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Ochrona prywatności 

w procesie informatyzacji służby zdrowia

adwokat Karol Kolankiewicz 

1

ramy prawne 

USTAWA z 28 kwietnia 2011 r. 
o  systemie informacji w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 marca 2013 r. 
w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 

oraz sposobu jej przetwarzania
2

system informacji w ochronie zdrowia 

bazy danych tworzone przez podmioty obowiązane 

do ich prowadzenia, zawierające dane o: 

1. udzielonych, udzielanych i planowanych 

świadczeniach opieki zdrowotnej

2. usługodawcach i pracownikach medycznych 

3. usługobiorcach
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system informacji w ochronie zdrowia 

usługodawca - świadczeniodawca w rozumieniu art. 5 pkt 41 

ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / apteka 

ogólnodostępna / punkt apteczny

usługobiorca - osoba fizyczna korzystająca lub uprawniona do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
4

zakres danych dot. pacjentów w SIM 

imię  i nazwisko / nazwisko rodowe / płeć / obywatelstwo 

stan cywilny / wykształcenie / numer PESEL / data urodzenia  

seria i nr dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 

gdy brak nr PESEL / adres miejsca zamieszkania i adres do 

korespondencji / adres miejsca pobytu na terytorium RP, jeżeli 

dana osoba nie ma na terytorium RP miejsca zamieszkania
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zakres danych dot. pacjentów w SIM 

adres poczty elektronicznej  / numery ubezpieczenia 

stopień niepełnosprawności / rodzaj uprawnień oraz numer 

i termin ważności dokumentów potwierdzających uprawnienia 

do świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz datę 

utraty tych uprawnień / numery identyfikacyjne i numery 

ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników lub 

usługodawców / data i przyczyna zgonu
6

4

5

6



17.07.2020

3

zakres udostępnienia danych medycznych

za zgodą usługobiorcy - o zakresie udostępnienia decyduje 

usługobiorca poprzez autoryzację dostępu do tych danych

usługobiorca może nie wyrazić zgody na dostęp do 

jednostkowych danych medycznych zgromadzonych 

w module statystyczno-rozliczeniowym
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zakres udostępnienia danych medycznych

usługodawca może uzyskać dostęp 

- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia lub 

prowadzonego postępowania diagnostycznego 

usługodawca zamieszcza w SIM dane umożliwiające 

pobranie danych zawartych w elektronicznej dokumentacji 

medycznej przez innego usługodawcę lub pobranie 

dokumentów elektronicznych niezbędnych do prowadzenia 

diagnostyki, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia 

usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne 
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zakres udostępnienia danych medycznych

dostęp podmiotów prowadzących rejestry medyczne 

do danych SIM - w zakresie realizowanych zadań 

i posiadanych uprawnień

dostęp jednostek samorządu terytorialnego / wojewody/ ministra 

zdrowia do danych SIM - w zakresie zadań z ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ.  
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Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia 

Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

przekazywanie przez usługodawców do SIM informacji o

udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki 

zdrowotnej

wymiana pomiędzy usługodawcami danych zawartych 

w elektronicznej dokumentacji medycznej 

- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia

wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy usługodawcami 

w celu prowadzenia diagnostyki, zapewnienia ciągłości leczenia oraz 

zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne
10

procedura udostępniania danych 

przesłanie przez zamawiającego do SIM zapotrzebowania  

/ przyjęcie przez SIM elektronicznego zapotrzebowania

weryfikacja uprawnień zamawiającego

przesłanie przez SIM zapotrzebowania do usługodawcy, 

do którego skierowano zapotrzebowanie
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brak właściwej regulacji 

awaria systemu  / braku dostępu do energii elektrycznej 

/internetu  / weryfikatora usługobiorcy a obowiązek 

wprowadzania / weryfikacji danych

nieprecyzyjne ukształtowanie poziomów dostępu 

do danych dot. pacjenta dla poszczególnych 

lekarzy/podmiotów leczniczych  
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przekształcanie dokumentacji w wersję elektroniczną

osoba upoważniona przez podmiot wykonuje 

odwzorowanie cyfrowe dokumentacji i umieszcza 

je  w systemie informatycznym w sposób zapewniający 

czytelność,  dostęp i spójność dokumentacji

w przypadku wykonania odwzorowania cyfrowego 

dokumentacja jest wydawana na życzenie pacjenta albo 

niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta
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propozycje zmian

e-recepta - od 1 sierpnia 2016r. recepty będą wystawiane 

wyłącznie w formie elektronicznej

e-skierowanie i e-zlecenia - od 1 marca 2017r. skierowania 

oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wyłącznie 

w formie elektronicznej

telemedycyna  - brak szczegółów
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DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
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