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Ochrana dat ve zdravotnických IS 
Etická, právní a provozní specifika

MUDr. Miroslav SeinerMUDr. Miroslav Seiner

Prolog13.2.200713.2.2007
ØØ AlabamaAlabama VeteranVeteran´́s s HospitalHospital

»» ZtrZtrááta ta hardhard disku s ldisku s léékakařřskými zskými zááznamy o 535 000 pacientech a znamy o 535 000 pacientech a 
lléékakařřskými skými úúččty od 1,3 mil. lty od 1,3 mil. léékakařůřů

13.2.2007 13.2.2007 
ØØ St. MarySt. Mary´́s s HospitalHospital, , LeonardtownLeonardtown, , MarylandMaryland

»» ZtrZtrááta dat o 130 000  pacientech ta dat o 130 000  pacientech –– krkráádedežž popoččíítatačče, na ktere, na kteréém byli m byli 
pacienti registrovpacienti registrováánini

7.2.20077.2.2007
ØØ John John HopkinsHopkins HospitalHospital, , marylandmaryland

»» ZtrZtrááta zta zááloložžnníích pch pááskskůů o 53 000 zamo 53 000 zaměěstnancstnancíích a 83 000 pacientech, ch a 83 000 pacientech, 
vvččetnetněě lléékakařřských zských zááznamznamůů

28.11.2006 28.11.2006 
ØØ KaiserKaiser PermanentePermanente

»» ZtrZtrááta notebooku s osobnta notebooku s osobníími daty o 38 tismi daty o 38 tisííci pacientech (krci pacientech (kráádedežž v v 
autautěě) ) –– data osobndata osobníí, administrativn, administrativníí lléékakařřskskáá.... D.... Důůvod: pvod: přřííprava prava 
projektu kvalityprojektu kvality

nn Zdroje: Zdroje: http://www.consumeraffairs.comhttp://www.consumeraffairs.com

http://www.consumeraffairs.com
http://www.consumeraffairs.com
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Obsah přednášky

DDůůvody provody pročč data chrdata chráánitnit
PrPráávnvníí podklady ochrany datpodklady ochrany dat
Specifika ochrany dat ve Specifika ochrany dat ve 
zdravotnických ISzdravotnických IS
Metody ochrany dat Metody ochrany dat 
ØØ jak chrjak chráánit data v ISnit data v IS

Reflexe zahraniReflexe zahraniččnníích zkuch zkuššenostenostíí

Proč chránit data pacientů ?
DDůůvody etickvody etickéé a mravna mravníí
ØØ Je to sprJe to spráávnvnéé, mor, moráálnlněě nezbytnnezbytnéé

DDůůvody prvody práávnvníí
ØØ Je to dJe to dááno zno záákonem a hrozkonem a hrozíí trest ptrest přři zanedbi zanedbáánníí

DodrDodržženeníí odborných norem, a standardodborných norem, a standardůů
kvalitykvality
ØØVynucujVynucujíí to standardy kvalityto standardy kvality

DDůůvody obchodnvody obchodníí (marketingov(marketingovéé))
ØØMMůžůže to být obsahem konkurene to být obsahem konkurenččnníího boje o ho boje o 

zzáákaznkaznííka (klienta)ka (klienta)



nn33

Argumenty odpůrců důsledné
ochrany dat

PoukazovPoukazováánníí na aktuna aktuáálnlníí stav v klasickstav v klasickéé
dokumentacidokumentaci
Absolutizace a karikovAbsolutizace a karikováánníí problprobléémumu
PoukazovPoukazováánníí na protikladnna protikladnéé prpráávo pacienta vo pacienta 
na sprna spráávnou lvnou lééččbubu
PoukazovPoukazováánníí na provoznna provozníí problprobléémymy

Diskuse – srovnávání....

SrovnSrovnáávváánníí ochrany dat v informaochrany dat v informaččnníích systch systéémech mech 
s ochranou dat v klasicks ochranou dat v klasickéé dokumentacidokumentaci
ØØ ZdravotnickZdravotnickáá data v IS majdata v IS majíí jinjinéé typy a rozsah ohrotypy a rozsah ohrožženeníí --

napnapřřííklad mnoklad množžstvstvíí potencipotenciáálnlníích ch úútotoččnnííkkůů, mo, možžnost nost 
rychle zrychle zíískat velkskat velkéé objemy datobjemy dat

ØØ CelkovCelkověě nnáároky na ochranu soukromroky na ochranu soukromíí se zvyse zvyššujujíí
vzhledem ke zkuvzhledem ke zkuššenostem, kterenostem, kteréé mmáá civilizace s civilizace s jejicjejic
zneuzneužžititíímm
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Diskuse - absolutizace

Absolutizace problAbsolutizace probléému mu -- „„nelze dosnelze dosááhnout nikdy hnout nikdy 
absolutnabsolutníí bezpebezpeččnosti a proto nemnosti a proto nemáá ochrana ochrana 
významvýznam““
ØØ Opravdu nelze dosOpravdu nelze dosááhnout absolutnhnout absolutníí ochrany ale nenochrany ale neníí to to 

argument protiargument proti
ØØ NesmNesmíí se usilovat o se usilovat o absolutnabsolutníí ale o ale o definovanou a definovanou a 

kontrolovanou kontrolovanou úúroveroveňň bezpebezpeččnostinosti
ØØ VýznamnVýznamnáá zzáávislost ceny zabezpevislost ceny zabezpeččeneníí na pona požžadovanadovanéé

mmíířře ochranye ochrany

Diskuse – právo pacienta na léčbu

OhOháánnííte se prte se práávy pacienta na ochranu soukromvy pacienta na ochranu soukromíí ale ale 
berete mu prberete mu práávo na sprvo na spráávnou lvnou lééččbubu

Tato dvTato dvěě prprááva nejsou v protikladuva nejsou v protikladu
Pacient mPacient máá ppřředevedevšíším sm sáám nezcizitelnm nezcizitelnéé prpráávo vo 
rozhodovat o tom, co se ho osobnrozhodovat o tom, co se ho osobněě dotýkdotýkáá
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Diskuse – provozní problémy

„„Nelze kombinovat provoznNelze kombinovat provozníí popožžadavky na adavky na 
dostupnost informacdostupnost informacíí a ochranu data ochranu dat““
ØØ VVáážžný argument, který je nutno respektovat, ale který mný argument, který je nutno respektovat, ale který máá

řřeeššeneníí v kombinaci technologie a organizav kombinaci technologie a organizaččnníích opatch opatřřeneníí
ØØ Je tJe třřeba zajistit u kaeba zajistit u kažžddéého typu ho typu tadtad specificky:specificky:

»» RutinnRutinníí ppřříístup tomu, kdo s daty bstup tomu, kdo s daty běžěžnněě pracujepracuje
»» MimoMimořřáádný pdný přříístup tomu, kdo data potstup tomu, kdo data potřřebuje mimoebuje mimořřáádndněě, , 

ale vale váážžnněě
»» AbsolutnAbsolutníí zabrzabráánněěnníí ppřříístupu tstupu těěm, kdo nemajm, kdo nemajíí na data na data 

nnáárokrok
»» Kontrolu vKontrolu vššechech

Právní rámec ochrany dat pacientů
v České republice

NadnNadnáárodnrodníí normynormy
ØØ SmSměěrnice Evropskrnice Evropskéého parlamentu a Rady 95/46/ESho parlamentu a Rady 95/46/ES
ØØ ÚÚmluva na ochranu lidských prmluva na ochranu lidských prááv a dv a důůstojnosti lidskstojnosti lidskéé bytosti v bytosti v 

souvislosti s aplikacsouvislosti s aplikacíí biologie medicbiologie medicíínyny

ÚÚstavnstavníí ochrana prochrana prááva na ochranu soukromva na ochranu soukromíí a a 
osobnostiosobnosti
ØØ Listina zListina záákladnkladníích prch prááv a svobod, v a svobod, ččl. 10l. 10

ZZáákonykony
ØØ ZZáákon o ochrankon o ochraněě osobnosobníích ch úúdajdajůů čč. 101/2000Sb.. 101/2000Sb.
ØØ ZZáákon o pkon o pééčči o zdravi o zdravíí lidu lidu čč.20/1966 Sb..20/1966 Sb.

»» Novela 260/2001 Sb., Novela 260/2001 Sb., §§ 67 a 67 a -- dd
»» NNáávrh zvrh záákona o zdravotnkona o zdravotníí ppééčči i řřeešíší prakticky stejnprakticky stejněě jako zjako záákon kon 

dosavadndosavadníí
ØØ TrestnTrestníí zzáákonkon

»» ZZáák. k. čč 140/1961 Sb., 140/1961 Sb., §§ 178, neopr178, neopráávnvněěnnéé naklnaklááddáánníí s s 
osobnosobníími mi úúdaji daji 
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Právní principy ochrany soukromí
(citlivých osobních údajů)

KaKažždý mdý máá prpráávo dovvo dovíídat se (ale takdat se (ale takéé zpracovzpracováávat, vat, 
sbsbíírat, uchovrat, uchováávat) osobnvat) osobníí úúdaje daje jen v mezjen v mezíích, ch, 
kterkteréé mu povoluje zmu povoluje záákonkon nebo kterou nebo kterou mu mu 
povolila osoba, jichpovolila osoba, jichžž se se úúdaje týkajdaje týkajíí
Povinnost ochrany dat Povinnost ochrany dat leležžíí na sprna spráávci i na vci i na 
zpracovateli datzpracovateli dat -- (provozovateli IS, nemocnici, (provozovateli IS, nemocnici, 
ZZZZ……))
ZZáákonnkonnéé povinnosti i eventupovinnosti i eventuáálnlníí sankce se týkajsankce se týkajíí
nejen institucnejen institucíí, ale i konkr, ale i konkréétntníích pracovnch pracovnííkkůů
PoruPoruššeneníí ochrany soukromochrany soukromíí je kryto citelnými je kryto citelnými 
sankcemisankcemi finanfinanččnníími i trestnmi i trestníímimi
TrestTrestáá se i se i nedbalost a zanedbnedbalost a zanedbáánníí !!

Specifické právní zásady 
ochrany zdravotnických dat
Data o zdravotnData o zdravotníí ppééčči mohou (musi mohou (musíí) být ) být 
vedena i bez souhlasu osobyvedena i bez souhlasu osoby, kter, kteréé se se 
dotýkajdotýkajíí
PPřříístup ke zdravotnickstup ke zdravotnickéé dokumentacidokumentaci je je 
v zv záákonkoněě řřeeššen explicitnen explicitněě -- vývýččtem tem 
„„opropráávnvněěnýchných““ subjektsubjektůů-- profese i profese i 
instituce,instituce, kterkteréé majmajíí ke zdravotnickke zdravotnickéé
dokumentaci pdokumentaci přříístupstup
Rozsah pRozsah přříístupu je omezen na stupu je omezen na „„rozsah rozsah 
nezbytnnezbytněě nutnýnutný ke splnke splněěnníí konkrkonkréétntníího ho 
úúkolukolu…“…“
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Poslední významné úpravy v 
legislativě – rok 2007

ØØZZáákon kon čč.111/2007Sb..111/2007Sb.
ØØVyhlVyhlášáška Ministerstva zdravotnictvka Ministerstva zdravotnictvíí

čč.64/2007.64/2007
»» Pacient mPacient máá prpráávo nahlvo nahlíížžet do zdravotnicket do zdravotnickéé

dokumentace o svdokumentace o svéé osobosoběě
»» Pacient mPacient máá prpráávo na opisvo na opis
»» MusMusíí být evidovbýt evidováány osoby, kterny osoby, kteréé majmajíí

opropráávnvněěnníí nahlnahlíížžet dle rozhodnutet dle rozhodnutíí pacientapacienta
»» MusMusíí být evidovbýt evidováána nahlna nahléédnutdnutíí do do 

dokumentace jinými osobamidokumentace jinými osobami

Vztah ochrany dat 
(soukromí) a mlčenlivosti
(L(Léékakařřskskáá) ) mlmlččenlivostenlivost nenneníí pouze etickou pouze etickou 
kategorikategoriíí ale výslovnale výslovněě ji poji požžaduje zaduje záákon a kon a 
stanovuje jejstanovuje jejíí podmpodmíínky.nky.
MlMlččenlivost, kterenlivost, kteréé podlpodlééhajhajíí zdravotnizdravotniččttíí
pracovnpracovnííci ale neruci ale nerušíší obecnobecněějjšíší popožžadavky adavky 
zzáákona na ochranu soukromkona na ochranu soukromíí a neda nedáávajvajíí
zdravotnzdravotnííkkůům prm práávo na nekontrolovaný vo na nekontrolovaný 
ppřříístup k citlivým stup k citlivým úúdajdajůůmm
LLéékakařř musmusíí pomlpomlččet o skuteet o skuteččnostech, nostech, 
kterkteréé se dozvse dozvěědděěl, l, ale to se týkale to se týkáá
skuteskuteččnostnostíí, kter, kteréé se dozvse dozvěědděěl oprl opráávnvněěnněě
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Organizační zajištění bezpečnosti 
informačních systémů

MusMusíí vychvycháázet z rozhodnutzet z rozhodnutíí managementumanagementu
MusMusíí být systematickbýt systematickéé, dlouhodob, dlouhodobéé
MusMusíí existovat konkrexistovat konkréétntníí osobnosobníí
odpovodpověědnostdnost
MusMusíí existovat pevnexistovat pevnáá struktura struktura 
bezpebezpeččnostnnostníího managementuho managementu
ØØBezpeBezpeččnostnnostníí strategiestrategie
ØØBezpeBezpeččnostnnostníí sprspráávava
ØØBezpeBezpeččnostnnostníí auditaudit

Bezpečnostní management IS

SprSpráávcevce AuditorAuditor

UUžživatelivatel

StratStratéégg

ManagementManagement

InformaInformaččnníí systsystéémm
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Role pacientů v ochraně
citlivých dat 

Rola pacientRola pacientůů v ochranv ochraněě jejich vlastnjejich vlastníích dat ch dat 
poroste s rostoucporoste s rostoucíím povm pověědomdomíím osob o tm osob o tééto to 
problematiceproblematice
Pacient musPacient musíí být plnbýt plněě a srozumitelna srozumitelněě
informovinformováán o bezpen o bezpeččnostnnostníí politice politice 
konkrkonkréétntníího IS a to pho IS a to přředevedevšíším o tom:m o tom:
ØØKdo a za jakých podmKdo a za jakých podmíínek mnek máá k jeho datk jeho datůům m 

ppřříístupstup
ØØ Jak dlouho jsou jeho data uchovJak dlouho jsou jeho data uchováávváánana
ØØK jakým K jakým úúččelelůům a kým mohou být jeho data m a kým mohou být jeho data 

vyuvyužžita a komu jsou dita a komu jsou dáále poskytovle poskytováánana

Zahraniční inspirace:
Privacy Rule HIPAA

StandardsStandards for for PrivacyPrivacy ofof IndividuallyIndividually
IdentifableIdentifable Health Health InformationInformation
(tzv.(tzv.PrivacyPrivacy RuleRule““))
ØØU.S.Department U.S.Department ofof Health Health andand HumanHuman

ServicesServices (HHS) v b(HHS) v břřeznu 2002 po dvou eznu 2002 po dvou 
letech pletech přříípravypravy
ØØVyplývVyplýváá ze zze záákona HIPAA (Health kona HIPAA (Health 

InsuranceInsurance Portability Portability andand AccountabilityAccountability
ActAct), 1996), 1996
ØØhttp://www.http://www.hhshhs..govgov//ocrocr//hipaahipaa
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Principy Privacy Rule 
HIPAA

Kdo je povinen pravidla dodrKdo je povinen pravidla dodržžovatovat
Jakých typJakých typůů informacinformacíí se dotýkajse dotýkajíí
ZZáákladnkladníí principy naklprincipy naklááddáánníí s daty a s daty a 
popis jednotlivých typpopis jednotlivých typůů naklnaklááddáánníí s s 
datydaty
PoPožžadavky na subjekty adavky na subjekty 
SankceSankce

Výběr z požadavků
Privacy Rule HIPAA

Organizace musOrganizace musíí
ØØ zvezveřřejnit svou bezpeejnit svou bezpeččnostnnostníí politikupolitiku
ØØ ururččit osobnit osobníí odpovodpověědnost za provdnost za prováádděěnníí
ØØ trtréénovat a pounovat a pouččovat zamovat zaměěstnancestnance
ØØ napravit napravit čči zmi zmíírnit v prnit v přřimiměřěřenenéé mmíířře e šškodykody
ØØChrChráánit data vnit data vššemi pemi přřimiměřěřenými prostenými prostřředkyedky
ØØ ZabrZabráánit tomu, aby byl kdokoli odmnit tomu, aby byl kdokoli odmíítnut pro tnut pro 

ppééčči jen z di jen z důůvodu dovodu dožžadovadováánníí se tse těěchto prchto práávv
ØØ 6 let uchov6 let uchováávat vevat vešškerkeráá data, nutndata, nutnáá k prokk prokáázzáánníí

sprspráávnvnéé bezpebezpeččnostnnostníí politikypolitiky
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Závěr
Ochrana osobnOchrana osobníích citlivých ch citlivých úúdajdajůů ve ve 
zdravotnických IS zdravotnických IS je nezbytnje nezbytnáá z dz důůvodvodůů etických, etických, 
prpráávnvníích i dalch i dalšíších.ch.
SouSouččasný asný stav nenstav neníí ppřřííznivýznivý -- problematika je problematika je 
podcepodceňňovováána a je snaha ji obchna a je snaha ji obcháázetzet
DobrDobréé řřeeššeneníí nenneníí snadnsnadnéé vzhledem k nutnosti vzhledem k nutnosti 
spojit oprspojit opráávnvněěnnéé nnáároky na vysokou a specifickou roky na vysokou a specifickou 
dostupnost zdravotndostupnost zdravotníích dat pch dat přři  li  lééččebnebnéé ppééčči s i s 
popožžadavky na ochranu datadavky na ochranu dat
ŘŘeeššeneníí je vje v
ØØ postupnpostupnéém budovm budováánníí definovandefinovanéé úúrovnrovněě bezpebezpeččnosti, nosti, 
ØØ v v kombinackombinacíí technických a organizatechnických a organizaččnníích opatch opatřřeneníí
ØØ v v realizaci bezperealizaci bezpeččnostnnostníí politikypolitiky a bezpea bezpeččnostnnostníího ho 

managementu podle standardnmanagementu podle standardníích pravidelch pravidel

Kontakt

Miroslav SeinerMiroslav Seiner
seiner@seiner@infomedinfomed.cz.cz

www.www.infomedinfomed.cz .cz 


