Dane medyczne pod ochroną
zostało dopuszczone wprost w ustawie o prawach pacjenta.
Wskazano w niej, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych4 (w tym danych medycznych) pod warunkiem zapewnienia ochrony tych danych oraz prawa do kontroli przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zgodności ich przetwarzania z umową przez podmiot przyjmujący te
dane5. Podmiot, któremu powierzone zostaną dane osobowe,
musi spełniać również szereg wymogów, między innymi przetwarzać dane tylko w celu i zakresie przewidzianym w umowie. Potwierdzenie możliwości powierzenia przetwarzania
danych znalazło się również w rozporządzeniu traktującym
o dokumentacji medycznej, które w znowelizowanym brzmieniu nakazuje przechowywanie dokumentacji przez podmiot,
który ją sporządził, a nie jak w poprzednich wersjach – w podmiocie, który ją sporządził. Taki kształt regulacji prawnych nie
pozostawia wątpliwości co do dopuszczalności prawnej outsorcingu przetwarzania danych medycznych poza podmiot
wykonujący działalność leczniczą.
W kontekście powierzenia przetwarzania danych osobowych można by się zastanawiać, czy takie działanie nie doprowadza do złamania tajemnicy lekarskiej. W związku z dopuszczeniem wprost takiej możliwości w ustawie o prawach
pacjenta, w tym samym akcie prawnym, który reguluje prawo
do tajemnicy, należy uznać, że te dwa przepisy nie wykluczają
się, zaś ich obecność została przez ustawodawcę odpowiednio
przemyślana. Podmiot, któremu powierzane są dane osobowe
pacjentów, jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją umowy, co
zapewnia pacjentowi ochronę prywatności na takim samym
poziomie, jak ta zapewniona przez lekarza. Przy czym przepisy
nie wymagają, by uzyskać odrębną zgodę od pacjenta na powierzenie przetwarzania jego danych osobowych.
Przepisy prawa nie zabraniają przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych przy pomocy chmur. Główny

Inspektor Danych Osobowych potwierdził wprost taką możliwość, ustanawiając kilka zasad, które podpowiadają, na co
zwracać uwagę, rozważając możliwość skorzystania z cloud
computingu6.
Bez wątpliwości pozostaje fakt, że największą kontrolę nad
przetwarzaniem danych osobowych i mniejsze ryzyko związane z ich ujawnieniem bądź utratą zapewnia chmura prywatna.
Prawo nie wyklucza jednak w takiej sytuacji korzystania z rozwiązania, jakim jest chmura publiczna, pod warunkiem zachowania odpowiednich norm bezpieczeństwa przez dostawcę
usług może to być rozwiązanie równie bezpieczne.
Największym zagrożeniem korzystania z chmury publicznej
wydaje się być ewentualny, czasowy brak dostępu do danych
w niej zgromadzonych, np. na skutek utraty dostępu do Internetu. Problem ten może być dużo mniej dotkliwy w przypadku korzystania z chmury prywatnej, którą tworzą zasoby znajdujące się wewnątrz organizacji. Sytuacja, w której placówka
medyczna może potencjalnie utracić, przynajmniej czasowo,
dostęp do danych może doprowadzić do tragicznych w skutkach konsekwencji. Niemniej jednak w dobie dzisiejszych
technologii z pewnością na takie zagrożenia znajdą się też odpowiednie technologiczne zabezpieczenia.
Przypisy:
1. Elektroniczna dokumentacja medyczna ma być od 1 stycznia 2018 r. jedyną
formą prowadzenia karty pacjentów. Ten termin może jeszcze ulec zmianie.
2. Zmiany były związane z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991).
3. http://computingcloud.pl/pl/cloud-przewodnik/219-chmura-prywatnapubliczna-a-moze-hybrydowa4.
4. Możliwość zawarcia takiej umowy została przewidziana wprost w art. 31
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922).
5. Art. 24 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r., poz. 186)
6. Dekalog Chmuroluba: http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/6271/j/pl.

DISCHARGE – RANDOMIZOWANE BADANIE DLA NASZYCH PACJENTÓW
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Zapraszamy Państwa pacjentów do udziału w randomizowanym,
pragmatycznym badaniu o kryptonimie DISCHARGE (Diagnostic
Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness
Research of Existing Technologies), którego celem jest zbadanie
efektu zastosowania tomografii komputerowej serca w leczeniu
pacjentów z podejrzeniem zwężenia tętnic wieńcowych.
Badanie realizowane jest w 25 szpitalach w 18 krajach Unii Europejskiej i finansowane przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Ośrodkiem koordynującym jest Uniwersytet Charité
w Berlinie. W Polsce projekt prowadzony jest przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu oraz Instytut
Kardiologii w Aninie.
Projekt skierowany jest do pacjentów z przewlekłym bólem
w klatce piersiowej i pośrednim prawdopodobieństwem choroby
wieńcowej przed testem (pre-test probability), którzy są kierowani na koronarografię. Pośrednie prawdopodobieństwo przed testem
w badaniu DISCHARGE oznacza prawdopodobieństwo w przedziale
10-60 proc. i będzie szacowane przez ośrodek rekrutujący na podstawie wieku, płci i objawów. Pacjenci zostaną losowo przydzieleni do
2 grup: do grupy z koronarografią lub angio-TK tętnic wieńcowych oraz
odpowiedniej strategii leczenia. Tomografia komputerowa przeprowadzana będzie przy użyciu 128-rzędowego skanera firmy Siemens. Leczenie w obu badanych grupach jest dostosowane indywidualnie do
każdego pacjenta i przeprowadzane zgodnie z wytycznymi ESC.
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Wszyscy pacjenci biorący udział w projekcie będą poddani dwóm
badaniom kontrolnym, polegającym na wypełnieniu kwestionariuszy wysłanych pocztą w ciągu 4 lat od momentu przystąpienia do
projektu.
Kryteria włączenia do projektu:
1. wiek co najmniej 30 lat,
2. skierowanie na koronarografię,
3. stabilny ból w klatce piersiowej i pośrednie prawdopodobieństwo
choroby wieńcowej.
Kryteria wyłączenia:
1. brak rytmu zatokowego,
2. dializoterapia,
3. udział w innym badaniu interwencyjnym/innym randomizowanym badaniu klinicznym.
Jeśli chcieliby Państwo skierować swojego pacjenta ze stabilnym bólem w klatce piersiowej na koronarografię i uważają
Państwo, że chory mógłby odnieść korzyści z udziału w badaniu
DISCHARGE, to prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio
z lekarzami prowadzącymi projekt:
dr n. med. Małgorzata Ilnicka-Suckiel,
tel. +48 505 502 109 (Oddział Kardiologiczny WSS),
lek. Donata Kuśmierz, tel. +48 601 359 720 (Zakład Radiologii WSS),
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy,
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

