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Na tle jednej z badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spraw ujawnił się
problem braku stosownych regulacji prawnych w zakresie likwidacji niepodjętych
depozytów pacjentów jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych.
Szpitale stosują bowiem przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji
niepodjętych depozytów (Dz.U.2006, Nr 208, poz. 1537). Procedury te mogą naruszać
dobra osobiste pacjentów, poprzez ujawnianie danych wrażliwych. Problem ten został
ujawniony na skutek zdarzenia, które miało miejsce w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii
Długoterminowej w Stroniu Śląskim, kiedy to w 2015 r. opublikowano na stronach
internetowych dane osobowe pacjentów w ogłoszeniu „Ostateczne wezwanie do odbioru
depozytu”. Depozyty dotyczyły środków pieniężnych pacjentów, którzy opuścili szpital
bądź zmarli.
Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia pismem z dnia 18 stycznia
2017 r., znak: PRL.024.1.2017.AK wyjaśnił, że kwestie depozytów w podmiotach
leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.) oraz rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym
zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 129, poz.1068) w stosunku do podmiotów
leczniczych będących jednostkami sektora finansów publicznych, natomiast do pozostałych
podmiotów – przepisy Kodeksu cywilnego o nieodpłatnym przechowaniu. Dyrektor
Departamentu zaznaczył, że problematyka dotycząca ochrony danych osobowych, prawa
własności czy prywatności nie była dotychczas Ministerstwu sygnalizowana. Dlatego też
miała zostać rozważona przy nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca
2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.
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Analiza przepisów w zakresie aktualnego stanu prawnego w przedmiotowej sprawie
wykazała, że stan prawny nie uległ jednak zmianie, chociaż z dniem 25 maja 2018 r. weszło
w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 958 ze
zm.) uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku
(Stanisław Trociuk)
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