ena izmed osebnostnih pravic je tudi pravica do osebnega življenja.72 Pravica
do osebnega življenja pa vključuje pravico do skritosti osebnega življenja. Finžgar navaja, da
naj bo skrito vse, kar spada v osebno in družinsko življenje in za kar posameznik ne želi, da se
odkrije, ali ima interes za to, da se odkrije.73 Znotraj okvira pravice do osebnega življenja pa
omenja tudi dolžnost varovanja poklicne skrivnosti, ki zraven zdravnika zavezuje tudi druge
zdravstvene delavce, lekarnarje, babice, odvetnike, socialne delavce in psihologe.74
Temelj dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti je tudi v samem razmerju med zdravnikom in
pacientom, ki ga lahko opredelimo kot civilnopravno razmerje. To razmerje je mogoče uvrstiti
pod pogodbeno razmerje. Če poseg ne bi bil dopusten, bi tako šlo za civilni delikt.75
Neupravičena izdaja zdravniške skrivnosti pomeni torej kršitev pravil zdravniške etike, lahko
pa predstavlja tudi podlago za kazensko in civilno (odškodninsko) odgovornost.76

5.3 Obseg zdravniške skrivnosti
Zdravniška skrivnost obsega podatke, ki so osebne narave za pacienta in jih zdravnik izve pri
opravljanju svojega dela. Zdravnik podatke pridobi ustno od svojega pacienta med pregledom,
jih razbere iz zdravstvene dokumentacije ali na kak drugačen način, ko je v stiku s pacientom.
Takšno naravo podatkov imajo samo dejstva, ki so tesno povezana s pacientovo osebnostjo in
jih pacient ne želi deliti z drugimi, saj bi mu to povzročilo škodo. Opredelitev takšnih dejstev
je prepuščena presoji zdravnika. Za to oceno mora upoštevati pravila medicinske etike, lastne
morale in interesov vsakega posameznega pacienta.77 Pomembno je, da je obseg poklicne
skrivnosti že v sami definiciji zastavljen široko, saj je le na takšen način mogoče zagotoviti
zaupnost razmerja z zdravnikom. V nasprotnem primeru bi bili pacienti pozorni na to, kaj vse
razkrijejo zdravniku.78
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V primeru, da za določena dejstva izve naključno, torej zunaj svojega poklica, teh ni dolžan
varovati kot poklicno skrivnost. V tem primeru je k molčečnosti zavezan zgolj s svojim
moralnim prepričanjem.79

5.4 Omejitve pri varovanju poklicne skrivnosti
V Ustavi RS je zapisano, da so lahko človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo
s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ustava. Pravica do zasebnosti je lahko v nasprotju
z javnim interesom ali interesom drugih posameznikov, da se določena dejstva razkrijejo. V
Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic (EKČP) je v drugem odstavku 8. člena zapisano,
da so posegi v pravico do zasebnosti dopustni samo skladno z zakonom, če je to potrebno
zaradi varstva državne ali javne varnosti, zaradi preprečevanja nemirov ali zločina, zaradi
varstva zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in svoboščin drugih. V teh primerih dolžnost
varovanja poklicne skrivnosti ne velja absolutno.80
ZPacP v drugem odstavku 45. člena določa, da lahko zdravstvenega delavca dolžnosti
varovanja poklicne skrivnosti razreši samo:









pacient;
starši oziroma skrbnik za otroka pred dopolnjenim petnajstim letom starosti;
starši oziroma skrbnik za otroka po dopolnjenem petnajstem letu starosti, če so
informacije potrebne za izvrševanje roditeljske pravice oziroma skrbništva, otrok pa
sporočanja ni prepovedal;
oseba, ki po zakonu lahko da privolitev namesto pacienta, vendar samo glede informacij o
zdravstvenem stanju, ki so vezane na medicinski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, v
katero je privolila;
sodišče (pričanje, izvedenstvo);
druge osebe, kadar tako določa zakon.81

To pravilo se uporablja tudi za posredovanje zdravstvene dokumentacije.

Po ZPacP lahko zdravstvenega delavca dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti razreši pacient
sam. To pa ne velja za primere:



ko pacient ni sposoben oblikovati svoje volje;
ko gre za skrivnost, ki je zdravniku ni zaupal sam pacient (v tem primeru torej ni »lastnik«
skrivnosti);
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ko skrivnost poleg pacienta zadeva še nekoga drugega, ki pa zdravnika molčečnosti ni
odvezal.82

Otrok, ki lahko samostojno privoli v medicinski poseg, ima tudi pravico določiti, komu, kdaj in
katere informacije o njegovem zdravstvenem stanju sme, mora ali jih ne sme zdravnik
sporočiti (četrti odstavek 45. člena ZPacP). Otrok lahko prepove, da informacije o njegovem
zdravstvenem stanju zdravnik posreduje staršem. V takem primeru starši ne morejo odrešiti
zdravnika njegove poklicne molčečnosti. Obstajajo tudi primeri, ko so podatki o zdravstvenem
stanju mladoletne osebe takšni, da jih zdravnik ne sme razkriti niti staršem ali skrbniku
otroka.83

5.5 Izdaja zdravniške skrivnosti
5.5.1 Subjekt izdaje zdravniške skrivnosti
Obtožen izdaje zdravniške skrivnosti ni lahko samo zdravnik, temveč tudi zobozdravnik,
medicinska sestra, babica, lekarnar, veterinar, negovalec, različni strokovnjaki v svetovalnih
ustanovah (na primer zakonsko svetovanje), pomočniki, študenti in dijaki, ki so v procesu
zdravljenja sodelovali, ali tudi zdravstvena administracija (administrativno osebje, varnostniki,
vratarji, čistilke). Tudi ko študent študij konča ali ko zdravstveni delavec neha opravljati
zdravstveno dejavnost (upokojitev, zaposlitev v drugi panogi), je k zdravniški molčečnosti še
vedno zavezan.84 Če pride do izdaje zdravniške skrivnosti po malomarnosti, je mogoče s tožbo
zahtevati odškodnino za škodo, če je ta nastala.85

5.5.2 Posledice izdaje zdravniške skrivnosti
Poznamo dve vrsti odgovornosti:



Civilnopravno;
kazenskopravno.

Civilnopravna odgovornost je odškodninska in zanjo zadošča, da je dolžnost varovati skrivnost
prekršena iz malomarnosti. Tisti, ki je storil škodo, jo mora povrniti po splošnih pravilih
odškodninskega prava. Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti je po kazenskem zakoniku
82

Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP, Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17.
Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 127.
84
Prav tam, str. 140.
85
Prav tam, str. 140.
83

27

kaznivo dejanje. Kaznuje se lahko zdravnik, ki izda skrivnost neupravičeno. Izdaja skrivnosti ni
neupravičena, če:




pacient v to privoli;
če izdajo dovoljuje zakon;
če je skrivnost odkrita zaradi splošne koristi ali upravičenega interesa javnosti ali zaradi
koristi koga drugega, če je ta korist večja kot ohranitev skrivnosti.86

Takšne obravnave pred sodiščem niso pogoste, saj se to kaznivo dejanje preganja z zasebno
tožbo. S kazenskim pregonom zdravnika bi se namreč tajnost le še bolj razglašala. Za kršitev
izdaje poklicne skrivnosti zdravnikov, ki je v različnih zakonih opredeljena kot prekršek, so
zagrožene denarne kazni.87
Učinkovitejša so civilnopravna sredstva. Pri posegih v zasebnost je mogoče postaviti naslednje
zahtevke:






ugotovitvenega;
opustitvenega;
odstranitvenega;
odškodninskega;
obogatitvenega.88

Od kršitelja je mogoče zahtevati, da neha kršiti pravice osebnosti, oškodovanec pa ima pravico
do objave sodbe ali popravka. Tudi civilnopravno varstvo pomeni nadaljnje izpostavljanje
poklicne skrivnosti, tako da se tudi tega varstva oškodovanci neradi poslužujejo. Zdravniška
zbornica Slovenije ima pooblastilo, da ustrezno ukrepa proti zdravnikom, ki določbe kodeksa
kršijo. Kršitev teh pravil ne pomeni nujno kaznivega dejanja in podlage za odškodninsko
odgovornost. Do odškodninske odgovornosti lahko pride tudi, če ni kazenske odgovornosti.89

5.5.3 Izdaja zdravniške skrivnosti v primerih silobrana in skrajne sile
Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti se lahko prekine v primeru, kadar je podan interes
javnosti ali določenih posameznikov (družinskih članov), da se prepreči škoda na njihovem
zdravju. V primerih, ko ima pacient nevarno nalezljivo bolezen ali ko gre za duševno bolnega
pacienta, morajo biti tretji obveščeni, da obstaja možnost povzročitve hude škode. Zdravnik
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mora v vsaki posamezni situaciji presoditi, kolikšna so tveganja razkritja v primerjavi s tveganji,
če razkritja ni.90
Zdravnik lahko sporoči informacije o zdravstvenem stanju pacienta drugim osebam:



če je to nujno za varovanje njihovega življenja;
če je to nujno za preprečitev hudega poslabšanja njihovega zdravja.

Zdravnik mora prekršiti svojo poklicno molčečnost in sporočiti informacije o zdravstvenem
stanju pacienta pristojnim organom, če sumi, da so bila storjena kazniva dejanja, pri katerih je
bil kot oškodovanec udeležen otrok. Omenjena pravila se smiselno uporabljajo za
posredovanje zdravstvene dokumentacije (osmi odstavek 45. člena ZPacP).91
Določbe o silobranu in skrajni sili vsebujeta tako Obligacijski zakonik (OZ) kot Kazenski zakonik
(KZ-1). Na podlagi teh določb je možno kvalificirati primere, ko zdravnik izda poklicno
skrivnost, njegovo ravnanje pa ni protipravno. Javni interes je v določenih primerih tako
močan, da zakonska določba zdravniku zapoveduje, da mora določene podatke, ki jih je izvedel
pri opravljanju svojega poklica, posredovati pristojnim organom.92 To opredeljuje:





tretji odstavek 45. člena ZPacP – dolžnost naznaniti sum storitve določenih kaznivih dejanj;
280. člen KZ-1 – dolžnost prijaviti, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero je z zakonom
predpisana kazen nad tri leta zapora;
Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) – dolžnost prijavljanja nalezljivih bolezni in epidemij;
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) – dolžnost obvestiti najbližjo policijsko
postajo o sprejemu poškodovanca, za katerega obstaja sum, da je bil poškodovan v
prometni nesreči).

Razkritje poklicne skrivnosti je torej dopustno, kadar je to:



v javnem interesu;
v interesu druge osebe, ki je pomembnejši od interesa varovanja skrivnosti.93

Vsak zasebni interes, tudi če je moralno upravičen, še ni zadosten razlog za razkritje skrivnosti.
Treba je pretehtati, ali je korist, ki se doseže z razkritjem skrivnosti, večja od škode, ki jo s tem
pretrpi prizadeta oseba. Na zdravniku je torej, da v danem položaju oceni, kateri interes ima
prednost: ohranitev poklicne skrivnosti ali splošna korist ali korist nekoga tretjega (na primer
sporočilo pacientovi ženi, da je njen mož okužen z virusom HIV). 94
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Ne glede na pacientovo prepoved sporočanja informacij o zdravstvenem stanju izvajalec
zdravstvenih storitev ob pacientovi smrti na primeren način obvesti ožje družinske člane o
njegovi smrti in njenem vzroku (deveti odstavek 45. člena ZPacP).95
Pravno mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije96 govori o tem, da zdravnik, ki je pri
zdravniškem pregledu od pacientke izvedel, da jo oče spolno zlorablja, in je to v imenu
zdravstvenega doma sporočil pristojnemu organu v skladu z 2. odstavkom 157. čl. KZ, ni ravnal
protipravno.97

5.5.4 Plon (Société) proti Franciji 98
Eden izmed znanih primerov s področja izdaje zdravniške skrivnosti je Plon (Société) proti
Franciji. Nekaj dni po smrti francoskega predsednika Fraçoisa Mitterranda je bila predstavljena
knjiga Le Grand Secret. V njej sta novinar Gonod in dr. Gubler (vrsto let predsednikov zdravnik)
zapisala, da je predsednik že nekaj mesecev po tem, ko je bil prvič izvoljen za predsednika,
zbolel za rakom na prostati, in opisala, kako je bolezen napredovala ter katere medicinske
postopke in operacije so mu opravili, prav tako sta popisala njegove razgovore z zdravniki in
številne težave, ki jih je imel dr. Gubler s tem, da je bolezen prikril pred javnostjo. Za primer je
pomembno, da je dr. Gubler za te podatke izvedel kot zdravnik pri opravljanju svojega poklica
in so bili kasneje objavljeni.
Sodišče je ob sprožitvi postopkov izdalo začasno odredbo, s katero je sodišče družbi Plon in dr.
Gublerju prepovedalo nadaljnjo distribucijo sporne knjige. Izhajalo je iz tega, da imajo vsi ljudje
pravico do spoštovanja njihovega zasebnega življenja. Ta pravica se razteza tudi na sorodnike,
kadar je prizadeta pravica do spoštovanja njihovega zasebnega življenja. V danem primeru je
skrivnost razkril zdravnik, ki je predsednika zdravil več kot trinajst let in ki mu je družina
pacienta zaupala. Sodišče je bilo mnenja, da pacientova smrt zdravnika ne odvezuje dolžnosti
varovanja zdravniške skrivnosti.
V kazenskem postopku je bil dr. Gubler spoznan za krivega kaznivega dejanja neupravičene
izdaje poklicne skrivnosti. Gospoda Gonod in Orban (direktorja družbe Plon) pa sta bila
spoznana za kriva pomoči pri storitvi navedenega kaznivega dejanja.
Zraven tega so predsednikova vdova in otroci vložili še civilno tožbo proti dr. Gublerju in
gospodu Orbanu, s katero so želeli doseči prepoved nadaljnjega tiskanja sporne knjige.
Zahtevali so tudi odškodnino, ki so jo dobili.
Pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) je družba Plon zatrjevala, da ji je bila
pred nacionalnimi sodišči kršena pravica do svobode izražanja. Sklicevali so se na 10. člen
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EKČP. ESČP je podalo mnenje, da je lahko družba Plon razumno pričakovala pravne posledice
objave sporne knjige. Ocenilo je, da je odločitev nacionalnih sodišč sledila zakonitemu cilju.
Ker se je knjiga že v veliki meri razširila in ker je že nekaj časa minilo od predsednikove smrti,
pa je sodišče odločilo, da ni več pereče družbene potrebe, ki bi upravičevala nadaljnjo
prepoved distribucije sporne knjige. Tako je sodišče zaključilo, da je bila glede tega vprašanja
(prepovedi distribucije) od izdaje sodne odločbe podana kršitev 10. člena EKČP.
Tudi v domači sodni praksi imamo primer, ko je bil v knjigo vključen podroben opis tožnikove
osebnosti in nečastnega dejanja v družini, kar je imelo močan vpliv na tožnikovo okolico. Opis
v knjigi je bil sporen, saj je šlo za poseg v osebno sfero tožnika in za razkritje podatkov, ki jih je
toženec pridobil kot tožnikov psihiater. Za to kršitev je bila prisojena kazen 19,2 povprečne
neto plače za poseg v pravico do zasebnosti.99

5.5.5 I proti Finski
Pred ESČP je bila sodno obravnavana tudi zadeva I proti Finski. Tožnica je bila medicinska
sestra, zaposlena v javni bolnišnici, ki je v isti kliniki obiskovala polikliniko za infekcijske bolezni
zaradi svoje okužbe z virusom HIV. Govorice njenih sodelavk so nakazovale, da so se seznanile
z njenim zdravstvenim stanjem, zato je pritožnica posumila, da so sodelavci nezakonito
pogledali v njeno zdravstveno dokumentacijo. Posledično ji niso podaljšali pogodbe za delo v
tej bolnišnici.
Pritožnica je vložila tožbo na podlagi 8. člena (pravica do spoštovanja osebnega življenja),
prvega odstavka 6. člena (pravica do poštene obravnave) in 13. člena (pravica do učinkovitega
pravnega sredstva) EKČP. Iz ugotovitve sodišča je izhajalo, da njeni podatki niso bili ustrezno
zavarovani pred nepooblaščenim dostopom in da je tako šlo za kršitev 8. člena EKČP. Tožnici
je prisodilo odškodnino v višini 5.771,80 EUR za gmotno škodo, 8.000,00 EUR za nematerialno
škodo ter 20.000 EUR za stroške in izdatke. 100

5.5.6 Poklicna skrivnost in pričanje
Zaradi varovanja zdravniške skrivnosti lahko zdravnik uporabi dva procesnopravna instituta:


oprostitev pričanja: pričanja je zdravnik oproščen v primeru, če bi se moral izpovedati o
dejstvih, za katera je izvedel pri opravljanju svojega poklica, dolžan pa jih je varovati kot
poklicno skrivnost. Sodišče je dolžno zdravnika opozoriti na to njegovo pravico, vseeno pa
lahko priča, če želi. Pri tem mora sam presoditi, ali je zaradi splošne koristi ali koristi koga

99

Povzeto po Z. K. Matè, Pravica do zasebnosti v medicini, GV Založba, 2010, str. 143.
Povzeto po M. Marinič, Zasebnost in dostojanstvo pacienta, dostopno na:
http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=ba4d3432-f26b-4e11-85bc-62ae88865723
(18. 9. 2018).
100

31



drugega, ki je pomembnejša od čuvanja skrivnosti, upravičena odločitev, da bo pričal, ali
ne. Z odločitvijo, da priča, se ne izogne morebitni kršitvi etike ali celo kazenske
odgovornosti;
odreče odgovor na posamezno vprašanje: priča ni dolžna odgovarjati na posamezna
vprašanja, če je verjetno, da bi s tem spravila sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo
sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon.101

Izjeme od dolžnosti pričanja so izraz spoznanja, da so včasih nekateri interesi pomembnejši od
interesa, da se ugotovi resnica.102 Sodišče je tisto, ki odloča o upravičenosti razlogov za
odklonitev pričanja. Če sodišče odloči, da je priča dolžna pričati, se proti njej lahko uporabijo
tudi prisilna sredstva. Sodišče ne sme naložiti priči, naj priča, če bi s tem storila kaznivo dejanje
izdaje poklicne skrivnosti. Za razkritje skrivnosti je pomembno, da je interes za razkritje
pomembnejši od interesa, da se skrivnost ohrani. Sodišče lahko naloži osebi, ki ima
zdravstveno dokumentacijo, da jo izroči, pravnomočni sklep o tem pa bi se izvršil po pravilih
izvršilnega postopka. K varovanju zdravniške skrivnosti v procesu lahko pripomore tudi
izključitev javnosti iz glavne obravnave.103

5.5.7 Poklicna skrivnost in izvedenstvo
Medicinska znanost v postopku vedno zahteva postavitev zdravnika za izvedenca. Za
izvedenca se ne sme postaviti zdravnik, ki je umrlega zdravil. Lahko se edino zasliši kot priča o
poteku in okoliščinah bolezni.
V primeru, ko bi lečeči zdravnik zaradi varovanja poklicne skrivnosti odrekel pričanje, sodišče
ne bi smelo nekoga drugega postaviti za izvedenca in mu naložiti vpogleda v medicinsko
dokumentacijo. S tem bi namreč kršilo pravila o zdravnikovi molčečnosti.
Pomembno je, da se izvedenec omeji na vprašanja in sodišču ne sporoča nepotrebnih
podatkov. Teh podatkov ne sme sporočiti, četudi bi sodišče to od njega zahtevalo.104

5.6 Primeri iz sodne prakse držav z anglosaškim pravnim sistemom
Zdravstveni delavci prejmejo določene najbolj osebne informacije o osebi oziroma pacientu in
so jih dolžni ohraniti kot zaupne. To je posebej izpostavljeno v primeru iz sodne prakse
Združenega kraljestva Velike Britanije – Ashworth Security Hospital proti MGN, kjer je Lord
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Philips MR dejal, da ko pacient vstopi v bolnišnico z namenom zdravljenja, ima pravico do
zaupanja v to, da bodo podatki v zvezi z njegovim zdravljenjem ostali tajni (med njim in
osebami, ki ga zdravijo). Zraven tega je ta dolžnost omenjena že v Hipokratovi prisegi, ki
omenja ohranjanje tajnosti podatkov v odnosu do pacienta v času zdravljenja in tudi zunaj
njega kot sveto skrivnost.105
Tako pravo kot etika se v osnovi strinjata glede ohranjanja pacientove tajnosti. Do nestrinjanj
pride v podrobni analizi samega načela. Tudi po angleškem pravu pride do neupravičene izdaje
poklicne skrivnosti, če je informacija:




osebne in zasebne narave ter posredovana v zaupnih okoliščinah;
posredovana neavtorizirani osebi;
ne obstaja opravičljivega razloga za razkritje.106

Skoraj vsi medicinski podatki so zasebne narave. Podatek, kot je primer, kaj je imel pacient
oblečeno v času obravnave, se ne šteje v posebno kategorijo posebej občutljivih podatkov. V
primeru R (Stevens) proti Plymouth (2002) EWCA Civ 388 je bilo rečeno, da preprosti podatki
o vsakdanjem življenju pacienta ne spadajo pod zaupne podatke. Meja, kdaj nekaj spada v
kategorijo zaupnih podatkov, ni jasno začrtana. Lahko se že pojavi dilema samo ob
posredovanem podatku, da je pacient obiskal zdravnika. Posebna ocena je potrebna pri javnih
osebnostih v povezavi z mediji in svobodo izražanja, kjer naj bi veljalo, da se bo recimo
poškodba noge tako ali tako opazila v javnosti in jo je težko opredeliti kot tajen podatek.107
Pomembno je, da so bile informacije posredovane v zaupnih okoliščinah. Če pacient zaupa
oseben podatek v formalnem pogovoru z zdravnikom, se to šteje pod zaupnost. Nasprotno to
na primer ne bi veljalo, če bi mu bila ta informacija zaupana med neformalnim pogovorom v
supermarketu.
Medicinski podatki o pacientu morajo torej biti zaupni in zasebni, da so varovani kot poklicna
skrivnost, kar je bilo potrjeno v primeru MCKennit proti Ash (2006) EWCA Civ 1714. To velja
zaradi tega, ker so bili posredovani v okolju in odnosu, za katerega je značilna zaupnost, ter
ker gre za osebno informacijo.108

5.6.1 Campbell proti MGN
Časopis Daily Mirror je objavil fotografijo Naomi Campbell, kako zapušča ustanovo anonimnih
narkomanov. Časopis je zapisal, da se gospodična Campbell bori z odvisnostjo. Zaradi tega je
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vložila tožbo za kršitev zaupnosti (breach of confidence). Prisojena ji je bila nizka odškodnina
v višini 3.500 funtov, saj kršitev ni bila tako zelo resna. Prav v tem primeru pa se je pojavilo
navzkrižje interesov javne osebnosti in svobode izražanja medijev.
Ena izmed obramb osebe, ki je kršila zaupnost podatkov, je lahko, da informacija o osebi ni
bila zaupna. V primeru Campbell proti MGN se je trdilo, da je Naomi Campbell javno objavila
svoje komentarje v zvezi z jemanjem drog in da podatek o tem, da obiskuje ustanovo
anonimnih narkomanov, ni več zaupen. Kasneje se je izkazalo, da je ta argument napačen, saj
gospodična Campbell nikoli ni objavila podatkov v zvezi s svojim zdravljenjem v tej ustanovi.109

5.6.2 R proti Department of Health ex p Source Informatics Ltd
V primeru R v. Department of Health ex p Source Informatics Ltd je Source informatics Ltd
prodal zdravstvene podatke pacientov farmacevtskim družbam. Sklenili so dogovor s
splošnimi zdravniki in farmacevti ter opredelili pogoje, pod katerimi se bodo podatki pacientov
prodali. Dogovor je vključeval tudi to, da se pacientovo ime in priimek ne bosta razkrila.
Ministrstvo za zdravje Združenega kraljestva Velike Britanije je izdalo smernice, v skladu s
katerimi je posredovanje teh informacij kršilo dolžnost varovanja zaupnosti podatkov. Družba
je izpodbijala smernice in pritožbeno sodišče je v predmetni zadevi odločilo, da so smernice
napačne in da če so informacije o pacientih anonimizirane, ne gre za kršitev zaupnosti. Tako
je bilo ugotovljeno, da je posredovanje informacij Source Informatics Ltd pomenilo pošteno
uporabo le-teh. Odločitev se je izkazala za kontroverzno, saj lahko dobijo ljudje občutek, da je
njihova zasebnost kljub temu kršena. V podobnem primeru Common Services Agency proti
Scottish Information Commissioner pa je The House of Lords zavzel stališče, da je kljub zakritju
določenih osebnih podatkov v nekaterih primerih možna identifikacija pacientov in da v teh
primerih gre za kršitev zasebnosti. To pomeni, da je potrebna popolna anonimnost podatkov,
ki ne predstavlja nikakršne povezave z obravnavanim pacientom. Če je na primer bolezen zelo
redka, je lažje identificirati obravnavane paciente.110

5.6.3 Resna grožnja za ostale
Naslednji primer predstavlja resno grožnjo za tretje osebe v primeru nerazkritja pacientovih
zdravstvenih podatkov. V primeru W proti Egdell je pritožbeno sodišče ugotovilo, da je
razkritje poročila o zdravstvenem stanju pacienta W, ki je storil več kaznivih dejanj, kršilo
načelo zaupnosti, vendar pa je razkritje upravičeno. Razlog za to je bilo resno tveganje za
znatno škodo drugim, kar je upravičilo razkritje. Grožnja mora biti dejanska in ne domišljena,
obsegati pa mora resno grožnjo za javnost. V predmetnem primeru je bila delitev informacij
109
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znotraj ustanove dovoljena, medtem ko bi širša delitev prekoračila dani namen dovolitve
razkritja informacij. Pojavi se vprašanje, kaj se zgodi v primeru, ko je kdo zaradi nerazkritja
informacij poškodovan. O tem govori primer Tarasoff proti Regents of the University of
California. Vrhovno sodišče v Kaliforniji je v zvezi s tem primerom ugotovilo, da je poklicno
osebje za duševno zdravje dolžno izkazati skrb za posameznike, ki jih bolnik posebej ogroža,
saj lahko nerazkritje teh informacij rezultira v resnih grožnjah za osebe, povezane s pacientom.
Posebna skrb je v takšnih primerih potrebna in dovolitev razkritja informacij nujna, še posebej,
ko gre za varstvo otrok, kar opredeljuje primer Palmer. V primeru Palmer je zdravstvena
ustanova skrbela za človeka, ki je trpel osebnostne motnje. Odločili so se, da ga bodo izpustili
iz pridržanja in skrbeli zanj v javnosti. Zgodilo se je, da je v tem času ugrabil štiriletno punčko,
jo spolno zlorabil in ubil. Starši otroka so tožili zdravstveno ustanovo, da je bila malomarna,
saj je izpustila moškega takšnih lastnosti na prostost.111

5.6.4 Sodelovanje v policijski preiskavi
Zdravstvenega osebja ne zavezuje splošna obveznost, da bi kršili načelo zaupanja z namenom
pomoči v policijski preiskavi. Seveda ne smejo ovirati policijske preiskave, vendar ni nobene
splošne zahteve za pomoč policiji. Obstaja pa nekaj okoliščin, v katerih je razkritje informacij
dovoljeno, posebej v primeru resnega ogrožanja javnega interesa.112
V angleškem pravu velja, da zdravnik ni dolžan naznaniti policiji, da se njegov pacient pripravlja
na kaznivo dejanje ali da ga je že storil. Pojavlja se tudi vprašanje, ali bo zdravnik z razkritjem
informacije o pacientu prekršil varovanje poklicne skrivnosti, če bo storilca vseeno naznanil.
Lord Denning trdi, da je kršitev zdravnikove dolžnosti varovanja skrivnosti dopustna, kadar gre
za huda kazniva dejanja, storjena ali načrtovana (močan interes javnosti). V primeru, če
zdravnik ugotovi, da je tudi sestra njegovega pacienta nosilka genske bolezni, mora zdravnik
storiti vse, kar je v njegovi moči, da pridobi pacientovo soglasje za razkritje omenjenih
podatkov. Če prepričevanje ni uspešno, je ponovno postavljen pred tehtanje med interesi. Da
bo prekršitev zdravniške molčečnosti upravičena, mora biti podan močan javni interes.
Podana mora biti tudi nevarnost, da bo nekomu povzročena škoda na telesu.113

5.6.5 Svoboda medijev
Sodišče je v nekaterih primerih spoznalo, da lahko svoboda medijev upraviči razkritje tajnih
informacij. Primera, kot sta X proti Y in H (A health worker) proti Associated Newspapers Ltd,
nakazujeta, da je lahko kršitev zaupnosti podatkov upravičena iz razloga svobode medijev. V
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primeru X proti Y je bolnišnica zahtevala začasno odredbo za preprečitev objave časopisa, da
sta se dva zdravnika zdravila proti HIV-u. Časopis je sprejel dejstvo, da bi objava teh podatkov
kršila zaupnost osebnih podatkov, vendar je zagovarjal, da bi bilo to v interesu javnosti.
Pritožbeno sodišče je odločilo, da časopis ne sme objaviti članka, saj je na tak način zaščitilo
paciente s HIV-om, da tudi v prihodnje poiščejo pomoč za zdravljenje brez zadržkov. V
naslednjem citiranem primeru se je pojavilo podobno vprašanje o razglasitvi okužbe s HIV-om
zdravnika, ki je prav tako zahteval začasno odredbo. V tem primeru je bilo časopisu zgolj
naloženo, da objavi anonimne podatke zdravnika, pri čemer lahko objavi njegovo specialnost,
saj je to pomembno za javno razpravo o tem problemu.114
Dogaja se, da so zdravniki kritizirani v časopisih, spletnih medijih in na socialnih omrežjih s
strani njihovih pacientov ali prek nekoga, ki je s pacientom povezan. Kritiziranje lahko vključuje
lažne oziroma zavajajoče podatke o postavljeni diagnozi, zdravljenju in obnašanju v odnosu do
pacienta. Čeprav je lahko to za zdravnika stresno in frustrirajoče, ga ne razreši njegove
poklicne molčečnosti. Razkrivanje pacientovih podatkov zmanjšuje javno zaupanje v
zdravstvo. Brez pacientove privolitve zdravnik ne sme posredovati podatkov v medije.
Zdravnik mora omejiti javni odgovor v zvezi z navedbami v skladu z zavezo do molčečnosti.
Lahko poda splošno opredelitev glede na predmetno problematiko, brez osebnih podatkov
pacienta. V dvomih se zdravnikom svetuje, da poiščejo pravno pomoč.115
V angleškem pravnem redu lahko zdravnik razkrije informacije o pacientovem zdravstvenem
stanju tudi v naslednjih primerih:







kadar gre za izmenjavo podatkov med zdravniki, medicinskimi sestrami in drugimi
zdravstvenimi delavci, ki sodelujejo pri zdravljenju pacienta;
kadar v določenih primerih iz zdravstvenih razlogov ni mogoče dobiti pacientove privolitve,
so lahko včasih podatki o pacientovem zdravju posredovani bližnjemu sorodniku.
Sorodniki odraslega pacienta sicer nimajo posebnega statusa, kar zadeva njegovo
zdravljenje. Kadar je pacient na primer v nezavesti, zdravnik izhaja iz predpostavke, da bi
pacient, če bi mogel, privolil, da se zdravnik posvetuje z njegovimi najbližjimi. Toda če je
pacient zdravniku prepovedal, da komurkoli posreduje podatke o njegovem zdravstvenem
stanju, mora zdravnik to prepoved spoštovati;
kadar zdravnik meni, da bi bilo pacientu v korist, da se podatki o njegovem zdravstvenem
stanju posredujejo neki tretji osebi, raje kot njegovim sorodnikom, se mora potruditi, da
pridobi njegovo soglasje. Samo v izjemnih okoliščinah lahko zdravnik te podatke posreduje
brez pacientove privolitve;
podatki se lahko razkrijejo tudi, če je to nujno za medicinsko raziskavo, ki jo odobri
priznana etična komisija.116
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6 UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ZASEBNOSTI
6.1 Uveljavljanje pravice do zasebnosti po ZPacP
Ko pacient ugotovi, da so mu bile kršene pravice iz ZPacP, ima pravico do obravnave v
naslednjih vrstah postopka:




postopek z zahtevo za prvo obravnavo kršitve – prva obravnava kršitve pacientovih pravic
pred pristojno osebo izvajalca zdravstvenih storitev na podlagi pacientove pisne ali ustne
zahteve;
postopek z zahtevo za drugo obravnavo kršitve – druga obravnava kršitve pacientovih
pravic v postopku pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic na
podlagi pacientove pisne ali ustne zahteve (prvi odstavek 47. člena ZPacP).117

Skrbniki uveljavljajo pravice za paciente, ki niso sposobni odločati o sebi. Na postopek
pomembno vpliva izraženo mnenje pacienta, ki ga je sposoben izraziti in razumeti. Kadar o
uvedbi odločajo otrokovi starši, sporazumna odločitev ni potrebna. Po pacientovi smrti lahko
uvedbo postopkov zahtevajo ožji družinski člani. Pri uresničevanju pacientovih pravic pacientu
svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Zastopnik se lahko seznani tudi z
dokumentacijo pacienta, vendar samo na podlagi njegove pisne privolitve. Za sklenitev
poravnave ali drugega sporazuma in za umik zahteve pa potrebuje zastopnik izrecno
pooblastilo.118

6.2 Druge oblike zunajsodnega varovanja pravice do zasebnosti v medicini
6.2.1 Prijava na Zdravniško zbornico Slovenije
Kadar posameznik meni, da mu je bila kršena pravica do zasebnosti v medicini (npr. prepove
posredovanje podatkov), lahko vloži prijavo na Zdravniško zbornico Slovenije. Po prejemu
popolne prijave predsednik razsodišča opravi pripravljalni postopek. Nato zbrano gradivo
posreduje tožilcu, ki bodisi vloži obtožnico pri razsodišču prve stopnje bodisi prijavo zavrne ali
zavrže s pisnim sklepom. Če organ na drugi stopnji odloča o hujši kršitvi, posledica katere je
trajen odvzem licence, posreduje svoj sklep v potrditev skupščini zbornice. Obnovo
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pravnomočno končanega postopka na prvi ali na drugi stopnji lahko predlaga zdravnik v roku
enega leta od pravnomočnosti sklepa.119

6.2.2 Nadzorstvo po ZZDej
ZZDej v 76. in 83. členu ureja nadzorstvo za zagotovitev strokovnosti dela zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter zavodov. Za dosego navedenega cilja se izvajajo:






interni strokovni nadzor, ki ga izvajajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci s
samonadzorom ter odgovorni za strokovnost dela v zavodu;
strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga kot javno pooblastilo izvaja pristojna zbornica ali
strokovno združenje v sodelovanju s klinikami, kliničnimi inštituti ali kliničnimi oddelki in
drugimi zavodi;
upravni nadzor, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za zdravje;
nadzor, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.120

6.2.3 Varuh človekovih pravic
Na samem vrhu neformalnih pritožbenih poti je varuh za človekove pravice kot nepristranska
in neodvisna oblika varstva pravic posameznika v razmerju do državnih organov, organov
lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Ta pride v poštev, ko so bile izčrpane druge
pritožbene možnosti, razen če bi bilo za posameznika nesmiselno začeti ali nadaljevati takšne
postopke ali če bi bila s čakanjem posamezniku medtem povzročena velika škoda. Nadzira tako
zdravstveno dejavnost, ki se opravlja v okviru mreže javne zdravstvene službe, kot tudi
zasebno zdravstveno dejavnost. Zaradi varstva osebnih podatkov je za začetek postopka
potrebno soglasje prizadetega.121
Druge oblike nadomestnega reševanja sporov so še mediacija, nevtralna ocena spora in sodna
poravnava.
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7 UREDBA GDPR
Maja 2016 je EU sprejela Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varovanju osebnih podatkov
(GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018. Uredba zagotavlja pacientom več pravic, predvsem
da so bolje obveščeni o uporabi njihovih osebnih podatkov, in na drugi strani nalaga več
odgovornosti subjektom, ki upravljajo osebne podatke. Temeljna pravica pacientov do
varovanja njihovih zdravstvenih podatkov je pomembno vprašanje na različnih področjih, kot
so: zdravstveno varstvo, zdravstvena oskrba skozi portal eHealth (eZdravje), čezmejno
zdravstveno varstvo, zdravstvene raziskave itd. Zdravstveno stanje in genetski podatki spadajo
pod občutljivo kategorijo podatkov in pridobivajo dodatno varstvo v pravni ureditvi EU.
Nepooblaščeno razkritje zdravstvenih podatkov lahko negativno vpliva na osebno in poklicno
življenje posameznika.122
Po drugi strani pa je obdelava zdravstvenih podatkov bistvena za dobro delovanje
zdravstvenih storitev, varnost pacientov, izboljšanje raziskav in javnega zdravja nasploh. Nick
Meade iz Genetic Alliance UK je na primer povedal, da kadarkoli nas debata vodi do varstva
osebnih podatkov, nas ahko hitro zavede od dejstva, ki je prvo spodbudilo zbiranje podatkov
pacientov – v Evropi je več milijonov pacientov, ki še vedno ne dobivajo ustreznega zdravljenja.
Nove metode zdravljenja se bodo spodbudile samo na osnovi raziskav, ki pa temeljijo na
zbiranju osebnih podatkov pacientov.123

7.1 Zakaj nova uredba?
Nove tehnologije ponujajo veliko možnosti za učinkovitejše zbiranje, uporabo in deljenje
zdravstvenih podatkov. Vendar pa tudi povzročajo nove izzive za varnost osebnih podatkov. V
letu 2015 je posebni EUROBAROMETER o varstvu podatkov pokazal, da se večina državljanov
EU ne zaveda, kaj se zgodi ob posredovanju osebnih podatkov. Nova uredba se naslanja prav
na to dejstvo in spodbuja državljane z več pravicami in informacijami na tem področju. Uredba
služi tudi k enotnosti te ureditve na celotnem območju EU, kar prav tako spodbuja čezmejne
raziskave in zdravstveno dejavnost nasploh.124
Pomembni pojmi, uporabljeni v uredbi:


obdelava podatkov (data processing): pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v
zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih,
kot so zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali
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spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno
omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;
osebni podatek (data subject): pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali
določljivim posameznikom;
upravljavec (data controller): pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali
drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.125

7.2 Splošna načela
Splošna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so opisana v 5. členu GDPR in morajo biti
spoštovana s strani upravljavcev podatkov, da je lahko njihovo početje zakonito.
Osebni podatki morajo biti:










obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se
nanašajo osebni podatki (»zakonitost, pravičnost in preglednost«);
zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na
način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem
interesu, v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene v
skladu s členom 89(1) ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni (»omejitev namena«);
ustrezni, pomembni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo
(»najmanjši obseg podatkov«);
točni, in kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za
zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob
upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo (»točnost«);
hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni
podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki
obdelujejo; osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj
za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne
namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne
tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (»omejitev shranjevanja«);
obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito
pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali
poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi (»celovitost in zaupnost«).126

125

Povzeto po New EU Regulation on the protection of personal data: what does it mean for patients?, A guide
for patients and patients' organisation, dostopno na: http://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/dataprotection/data-protection-guide-for-patients-organisations.pdf, str. 6. (13. 9. 2018).
126
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (13. 9. 2018).
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7.3 Pod kakšnimi pogoji so lahko razkriti podatki o zdravstvenem stanju in
genetski podatki?
Pacientovo zdravje in genetski podatki so uvrščeni v posebno kategorijo osebnih podatkov,
imenovano občutljivi podatki. V to kategorijo spadajo podatki, ki so že po svoji naravi posebej
občutljivi v odnosu do človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Njihovo razkritje lahko
povzroči veliko škode. Prepovedano je posredovanje takšnih osebnih podatkov, razen če je to
utemeljeno na pravni podlagi 9. člena GDPR (2. in 4. odstavek):




podatki o zdravstvenem stanju – osebni podatki, ki se nanašajo na telesno ali duševno
zdravje posameznika, vključno z zagotavljanjem zdravstvenih storitev, in razkrivajo
informacije o njegovem zdravstvenem stanju;
genetski podatki – osebni podatki v zvezi s podedovanimi ali pridobljenimi genetskimi
značilnostmi posameznika, ki dajejo edinstvene informacije o fiziologiji ali zdravju tega
posameznika in so zlasti rezultat analize njegovega biološkega vzorca.

7.4 Izjeme (drugi in četrti odstavek 9. člena GDPR)127:
Prepoved obdelave ne velja v naslednjih primerih:


Posameznik izrecno privoli v obdelavo za določen namen, razen če pravo EU ali države
članice določa, da ne sme odstopiti od prepovedi obdelave.

Primer: Označevanje privolitvenih obrazcev – na primer za obdelavo pacientovih podatkov v
medicinski raziskavi.


Za posebne primere iz delovnega prava, socialne varnosti in socialnega varstva (če to
dovoljuje pravo EU ali države članice ali kolektivna pogodba).

Primer: To daje pravico upravljavcem podatkov za obdelavo informacij na področjih
zaposlovanja in socialne varnosti, da varujejo pacienta, na primer pred delodajalcem v
položaju, ko bi se pacient bal razkriti določene podatke.


Za zaščito življenjskih interesov, če pacient fizično ali pravno ni sposoben dati privolitve.

Primer: Privolitev ni potrebna v okoliščinah, ko je izmenjava podatkov življenjskega pomena za
pacienta, ki ni zmožen dati privolitve – urgentno stanje, ko je pacient v nezavesti.


Znotraj neprofitnih subjektov s političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem o
svojih sedanjih ali bivših članih ali oseb v rednem stiku.

127

Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (13. 9. 2018).
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Posameznik osebne podatke sam objavi.

Primer: Če pacient razširi svoje zdravstvene podatke javnosti, to pomeni, da se strinja z
uporabo njegovih podatkov s strani tretjih oseb. Takšni podatki se ne smatrajo več kot
občutljivi podatki. Definicija razglasitve podatkov za javne ni poenotena v vseh državah
članicah. Vprašanja, ki se tukaj pojavljajo, so povezana tudi z objavljanjem informacij na
socialnih omrežjih




Za pravne zahtevke, ali ko sodišča izvajajo sodno pristojnost.
Bistveni javni interes po pravu EU ali države članice, sorazmerno s ciljem in spoštovanjem
bistva pravice do varstva podatkov.
Potrebno za preventivno medicino ali medicino dela, oceno delovne sposobnosti,
zdravstveno diagnozo, zdravstveno ali socialno oskrbo, zdravljenje, upravljanje sistemov
in storitev zdravstvenega ali socialnega varstva po pravu EU ali države članice, in sicer po
pogodbi z zdravstvenim delavcem – le strokovnjaki z obveznostjo varovanja poklicne
skrivnosti.

Primer: Specialist ne potrebuje privolitve za obvestitev splošnega zdravnika o pacientovem
zdravstvenem stanju.





Zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja po pravu EU ali države članice (npr.
zaščita pred epidemijami, zagotovitev visokega standarda zdravstvenega varstva, zdravil,
medicinskih pripomočkov).
Za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne ali
statistične namene po pravu EU/države članice.
Države članice EU lahko uvedejo dodatne pogoje/omejitve glede obdelave genetskih,
biometričnih ali zdravstvenih podatkov.128

GDPR določa pravila za krepitev državljanskih pravic glede postopka soglasja za zbiranje,
uporabo in posredovanje osebnih podatkov. Pojasnjuje, da mora biti soglasje za obdelavo
podatkov izrecno in nedvoumno, to pomeni, da ga mora pacient dati svobodno in nedvoumno.
Lahko je pisno, elektronsko ali ustno. Molk ali nedejavnost (na primer vnaprej označen
obrazec) se ne šteje kot soglasje129
Upravljavci podatkov morajo biti sposobni dokazati, da je oseba dala soglasje za obdelavo
podatkov. Breme dokazov je na njih (7. člen GDPR, 1. odstavek). Soglasje mora biti
informirano. Obrazec mora biti sestavljen v razumljivih in lahko dostopnih oblikah, ki ga je
mogoče razlikovati od drugih zadev (2. odstavek). Pacienti morajo biti tudi obveščeni, kako se
umakniti od soglasja, preden ga dajo (3. odstavek). Za otroke, mlajše od šestnajst let, je
128

Nova uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR, dostopno na: https://ucilnica.fri.unilj.si/pluginfile.php/54715/mod_resource/content/2/GDPR-FRI-maj_2018.pdf (13. 9. 2018).
129
New EU Regulation on the protection of personal data: what does it mean for patients?, A guide for patients
and patients' organisation, dostopno na: http://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/data-protection/dataprotection-guide-for-patients-organisations.pdf, str. 10 (13. 9. 2018).
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dovoljenje staršev potrebno za zakonito obdelavo podatkov. Države članice lahko znižajo to
starostno mejo, vendar ne pod trinajst let.130
V zdravstvenem sistemu pravila o varstvu podatkov dovoljujejo, da so lahko podatki
procesirani, če so upravljavci podatkov vezani s poklicno skrivnostjo (9. člen GDPR, 2.
odstavek). To pomeni, da zdravniki in zdravstveni zavodi niso zavezani sistematično spraševati
za soglasje o uporabi pacientovih podatkov. V vsakem primeru so zavezani z načeli, opisanimi
v 5. členu GDPR ki opredeljuje, da so izjeme od soglasja sorazmerne in omejene do te mere,
da je za pacienta to nujno. To je lahko koristno iz več vidikov:



boljša možnost komunikacije med zdravniki, ki je potrebna za celostno oskrbo pacienta;
za zdravstvene delavce je manj obremenjujoče, če jim ni treba vsakič pridobiti soglasja za
izmenjavo podatkov.131

Zaščita podatkov v zdravstvenih raziskavah je privedla do razprave med zakonodajnim
postopkom sprejema uredbe, zlasti glede tega, ali bi morala obstajati izjema od vsakokratnega
iskanja soglasja uporabe pacientovih podatkov za namene raziskovanja. To bi bilo mogoče v
primeru, ko je pridobitev soglasja nemogoča (89. člen GDPR). European Patients forum je
zavzel stališče, da je v določenih primerih nujno, da obstaja izjema za izvedbo medicinske
raziskave. Vendar pa je treba vzpostaviti določene varnostne ukrepe, da zavarujejo pacientove
pravice. Raziskave v veliko primerih uporabijo podatke, ki so bili že predhodno pridobljeni v
zdravstvenih informacijskih sistemih ali v prejšnjih raziskavah in bi prizadevanje po pridobitvi
vseh soglasij za nazaj predstavljalo nesorazmeren trud, saj so bili za zaščito podatkov
uporabljeni varnostni ključi. V GDPR obstaja izjema uporabe podatkov za namen raziskave, če
so zagotovljeni primerni varnostni ukrepi, ki so tehnične in organizacijske narave. Varnostni
ukrepi morajo biti specificirani s strani EU oziroma držav članic. Eden izmed takšnih zaščitnih
ukrepov, navedenih v GDPR, je psevdonimizacija (pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak
način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu
posamezniku, na katerega se ti nanašajo, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter
zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo
določenemu ali določljivemu posamezniku). Prav tako morajo raziskovalci uporabiti anonimne
podatke, kjer je to mogoče, še posebej, če niso potrebni za namen raziskovanja, ki mu sledijo.
Anonimizacijski podatki se razlikujejo od psevdonimiranih podatkov, saj zagotavljajo, da je
nemogoče najti identiteto osebe iz podatkov nasploh.132
Še eno zanimivo dejstvo za paciente je, da uredba omenja pomen registrov, ki igrajo ključno
vlogo pri razširjenju znanja o boleznih in načinih zdravljenja. GDPR pravi, da je zakonito
procesirati podatke za registre (na podlagi znanstvenoraziskovalnega razloga), pod pogojem,
130

Povzeto po New EU Regulation on the protection of personal data: what does it mean for patients?, A guide
for patients and patients' organisation, dostopno na: http://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/dataprotection/data-protection-guide-for-patients-organisations.pdf, str. 11 (13. 9. 2018).
131
Prav tam, str. 11.
132
Prav tam, str. 12.

43

da raziskovalci ali vsakdo, ki upravlja registre, sledi pravilom in varnostnim ukrepom,
uvedenim s strani držav članic.

7.5 Katere so pravice, ki jih zagotavlja pravo EU za paciente glede njihovih
zdravstvenih podatkov?
GDPR si prizadeva državljanom omogočiti uporabo pravice do obveščenosti in jim dati več
pristojnosti glede nadzora njihovih osebnih podatkov.
Te pravice veljajo za paciente v zdravstvenem sistemu. Uporabljajo se tudi v raziskavah, čeprav
v tem primeru obstajajo določene sorazmerne izjeme, ki jih je opredelila EU ali države članice,
na primer umik podatkov pacientov bi lahko imel posledice za kakovost raziskave in njene
rezultate.

a) Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (15. člen GDPR)
Pomembno za pacienta:






pravica dostopa do svojih osebnih podatkov je del temeljne pravice do varstva podatkov;
pravica dostopa do zdravstvenih podatkov je izrecno navedena v novi uredbi;
upravljavec podatkov mora ob zahtevi zagotoviti tudi kopijo podatkov;
uredba spodbuja elektronsko upravljanje in elektronski dostop do podatkov;
upravljavec ima pravico preveriti identiteto pacienta, preden posreduje podatke.

Omejitve:




upravljavec lahko zaračuna upravne stroške zagotavljanja podatkov, ko se zahtevajo več
kot enkrat. Člen 12 tudi pojasnjuje, da se pristojbina lahko zaračuna, ko je zahteva za
podatke neutemeljena ali se ponavlja;
če so podatki posredovani za raziskovalne namene, morda obstajajo izjeme od te pravice.

b) Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR)
Pomembno za pacienta:



pacient lahko zahteva prejem kopije zdravstvene dokumentacije z razlogom, da jo prenese
drugi osebi, oziroma lahko zahteva, da je prenesena neposredno nanj;
za lažjo prenosljivost je pomembno, da so podatki v elektronski obliki.

Omejitve:


ko procesiranje zdravstvenih podatkov poteka na drugi podlagi in ne tam, kjer je dana
izrecna privolitev, ta pravica nima učinka, kar jo omejuje na pomemben način;
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ne obstaja nobena trdna zaveza za upravljavce, da morajo biti podatki prenosljivi na lahek
način.

c)

Pravica do ugovora (21. člen GDPR)

Pomembno za pacienta:


v skladu z novo uredbo lahko nasprotujete obdelavi podatkov s strani upravljavca pod
naslednjimi okoliščinami:
o če je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu;
o če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca;
o če se to zgodi v okviru neposrednega trženja.

Omejitve:


v raziskavah se lahko nasprotuje obdelavi, razen če je to potrebna naloga, ki se izvaja zaradi
javnega interesa (21. člen GDPR, 6. odstavek).

d) Pravica do popravka (16. člen GDPR)
Pomembno za pacienta:


pacient lahko zaprosi za popravek netočnih osebnih podatkov.

e) Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe« – 17. člen GDPR)
Pomembno za pacienta:


Pacient lahko naroči, da se podatki izbrišejo (right to be forgotten):
o v primeru, ko se umakne soglasje za obdelavo podatkov;
o ko ni več namena obdelave podatkov v skladu z načelom omejene hrambe in
zmanjševanja števila podatkov;
o če je obdelava nezakonita.

f) Sporočilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o kršitvi varstva osebnih
podatkov (34. člen GDPR)
Pomembno za pacienta:


če je prišlo do kršitve pri obdelavi osebnih podatkov, mora upravljavec o tem obvestiti
vsakega posameznika.

g) Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, pravica do učinkovitega pravnega
sredstva zoper upravljavca ali obdelovalca, pravica do odškodnine in odgovornost (77., 79.
in 82. člen GDPR)
h) Informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na
katerega se nanašajo osebni podatki, in informacije, ki jih je treba zagotoviti, kadar osebni
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podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo (13. in 14. člen
GDPR)133

GDPR omogoča EU in državam članicam, da sprejmejo odstopanja za pravice posameznikov,
ko gre za podatke v obdelavi za znanstvene raziskave. Pravice, ki so s tem omejene, so: pravica
do dostopa do lastnih podatkov, pravica do popravka in pravica omejiti ali ugovarjati obdelavi
svojih podatkov. Prav tako obstaja izjema v pravici do obveščenosti o uporabi posameznikovih
podatkov, ko je posredovanje informacije v nesorazmernem naporu po pridobitvi. Omejena je
tudi pravica »biti pozabljen«. Odstopanje lahko zagotovi EU ali države članice v primerih, ko bi
uporaba teh pravic s strani pacientov, ki sodelujejo v raziskavi, to raziskavo onemogočila
oziroma ovirala sam namen. Obstaja tudi izjema pri tem, da mora biti dano soglasje k
opravljanju raziskave z osebnimi podatki pacienta, vendar ob zagotovitvi primernih zaščitnih
ukrepov, ki še morajo biti natančneje določeni s strani EU, da se zagotovi enotno varstvo
pacientovih pravic.134

7.6 Kako bo nova uredba GDPR vplivala na delo bolnišnic, zdravstvenih domov
in ambulant v Sloveniji?135
Dejstvo je, da ima Slovenija že sedaj bolj restriktivno ureditev varstva osebnih podatkov kot
nekatere druge države EU. To pomeni, da spremembe, ki jih prinaša uredba GDPR, niti ne bodo
imele tako drastičnega vpliva. Treba pa je seveda upoštevati tako vsa določila veljavne
področne zakonodaje kot obstoječega ZVOP-1. Zdravstvene ustanove, s katerimi ima največ
opravka SRC Infonet (vodilni ponudnik zdravstvenih informacijskih sistemov v Sloveniji),
morajo upoštevati določila tako pri obdelavi podatkov pacientov kot pri upravljanju lastnih
zbirk podatkov, ki jih vodijo interno. Ena izmed pomembnih novosti, ki jih uredba prinaša, je
tudi imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ki je za vse upravljavce ali
obdelovalce podatkov v javnem sektorju obvezno.
To velja za ustanove v javnem sektorju, za zasebne ambulante pa načeloma ne, razen v
nekaterih redkih primerih. Zdravniki zasebniki so po priporočilih delovne skupine, ki deluje
pod okriljem Evropske komisije, iz te obveze lahko izvzeti. Ne pomeni pa to, da ni treba tudi
njim preveriti, kako potekajo procesi obdelave osebnih podatkov v njihovih ambulantah, in po
potrebi to obdelavo prilagoditi dopolnjenim smernicam, ki jih nalaga nova zakonodaja.

133

Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (13. 9. 2018).
134
New EU Regulation on the protection of personal data: what does it mean for patients?, A guide for patients
and patients' organisation, dostopno na: http://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/data-protection/dataprotection-guide-for-patients-organisations.pdf, str. 17 (13. 9. 2018).
135
Spremembe, ki jih prinaša GDPR v zdravstvo, dostopno na: https://akademija.finance.si/8864844 (13. 9.
2018).
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Nova zakonodaja zaostruje pogoje za obdelavo občutljivih osebnih podatkov in s tem tudi
določa potrebe za spremembe in dopolnitve v informacijskih sistemih bolnišnic.
V novi zakonodaji je med drugim poudarjena pravica do vpogleda pacienta v svoje medicinske
podatke. To pomeni, da lahko posameznik zahteva vpogled v vse osebne podatke, ki jih
ustanova hrani in obdeluje. Ustanova mu mora nato te podatke zagotoviti v pregledni obliki.
Jasno tudi določi, kdo vse do teh podatkov lahko dostopa in s kakšnim namenom.
Pacienti morajo razumeti, da imajo zdravniki pravico dostopati do podatkov, ki so lahko ključni
za postavitev prave diagnoze ali za uspešno zdravljenje stanja. Lahko pa postavijo določene
omejitve glede podatkov, ki niso ključni za zdravljenje.
Pri uporabi nove uredbe bo vsekakor prišlo do nekaterih sivih območij pri razlagi zakonodaje
v praksi in prav gotovo se bodo nekateri izmed teh sporov reševali pred sodišči, ki bodo
odločila, kako točno je treba slediti novim predpisom. Urad Informacijskega pooblaščenca naj
bi do konca leta 2018 deloval predvsem preventivno in večinoma opozarjal na morebitne
nepravilnosti. Glede na predvideno višino predpisanih kazni pa ni pričakovati, da bi upravljavci
zbirk osebnih podatkov novo zakonodajo enostavno prezrli.136

8 INFORMACIJSKI SISTEMI V ZDRAVSTVU
V primeru, ko se osebni podatki obdelujejo prek telekomunikacijskih sredstev ali omrežja,
morajo sistemska, strojna in aplikativna programska oprema zagotavljati, da je obdelava
osebnih podatkov v zbirkah v mejah pooblastil uporabnika osebnih podatkov. To pomeni, da
mora predstojnik oziroma direktor izvajalca zdravstvenih storitev natančno razdelati sistem
dostopnih pravic in paziti na zavarovanje zbirk osebnih podatkov. Predvsem pomemben je
ustrezno urejen nivojski dostop do podatkov (zdravnik vse, medicinska sestra manj, zaposleni
v tehničnih in kadrovskih službah izvajalcev zdravstvenih storitev samo tisto, kar je potrebno
za izvajanje njihovih nalog). ZVOP-1 v 24. členu tudi določa, da morajo biti postopki in ukrepi
za zavarovanje osebnih podatkov ustrezni glede na tveganje, ki ga prinašata obdelava in
narava določenih osebnih podatkov. Poudariti je treba načelo sledljivosti, ki je izrednega
pomena za odkrivanje nepooblaščenih vstopov v zbirke osebnih podatkov.137

8.1 eZdravje
eZdravje je nacionalni projekt, ki z učinkovito obliko elektronskih rešitev prispeva k večji
varnosti in hkrati tudi kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev. Z Zakonom o zbirkah podatkov
136

Spremembe, ki jih prinaša GDPR v zdravstvo, dostopno na: https://akademija.finance.si/8864844 (13. 9.
2018).
137
Povzeto po N. P. Musar, Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, GV Založba, 2009, str. 230.
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s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) je tudi zakonsko opredeljen v VI. poglavju. Sistemska
izvedba vseh podprojektov eZdravja se je začela v letu 2008. Leta 2011 je bil na Ministrstvu za
zdravje ustanovljen poseben sektor, imenovan eZdravje, ki je pospešil načrtovanje, izvedbo,
pilotne projekte in uvajanje rešitev v zdravstveni sistem. V okviru eZdravja sedaj deluje
sedemnajst aplikacij, ki so vse uspešno prestale pilotne faze in se postopoma širijo v uporabo
po celi Sloveniji.138
Informatizacijo slovenskega zdravstvenega sistema sofinancira EU iz Evropskega socialnega
sklada. 15-odstotni delež financiranja pa prispeva Republika Slovenija. eZdravje dolgoročno
prinaša zmanjšanje administrativnih stroškov, hkrati z učinkovitim obvladovanjem zajetnih
zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov ter informacij. Informatizacija
zdravstvenega sistema omogoča nemoteno komunikacijo, varno in sledljivo izmenjavo
podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti. V okviru
projekta eZdravje je vsem državljanom na voljo spletni portal zVem, ki uporabnikom omogoča
popolnoma varen dostop do storitev eZdravja. Za zagotovitev popolne varnosti uporabnikov
je za dostop do nekaterih storitev na portalu zVem treba pridobiti digitalno potrdilo. Portal
zVem prav tako omogoča dostop do storitev eRecept in eNaročanje. Njegov cilj je, da bi prek
portala uporabniki postopoma dostopali do vseh storitev eZdravja in vseh svojih zdravstvenih
podatkov.139
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) upravlja in nadzoruje centralne sisteme eZdravja.
Nanj se povezujejo lokalni informacijski sistemi izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Za
delovanje in ustreznost lokalnih informacijskih sistemov z vidika varovanja osebnih
zdravstvenih podatkov pacientov prevzemajo odgovornost izvajalci zdravstvene dejavnosti. Za
sledenje dostopov do pacientovih podatkov se v sistemih eZdravja skladno z ZVOP-1
vodijo revizijske sledi o tem, kdo in kdaj je do določenih podatkov v zbirkah eZdravja dostopal.
V primeru suma nepooblaščenega dostopa je na tak način mogoče preveriti upravičenost
vsakega posameznega dostopa in v primeru kršitev sprožiti nadaljnje postopke v skladu z
veljavno zakonodajo.140

8.2 Aktualna razprava o digitalizaciji slovenskega zdravstva141
Dejstvo je, da se slovensko zdravstvo vse bolj digitalizira. To prinaša številne prednosti in hkrati
tudi slabosti. Nekateri pravniki trdijo, da so zaradi e-napotnice množično kršene pravice
pacientov. Zatrjujejo, da zaupnost med zdravnikom in bolnikom postane v trenutku, ko bolnik
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Dostopno na: http://www.ezdrav.si/ezdravje/ (13. 9. 2018).
Prav tam (13. 9. 2018).
140
Dostopno na: http://www.nijz.si/sl/dostop-do-osebnih-podatkov-v-sistemu-ezdravje (13. 9. 2018).
141
Kdo poleg zdravnikov še lahko vidi vaše zdravstvene diagnoze in koliko škode lahko ti podatki povzročijo, če
pridejo v napačne roke?, dostopno na: https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/1049 (13. 9. 2018).
139
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odide iz ordinacije, dostopna več tisoč nepooblaščenim v elektronskem sistemu zbiranja
podatkov o pacientu. Psihiatri v zaščito pacientov e-napotnic in e-receptov ne uporabljajo.
Da vse ni enoznačno, prikazuje primer, ko je kopilot družbe Germanwings namerno strmoglavil
letalo v francoskih Alpah. Zaradi tega je umrlo vseh 150 ljudi na krovu. Izkazalo se je, da je imel
Andreas Lubitz psihične težave in med drugim samomorilske težnje. O takšnih težavah bi moral
delodajalec biti obveščen. Po drugi strani pa vedno ni potrebno, da delodajalci in druge
nepooblaščene osebe vedo vse o našem zdravstvenem stanju. Psihiatri izrecno opozarjajo, da
so zaradi digitalizacije zdravstva podatki o zdravstvenem stanju bolnika dostopni več tisoč
nepooblaščenim osebam v sistemu, kar lahko privede do neželenih posledic za pacienta.
Dr. Peter Pregelj iz Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana meni, da se z eZdravjem
pojavljajo določena vprašanja, saj do podatkov dostopajo tudi druge osebe, ki jim ti podatki
niso bili namenjeni oziroma jih ne bodo znali niti pravilno razumeti. To lahko privede do
stigmatizacije. Za posebno občutljive veljajo podatki s področja psihičnega zdravja. Čeprav
osebe z motnjami ob primerni terapiji popolnoma normalno delujejo, je lahko razkritje te
motnje delodajalcu velika ovira na poti do zaposlitve. Pri tistih, ki iščejo zaposlitev, je prisoten
strah, ali bodo podatki o zdravstvenem pregledu za sprejem v službo prišli v roke tudi
delodajalcem. Pomanjkljive informacije iz e-napotnice lahko dobijo tudi napačno razlago, če
do teh podatkov pridejo drugi zdravniki ali pa drugo medicinsko osebje. Nekdo, ki nima
ustreznega znanja, si utegne tovrstno šifro diagnoze ali pa opis psihičnega stanja razlagati na
čisto svoj način in priti do neustreznih zaključkov. Vsaka psihična motnja se ocenjuje glede na
diagnozo in tudi glede na funkcionalnost posameznika. Pri e-napotnicah je zapisana samo
mednarodna šifra bolezni, ne pa tudi klasifikacija funkcioniranja. Psihiatri so mnenja, da bi
morali obstajati različni nivoji dostopnosti do teh podatkov. Tako na primer zobozdravniku ni
treba vedeti, ali nekdo obiskuje psihiatra ali je bil kdaj v psihiatrični oskrbi.
Podobno mišljenje velja tudi na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer dr. Janez
Tomažič pojasni, da če vprašamo osebe s HIV-om, jih ima več kot 95 odstotkov težavo s tem,
da bi se širil krog ljudi, ki bi izvedel za njihovo bolezen. Zagovarja tudi tezo, da bolj kot je
bolezen družbeno nesprejemljiva, bolj občutljiva je problematika zasebnosti pacientov. V
zunanjem svetu širjenje teh informacij bolniki nadzorujejo sami, znotraj zdravstva pa na to ne
morejo vplivati. Dr. Senko Pličanič s Pravne fakultete v Ljubljani glede e-napotnice in e-recepta
meni, da gre za protiustaven poseg v pravico do zasebnosti. Po njegovem mnenju bo morala
nova vlada spremeniti zakon in sistem tehnično nadgraditi na način, da bodo zdravstveni
delavci imeli dostop le do podatkov, ki jih zares potrebujejo.
Proti opisanim očitkom se Ministrstvo za zdravje brani s tem, da so pri sprejemu pravilnika o
pooblastilih pridobili nasprotna mnenja o tem, kdo mora kaj videti. Urgentni zdravniki so
mnenja, da morajo pri psihiatrih videti vse, da bodo lahko psihiatričnega pacienta ustrezno
zdravili. Na ministrstvu sicer menijo, da sistem ustreza vsem zakonskim določilom glede
varovanja zasebnosti in da je to potrdil tudi informacijski pooblaščenec. Trdijo, da do podatkov
dostopajo le pooblaščeni uporabniki, ki jih pri uporabi teh podatkov zavezuje poklicna
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molčečnost. Vsak dostop do podatkov je sledljiv in bi v primeru nepooblaščenega dostopanja
do podatkov bil zaznan ter bi se ga lahko naknadno ugotavljalo.
Informacijski pooblaščenec ob tem ocenjuje, da je nujno potrebno, da se medicinska stroka
poenoti in v sodelovanju določi nabor oziroma nivo dostopov do osebnih podatkov pacientov,
saj nihče drug ne more prevzeti odgovornosti za zagotavljanje zdravja ljudi, ki mora biti edino
vodilo pri določanju dostopnosti do podatkov. Glede dostopnosti do osebnih podatkov je
treba primarno upoštevati zakonsko zahtevano poklicno molčečnost.
Čeprav ima konkretni zdravstveni ali nezdravstveni delavec tehnično omogočen dostop do
osebnih podatkov zaradi opravljanja dela, to še ne pomeni, da lahko do njih prosto dostopa
zunaj zakonitega namena. Zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov predpisuje
zagotavljanje sledljivosti pri obdelavi osebnih podatkov. Po mnenju informacijskega
pooblaščenca elektronski sistem (eZdravje) to tudi tehnično in dejansko omogoča.
Dostop do zdravstvenih podatkov v različnih informacijskih sistemih slovenskega zdravstva
sam po sebi še ne predstavlja kršitve varstva osebnih podatkov. O kršitvi lahko govorimo šele
v primeru, ko konkreten uporabnik brez pravne podlage ali brez zakonitega namena dostopa
in kako drugače obdeluje osebne podatke. Tudi takrat ne gre nujno za neustrezno zastavljen
sistem uporabniških pravic, temveč za zlorabo pravic s strani konkretnega uporabnika. Jasno
je, da zlorab v celoti pri zasnovi in izvedbi kompleksnih informacijskih sistemov ni mogoče
preprečiti.
Na podlagi pobude informacijskega pooblaščenca glede nujnosti čim večjega omejevanja
dostopov do posameznih občutljivih osebnih podatkov je Ministrstvo za zdravje sprejelo
posebno tabelo (matriko) dostopnih pravic, kjer so se po posameznih medicinskih
specialnostih omejili medsebojni dostopi do dokumentacije oziroma občutljivih osebnih
podatkov. Pri pripravi tabele dostopnih pravic so sodelovali nekateri predstavniki zdravstvene
stroke (manjkala je Zdravniška zbornica Slovenije, čeprav je bila s predlaganimi rešitvami
seznanjena in je imela možnost sodelovanja v razpravi). Po posameznih specialnostih so tako
določene tri vrste dostopov: zaprt, odprt ali dostop z opozorilom. Najširše pravice imajo
izbrani splošni zdravniki, najožje pa zobozdravniki in izvajalci medicine dela. Zelo so omejeni
dostopi do dokumentov, ki nastajajo na področju psihiatrije, klinične psihologije in
ginekologije ter babištva.
Sistem zdravstva je zelo kompleksen in razvejan, tako da zgolj zdravstvena stroka zaradi narave
dela in vpetosti v delovne procese ve oziroma bi morala vedeti, kakšen dostop potrebuje
posamezen zdravstveni delavec. Informacijski pooblaščenec seveda ne sme in ne more
vsebinsko določati, do katerih podatkov sme dostopati kateri zdravnik, drug zdravstveni ali
strokovni delavec. S tem bi bistveno presegel svojo stvarno pristojnost. Naloga in dolžnost
zdravstvene stroke je, da doseže soglasje in ob tem jasno določi sistem pravic glede dostopov
do občutljivih osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec pa ima nalogo, da oceni, ali se
nabor pooblastil in pravic dostopov dejansko ujema s shemo, ki jo določi zdravstvena stroka.
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Sistem eZdravje odstopa od obstoječih razpršenih informacijskih sistemov posameznih
zdravstvenih ustanov. Lokalni informacijski sistemi zagotavljajo zelo različno in pogosto tudi
vprašljivo stopnjo informacijske varnosti. Omogočajo različne nivoje sledljivosti nad obdelavo
občutljivih osebnih podatkov in prav v tem je problem. Prehajanje na enotni skupni
informacijski sistem bo dolgoročno pomenilo učinkovitejši in varnejši sistem obdelave osebnih
podatkov. eZdravje ni idealna rešitev, vendar pa glede na trenutne razmere (predvsem
nekatere lokalne informacijske sisteme in obdelavo osebnih podatkov v fizični obliki) v
slovenskem zdravstvu predstavlja vsaj poskus napredka k enostavnejši in učinkovitejši
obdelavi zdravstvene dokumentacije.142

8.3 Dejansko stanje varnosti osebnih podatkov pacientov v UKC Maribor in
lokalni informacijski sistemi 143
V UKC Maribor bolnik ob sprejemu v bolnišnico načeloma podpiše in izpolni obrazec, komu se
lahko poroča o njegovem zdravstvenem stanju oziroma koga naj se obvesti, če pride do
nujnega primera glede njegovega zdravja oziroma zdravljenja. Prav tako poda ob sprejemu v
bolnico soglasje o obdelavi njegovih podatkov in možnosti prisostvovanja kadra v
izobraževanju. Zdravnik po navadi posreduje drugemu zdravstvenemu osebju zgolj podatke,
ki so pomembni za bolnikovo zdravljenje (vzrok hospitalizacije, posebna navodila, usmerjen
nadzor, potrebno spremljanje nevrološkega statusa, anamnezo uživanja alkohola in
prepovedanih substanc, opozori na večji nadzor nad bolnikom in na njegove druge bolezni) in
podatke, ki bi lahko ogrozili zdravje zaposlenih delavcev (npr. okužba s hepatitisom C).
Zdravstvena administracija ni neposredno seznanjena s podatki o zdravju bolnika, temveč zgolj
posredno prek pisanja zdravstvenih kartonov, odpustnih pisem, naročanja in izdaje receptov.
Tudi informacijski sistem v UKC Maribor je podvržen zlorabi, tako da je v veliki meri skrb za
osebne podatke obolelih odvisna od etičnih prepričanj in norm osebja, zaposlenega v
zdravstveni ustanovi. Načeloma naj bi elektronska hramba osebnih podatkov zagotavljala
večjo varnost pred zlorabami, so pa še vedno možne, oziroma po eni strani so celo podatki
lažje dostopni (npr. zdravnik se ne odjavi iz sistema, zato vsi zaposleni lahko dostopajo do
podatkov vseh oseb v sistemu in v njihov celotni potek zdravljenja v bolnišnici).
Do kartonov v pisni obliki ima v določeni enoti dostop zdravstveno in administrativno osebje,
ki je zaposleno v tej enoti. Tako lahko dostopajo do osebnih podatkov samo za obravnavo v
določeni enoti, z izjemo zdravstvenega kartona pri izbranem osebnem zdravniku. Pri tem nima
nihče možnosti vpogleda v podatke osebe, ki se v tej enoti ni nikoli vodila.
V primeru e-sistema je vsakemu upravitelju glede na njegovo funkcijo dodeljena pravica do
vpogleda v osebne podatke v različnem obsegu. Pri tem je vpogled omejen samo na specifičen
142

Dostopno na: http://www.ezdrav.si/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/Odziv-IP-na-eZdravje-1.2.pdf
(13. 9. 2018).
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Konzultacije z zdravnico Urško Marolt, dr. med., glede varovanja osebnih podatkov v UKC Maribor.
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oddelek ob hospitalizaciji oziroma na ambulantne popise za določeno ambulanto oziroma
skupino ambulant (npr. geslo v urgentnem centru omogoča dostop do obravnav v kirurških
ambulantah, dostop do popisov iz abdominalne ambulante, travmatološke ambulante itd., ne
pa za ortopedske in urološke ambulante). Zdravnik ima dodatno možnost vpogleda v druge
hospitalizacije, druge ambulantne obravnave oziroma ima neomejen dostop do celotne
bolnikove dokumentacije, ob tem pa mora podati razlog, zakaj je izbral razširjen vpogled v
bolnikovo dokumentacijo (npr. obravnava bolnika v ambulanti, konzilij, urgenca, interni
nadzor itd.), v nasprotnem primeru mu sistem zavrne razširjen vpogled. Vsak neupravičen
vpogled v bolnikovo dokumentacijo (vpogled v dokumentacijo bolnika, ki se ga ne obravnava)
je zabeležen s strani e-sistema in je na voljo, če bi se sumilo na zlorabo. Težje bi bilo dokazati
neutemeljen vpogled v bolnikovo dokumentacijo, če je ta bil obravnavan v ambulanti. Osebje,
zaposleno v zdravstvu, mora pri tem imeti skrb, da se redno odjavlja iz sistema (prepreči
možnost vpogleda v podatke). Prav tako je priporočljivo, da se spremeni geslo na določeno
časovno obdobje.
Prek e-naročanja in e-izdaje receptov so vsem v zdravstvenem sistemu dostopni podatki o
obravnavah bolnika prek seznama napotnic (posebej so stigmatizirane psihiatrične
obravnave).
Bolnišnice uporabljajo e-zbirko zdravstvenih podatkov, v kateri so zabeležene vse obravnave
bolnika v eni bolnišnici. V UKC Ljubljana na primer nimajo enega poenotenega sistema, tako
da dejansko zdravnik nima vseh podatkov o obravnavi v UKC Ljubljana. UKC Maribor ima
sistem Medis (obstajajo še drugi sistemi, kot na primer Birpis). Drugi e-sistem v UKC Maribor
je še IMPAX, kjer se zbirajo slikovne preiskave. Prek interneta je s posebnim geslom omogočen
vpogled v rezultate mikrobioloških preiskav (te se opravljajo v Zavodu za zdravstveno varstvo
Maribor). Ta sistem s strani kirurgov ni preveč v uporabi, ga pa uporabljajo infektologi.
Določene specialnosti, kot je nevrokirurgija, imajo še poseben program, ki omogoča šifriran
prenos slikovnih preiskav za potrebe konzultacije in urgentnega zdravljenja. Na voljo so še
razne aplikacije, ki omogočajo hitrejši zapis izvidov (npr. pri gastroskopijah/kolonoskopijah).
Medis in IMPAX sta programa, ki sta na voljo samo v UKC Maribor, medtem ko so programi za
šifriran prenos slik nameščeni tudi na domačih računalnikih zdravnikov določene specialnosti
– na primer radiolog v ptujski bolnišnici je samo na klic, tako da mu CT-preiskavo pošljejo prek
omenjenega sistema in on od doma napiše izvid. V zadnjem času se je ozaveščenost o
varovanju osebnih podatkov dvignila tako med zdravniki kot bolniki tudi v UKC Maribor.
Po pogovoru z zdravstvenimi tehniki in z administrativnim osebjem posebnih ukrepov zaradi
uredbe GDPR ni bilo. V domih za ostarele je terapija posameznega bolnika po novem šifrirana
in ni več poimenska oziroma se recepti šifrirajo, tako da se ne ve poimensko, katero zdravilo
gre h kateremu bolniku.
S svojci podrobneje o zdravstvenem stanju bolnika govorijo zgolj na štiri oči, omejene
informacije se dajejo tudi po telefonu, če so absolutno prepričani, da govorijo s svojci bolnika
(npr. v tujini vsi, ki lahko imajo stik z bolnikovo boleznijo, dobijo geslo, ki ga povedo ob klicu v
bolnico oziroma ob pogovoru z zdravnikom, nakar ta ve, da lahko posreduje informacijo).
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Informacije se podajo zgolj bližnjim svojcem oziroma partnerju, če bolnik ni dal prepovedi
posredovanja informacij, kar pa se zgodi izjemno redko. Zdravniki ob tem podajo le
informacije, ki se nanašajo na trenutni potek zdravljenja.

8.4 Varstvo osebnih podatkov pacientov v UKC Ljubljana144
Pacientu se ob sprejemu v bolnišnico ponudi v podpis posebna izjava, ki se lahko šteje kot
pisna privolitev posameznika za posredovanje informacij o njegovem bivanju v kliničnem
centru in o njegovem zdravstvenem stanju drugim osebam. To hkrati pomeni, da ima pacient
možnost, da se sam odloči, komu in na kakšen način se bodo posredovale informacije o
njegovem bivanju v kliničnem centru in o njegovem zdravstvenem stanju. Za izpolnitev
obrazca zaprosi medicinska sestra ali zdravstveni administrator, ki pacienta tudi seznani z
namenom izpolnitve obrazca in s posledicami njegove odločitve. Pacientu mora biti jasno, da
o tem, kdo in koliko bo informiran o tem, da je sprejet v bolnišnico, o njegovem zdravstvenem
stanju, o dovoljenju za obiske in o posredovanju podatkov za zdravstvene namene
dokumentacije odloči sam. To je posebej pomembno v primeru poslabšanja zdravja pacienta
ali morebitne smrti. Pacientova odločitev je veljavna, ko se podpiše pod obrazec. Osebje je
dolžno pacienta opozoriti, da lahko spremeni svojo odločitev kadarkoli želi, in to opredeli na
novem obrazcu. Veljavnost tega se nanaša zgolj na tekočo hospitalizacijo. V primeru, da
pacient zaradi zdravstvenega stanja ne more izpolniti izjave, se na neizpolnjeno izjavo podpiše
zdravnik. Dolžnost odgovorne osebe na oddelku je, da takoj, ko pacient spet lahko sodeluje,
to izjavo pridobi. V nekaterih primerih programiranih sprejemov pacient dobi izjavo na dom,
ki jo nato prinese izpolnjeno v bolnišnico.
V UKC Ljubljana uporabljajo dva obrazca (»Izjava o posredovanju informacij o osebnih
podatkih in o zdravstvenem stanju«), enega za odrasle in enega za otroke. Obrazca sestavljajo
osnovna vprašanja o bivanju v bolnišnici, o obiskih in o posredovanju informacij o
zdravstvenem stanju pacienta. Podatki so prirejeni za računalniški vnos in obdelavo.
Podatke iz izjave v bolnišnični informacijski sistem vnese zaposleni, ki je zadolžen za
administrativni sprejem, takoj ob vpisu. Izpolnjeno in podpisano izjavo ter vse morebitne
nadaljnje izjave mora vložiti v pacientovo zdravstveno dokumentacijo. Vso pacientovo
zdravstveno dokumentacijo mora opremiti z nalepko, kjer so podatki o pacientu in o njegovi
volji. Odgovorna medicinska sestra na oddelku, kjer je pacient hospitaliziran, je dolžna s
pacientovo odločitvijo o delitvi podatkov seznaniti vse zdravstveno osebje in osebe za
usmerjanje – informatorje na klinikah. Osebje lahko razbere iz nalepk šifrirano pacientovo
odločitev o tem, koliko in kako želi deliti svoje podatke o zdravstvenem stanju. Na primer I/0,
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Klemenc D., Požun P., Milić J., Varovanje pacientovih osebnih podatkov in podatkov o njegovem
zdravstvenem stanju v Kliničnem centru Ljubljana, strokovno znanstveni prispevek, dostopno na:
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II/0 in III/O pomenijo, da pacient nikomur ne želi posredovati svojih osebnih podatkov o
zdravljenju in da tudi ne dovoljuje obiskov.
Informatorji so v skladu s temi odločitvami pacientov dolžni preveriti identiteto spraševalca in
posredovati informacije o hospitaliziranih pacientih v skladu z odločitvijo pacienta. Če je
označeno, da pacient ni želel izpolniti izjave, se šteje, da dovoljuje posredovanje podatkov
vsem. Ostalemu osebju je vodilo pri posredovanju informacij oznaka na nalepki, ki je na vseh
pacientovih dokumentih.
V praksi je v nekaterih primerih takšen pristop naletel na odpor s strani zdravnikov in
pacientov. Tako so na primer na Pediatrični kliniki prejeli mnenje mame otroka, da je
spraševanje o posredovanju podatkov v primeru smrti šokantno. Zato je vodja Hematoonkološkega oddelka Pediatrične klinike prepovedal dajati takšne obrazce v podpis staršem.145

9 SKLEP
Pri zdravstveni obravnavi pacienta je ključno, da zdravstveni delavci razpolagajo z vsemi
pomembnimi podatki o pacientu. Le tako mu lahko nudijo kakovostno zdravstveno oskrbo.
Ključno je medsebojno zaupanje med pacientom in zdravnikom, predvsem v zvezi s tem, da
bo pacientova zasebnost ostala nedotaknjena. Za zasebnost in varovanje osebnih podatkov
pacienta morajo skrbeti vsi, ki so vključeni v zdravstveno oskrbo v najširšem smislu – zdravniki,
drugi zdravstveni delavci, administrativno osebje, zaposleni v lekarnah, laboratorijih, pri
izvajalcih, ki nudijo diagnostične, rehabilitacijske in druge z zdravjem povezane storitve.
Krovni predpisi na področju varstva zasebnosti in osebnih podatkov pacientov so ZPacP, ZVOP1 in GDPR. Osebna privolitev pacienta je osnovna pravna podlaga za obravnavo pacienta tako
z vidika opravljanja zdravstvenih posegov kot z vidika obdelave njegovih osebnih podatkov.
ZPacP pa določa še druge primere, ko je obravnava pacienta dopustna tudi, če ta ni podal
izrecne osebne privolitve. Zasebnost pacienta morajo izvajalci zdravstvenih storitev zagotoviti
na ravni celotnega sistema nudenja svojih storitev, pa tudi pri konkretni obravnavi
posameznega pacienta. Na sistemski ravni to pomeni, da morajo imeti vzpostavljene sisteme
za zavarovanje zdravstvenih kartotek in podatkov, ki jih hranijo. Osebni podatki pacientov
morajo biti pri posredovanju posebej označeni z oznako »občutljivi osebni podatki«.146
S tem ko bo pacient imel občutek, da so njegovi posredovani podatki o zdravstvenem stanju v
bolnišnici dobro zavarovani, bo imel tudi več zaupanja v zdravstvene delavce in posledično v
zdravniško molčečnost. To potrjuje tezo, da dobro varovanje zbirk podatkov pripomore k
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boljšemu zaupanju pacientov v zdravstvene delavce in k temu, da bo lahko medicinska zaveza
molčečnosti bolje udejanjena.
Pri svojem delu so zdravstveni delavci dolžni pacientu zagotoviti pogoje, v katerih bo lahko
neovirano povedal svoje osebne podatke in zdravstvene probleme. Okolje, kjer se pacient boji
zaupati svoje zdravstvene probleme in se pojavlja dvom o varovanju poklicne skrivnosti, je za
kakovostno zdravljenje pacienta zelo slabo. S tem lahko potrdim začetno tezo, da je zaupanje
med pacientom in zdravnikom bistveno za uspešno zdravljenje.
Danes prevladuje stališče, da je varovanje zdravniške skrivnosti tako v interesu posameznika
kot v javnem interesu, saj se s tem varujeta ugled in zaupanje v zdravniški poklic. V
magistrskem delu je bilo ugotovljeno, da sta za presojo izjeme o izdaji zdravniške skrivnosti in
tudi osebnih podatkov pacienta pomembna javni interes in interes tretjih, ki so s pacientom
neposredno povezani. S tem zaključkom lahko zavržem začetno tezo, da je za poklicno
skrivnost in varstvo osebnih podatkov pacienta vedno pomemben zgolj pacientov interes, in
potrdim tezo, da varovanje zdravniške skrivnosti ni absolutno.
Na podlagi analize je bilo v magistrskem delu ugotovljeno, da se z razvojem informacijskih
sistemov bolnišnic, zbiranjem vedno obširnejšega spektra podatkov o pacientu in tehnološkim
napredkom nasploh pojavljajo zlorabe pacientovih pravic. To se dogaja zaradi praznin v
zakonodaji in neenotnosti med strokami medicine, prava in informatike. Posebej pa so
nejasnosti glede upravičenih vpogledov v osebne podatke prisotne znotraj medicinske stroke,
kjer je v prihodnosti treba izdelati oziroma izpopolniti shemo o tem, kdo vse lahko dostopa do
kakšnih podatkov. Zdravstveni podatek je informacija, ki razkriva največje podrobnosti iz
posameznikovega zasebnega življenja. V to so vključene podrobnosti o telesnih in psihičnih
lastnostih pacienta, ki spadajo med najbolj občutljive osebne podatke. Z napisanim lahko
potrdim tezo, da nove tehnologije zaradi neizpopolnjenosti zakonodaje in nejasnosti znotraj
strok trenutno omogočajo lažji dostop do podatkov in posledično tudi možnost zlorabe.
Menim pa, da bo lahko v prihodnje tehnološki napredek zagotovil skupaj s splošnim
zavedanjem o pomembnosti varovanja osebnih podatkov in z zakonodajnimi akti, kot je GDPR,
boljšo varnost podatkov pacientov, kot je bila v preteklosti.
Podatki o boleznih se razlikujejo tudi po stopnji občutljivosti. V magistrskem delu je bilo
ugotovljeno, da bolj kot je bolezen družbeno nesprejemljiva, večji problem predstavlja za
zasebnost pacienta. V teh primerih morajo biti zdravstveni delavci posebej pazljivi ter v skladu
z načelom sorazmernosti in minimizacije paziti, da razkrijejo zgolj toliko, kolikor je potrebno
za preprečitev škode drugim. To potrjuje tezo, da je treba bolj občutljive podatke tudi bolje
zavarovati, saj obstaja večja možnost za njihovo zlorabo in posledično škodo, ki nastane
pacientom.
Ugotavljam tudi, da zakonodaja Republike Slovenije še vedno dopušča zlorabe na področju
zasebnosti pacienta in osebnih podatkov, saj gre za kompleksen sistem, ki bi potreboval
podrobno izdelana postopkovna pravila in določene primerne kazni za kršitve. Na tej stopnji
urejenosti je veliko odvisno od zrelosti in poštenja posameznikov. Splošno zavedanje se je
spodbudilo z uredbo GDPR, tako da so se osebni podatki postavili v središče pozornosti. S tem
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bodo posamezniki pozornejši na svoje pravice v odnosu do upravljavcev podatkov, ki bodo
zaradi predpisanih visokih sankcij ob zlorabi osebnih podatkov zelo previdni z njihovo
obdelavo. Razvoj zakonodaje je v teku in bo moral stalno slediti novim tehnologijam na
področju zbiranja podatkov, sploh zdravstvenih, ki veljajo za posebej občutljive. Trenutno
nacionalna zakonodaja ni dovolj izpopolnjena, saj se še vedno čaka na sprejetje ZVOP-2, in s
tem tudi zavračam tezo o primerni urejenosti nacionalne zakonodaje glede trenutne situacije
na področju varnosti osebnih podatkov.
Po drugi strani pa je vseeno treba postaviti protiutež izpostavljanju varovanja osebnih
podatkov v smislu, da se pacientom predstavi pomembnost posredovanja njihovih
zdravstvenih podatkov z namenom razvoja medicinske znanosti. S tem ko so pacienti
pripravljeni deliti svoje podatke za namene raziskav, je treba zagotoviti določene varnostne
ukrepe za preprečitev zlorabe teh podatkov. Potrjujem tezo, da medicinske raziskave ob
primernih varnostnih ukrepih lahko upravičijo razkritje osebnih podatkov pacienta.
Ob načelni dopustnosti obdelave zdravstvenih podatkov pa je seveda treba upoštevati, da je
pri obdelavi osebnih podatkov zunaj postopkov zdravljenja (v odnosu do delodajalca,
zavarovalnice) pomembno upoštevati načelo sorazmernosti. Pri zbiranju osebnih podatkov o
zdravstvenem stanju lahko upravičene osebe zahtevajo od izvajalca zdravstvenih storitev le
podatke, ki so resnično potrebni in primerni za presojo predmetne zadeve. To potrjuje tezo,
da se lahko osebni podatki zunaj zdravstvenih namenov posredujejo zgolj v skladu in obsegu
z namenom posredovanja.
Zdravstveni delavci so velikokrat tudi medijsko izpostavljeni, kar ima velik vpliv na zaupanje
pacientov v zdravstvo in njegovo javno podobo nasploh. Negativen medijski zapis o na primer
malomarnem zdravljenju ima dosti večji medijski vpliv kot recimo razkritje revolucionarne
metode zdravljenja, saj negativne novice dokazano močneje vplivajo na bralce in prodajo
medijev. Zdravniki se s specifičnimi podatki o zdravljenju ne morejo braniti v medijih, ker jih
veže poklicna molčečnost. Tako sta poklic zdravnika in njegova integriteta izpostavljena
prejudicirani javni obsodbi ter tudi okrnitvi dobrega imena in časti. Vse skupaj ima neposreden
vpliv na zaupanje v zdravniški poklic in posledično na kakovost zdravljenja. V tem delu je
smiselno omeniti tudi vpliv vladnega režima in kompetentnost Ministrstva za zdravje na javno
podobo zdravstva. Ta je v zadnjem času v Sloveniji slaba. Prevladuje občutek, da odgovorni
ljudje v politiki jemljejo zdravstvo kot nekakšen eksperiment, kar je seveda z vidika pacienta
in tudi zdravnikov nedopustno. S tem potrjujem tezo, da medijska podoba zdravstva vpliva na
dejansko zaupanje ljudi v zdravstvo.
Na koncu je treba poudariti, da visok standard zasebnosti pacienta v bolnišnici priča tudi o
kakovosti same bolnišnice in o kakovosti zdravljenja v njej. Spoštovanje človekove zasebnosti
je celo v nekaterih primerih lahko enako pomembno kot pacientova ozdravitev.
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10 PRILOGA
10.1 Privolitev oziroma prepoved obdelave osebnih podatkov in sporočanja
informacij o zdravstvenem stanju

Slika 1: Privolitveni del obrazca za obdelavo osebnih podatkov
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