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Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

>rgészségügyi bizottság
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Bizottsági módosítójavaslat
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Tisztelt Blnök Úr!

Az Országgyűlés Egészségügyi Uizottsága az egyes házszabályi rendeIkezésekrői szóló
46/1994 . (IL. 30 .) OОУ határozat 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/13o99. számú töгуёпу̂ avaslathoz а következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő.

1 . А Törvёnyjavaslat а következő а . §-sa1 egészül ki, egyidej ű leg а további szakaszok
számozása, iIletve az azokra való hivatkozások értelemszer űen módosulnak :

„11._§

Az Eüak. II. fejezeteа következő alcímmel egészül ki :

„Központi implantátumregiszter

22/13. § (1) Az egészségügyr ő l szóló 1997 . évi CLIV. törvény 1о1/C. § (1) bekezdése szerinti
adatokat tartalmazó nyilvántartás adatainak az implantátum beültetésével, kivételével és
cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintett további gyógykezelése, egészség i
állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint а beültethető
orvostechnikai	 eszközök megfelelőségének ellenőrzése	 céljából	 vezetett központi
im .lantátumre iszter részére történő toуаьъítását követően а 1cöz .ont i
imulаntátum__ regisztert m űködtető ezёszsézbiztosítási szervа személyazonosító adato k
tekintetében kapcsolati kódot képez.А kapcsolati kódot az egészségbiztosítási szerv
minden személyazonosító adat tekintetében azonos kódképzési módszer alapján hozz a
létre úgy, hogy azа személyes adatokra történ ő visszafejtést ne tegye lehet ővé és
ugyanazon beteg tekintetében valamennyi adattovábbítás — függetlenülа beavatkozást
végző egészségügyi szolgáltatótól —azonos ]арсso]ati kódhoz kapcsolódjon .

(2) Az (1) bekezdés szerinti kapcsolati kódot az egészségbiztosítási szerv az által a
működtetett informatikai alkalmazás útján megküldi а nyilvántartást vezető egészségügy i
szolgáltatónak.А kapcsolati kódot fel kell tüntetni az egészségügyi dokumentációban .
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(g) Az orvosteсhп ilг~ai eszközökkel kapcsolatos fatósági feladatok ellátására kijelölt szerv az
orvostechnikai eszközölг~keí 1г~a•csolatos hatósá_i feladatok ellátása сél'ából а 1г~ö •ont i
implantátumregiszterben kapcsolati kóddal elláto tt , személyazonosrtásra alkalmatlaп
adatokat megismerheti .

(4)	 Az	 egészségbiztosítási	 szerv	 а 	 lг~özuonti im lmпtátumregiszterben tárolt
személyazonosításra alkalmatlan adatokról kapcsolati kód даl ellátva, kérelemre 8 napo n
belül, illetve ha az implantátumot visel ő személyek egészségének védelme érdekébe n
szülг~séges,	 haladéktalanul,	 elektronikus úton tájékoztatást nyújt azеgészségügyi
ál1amiazatási szе iv és а szakmai minősé értékelésért felel ős szerv részére.

lq)	 Az egészségügyi szolgáltatónakа betegаоkцгпeпtációban feltйпtеtett kapcsolati kódot
tartalmazó kérelemére az egészségbiztosítási szerva központi implantátumregiszte гьеп
tárolt adatokról kapcsolati k ёсlаа1 ellátva haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatás t
n~íajt	 az egészségügyi szolgáltató által kezelt személyen korábban végzett, implantátumot
érintő beavatkozással kapcsolatban .

(6) Ha az implantátumot viselő személy tekintetében sürgős szükség vagy veszélyeztető
állaррt megelőzése vagy elhántása érdekében szükséges, ésа Iegutolsó, implantációval
kapcsolatos ellátást végző egészségügyi szolgáltató jogutód nélkül megsz űnt vagy az
egészségügyi dokumentáció nem vagy jelent ős késedelemmel szerezhet ő be, az
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szer v
megismerheti az Eüty . 1о1/C. § (I) bеkezdés a} pontja szerinti adatokat anпаk érdekében,
hogy az érintettel kapcsolatba lépjen és tájékoztassa az egészsége védelmében szüksége s
teendőkről .

(7) А központi imUlantátumregiszteгьеп tárolt adatokat az érintettre vonatkozó utols ó
adattovábbítástól számított tio év elteltével törölni kell . "

2. А Törvényjavaslat 2 . alcíme а következő 13. §-al egészül ki, egyidejűleg а további
szаkaszоk szйm о7ása, illсtvP az azоkra való hiуаtko7ásnk értelemszегйеn módosulnak:

„13.§

Nem lép hatálybaaz egyes egészségügyi és egészségbiztosításitárgyú törvények
módosításáról szóló 2013 .évit CXXVII. törvény15. §-a . ”

3. А Törvényjavaslat 83 . §-а az alábbiak szerinú módosul :

»83• §

(1) Ez а törvény - а (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - а kihirdetését követő пароп léр
hatályba.

(2) Az 1--1[7]$• §, а 1[8] .q. § (x) bekezdése, а [19ho-2[6]7. §, ax[8]4-3[8]4• §, а [39]40•
§ (i), (3) és (4) bekezdése, а 4[о]i. § (x) bekezdés a)-c) és e)-m) pontja, а 4[1]2-4[7)8 . § ,
az [49150--5[112. §, az 5[314 [79180 . §, а 8[415. § (2) bekezdése és az 1 . melléklet 2014 .
január 1jén lép hatályba.

(3) А 27. §, а 39. § (2) bekezdése, а 40. § (1) bekezdés d) pontja 2014. március 1jén Iёр
hatályba.
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(4) А 18 . § (2) bekezdése 2014 . júliЫs 1 jén lép hatályba."

Indokolás

2014. január 1 jén lép hatályba az egészségügyi és а hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről szöló 1997. évi XLVII. (Еüak.) törvény Ifi . fejezetének új alcíme, amely а
Központi Implantátumregiszter felállításáról szól . Az orvostechnikai eszközökkel
kapcsolatos hatósági ellen őrzést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
végzi, erre tekintettel indokolta szabályozást úgy hatályba léptetni, hogy az ЕЕКН állandó
hozzáférést — és nem csak kérelemre történ ő adatszolgáltatást — kapjon а regiszterben
táго1 adatokhoz. Az implantátumregiszter az adatokat az egészségbiztosító által képzet t
kapcsolati kódon tárolja, így személyazonosításra alkalmas adatok kezelésére nem kerü l
sor. Az ЕЕКН számára ez az adatkezelési jogosultság jelent ősen segítené — főleg а kezdeti
időszakban — az esetleges hibák kiszűrését és а szolgáltatók adatközlési tudatosítását.
А még hatályba nem lépett szabályozás megváltoztatására а módosító javaslat szerinti
kodifikációs megoldással van lehetőség .

Budapest, 2013 . december 4 .

Г¢J 0014/0033

3


	page 1
	page 2
	page 3

