
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Országgyűlés Hivatala

lrományszám ILÁ ),0

Érkezett 2016 kpR 2 2.

Dr. Lukács László György
országgyű lési képviselő

írásbeli kérdé§

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012.

évi )(XXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s

minisztérium vezetőjéhez

„Kiszűrhetetlen-e az utólagosan módosított egészségügyi dokumentáció? ”

címmel .

Abenyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt napokban egy magánszemély fordult közérdekű adatigényléssel a Nemzet i

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban : NAIH) azzal

kapcsolatban, hogy megismerje a NAIH eljárásrendjét arra vonatkozóan, ha gyanúként merü l

fel, hogy az egészségügyi szolgáltató az általa kezelt (összesen egy példányban egészségügy i

szolgáltatónál lévő) adatokat, dokumentációkat utólagosan megváltoztatta, akkor mikén t

vizsgálja a hozzá érkező panaszokat .

Így többek között arra kereste a válaszokat, hogy ha van eljárásrend, az milyen részekből áll ,

illetve az eljárás során mi az elvárt bizonyítékok listája, melyet ilyen esetbe n

elfogadnak/elvárnak a panaszostól/ügyfélt őr mi a kapesolatfelvételi módjuk az adott

egészségügyi szolgáltatók felé, mi a NAIH-vizsgálat rendje, a helyszíni szeml e

lefolytatásának rendje, a számítógépes rendszer informatikai szakért ő általi bevizsgálásának

feltételei .

Az, hogy valaki a benne felmerült kétely alapján a NAIH-hoz fordul, azért is jelentős kérdés ,

mert az egészségügyi dokumentáció fontos bizonyítási eszköz, vagy éppen bizonyíték . Így

annak manipulálása, utólagos módosítása nem csak hogy jogszabályellenes, hanem komol y

jogsérelmet is okoz, a kártérítési vagy más polgári jogi igényt érvényesítő panaszos esetében .

Pontosan ezért is fűződik ahhoz nagy társadalmi érdek, hogy a hatóság megfelelő
eljárásrendben vizsgálatot tudjon lefolytatni a panaszos kérelmére, amelyben nem eset i

döntések, hanem egy formalizált, jól áttekinthet ő és megismerhet ő eljárási rendben születi k

meg a hatóság döntése.



A magánszemély adatkérésére válaszként a NAIH leszögezi, hogy ilyen esetekben ne m
rendelkezik külön eljárásrenddel, hanem minden ilyen tartalmú bejelentést esetenkén t
vizsgálnak meg.

Az adatkérésre adott válasz itt tekinthet ő meg:

htt„p;j/kimjitr . lactszo.huirequestí642~10394/attach 3 AIIl°fo202016%2€2432°/d2
02%20V.PDF'.pdf

A közérdekű adatkérésben felmerült az a kérdés is, hogy mennyi manipulációs bejelenté s
érkezett, illetve egészségügyi dokumentációval kapcsolatos más kérések érkeztek .

A NAII í megállapításai szerint 2012 januárja és 2016 márciusa között 53 bejelentés érkezett a
NAlll-hoz, de egy sem az egészségügyi dokumentáció sérelmezett manipulációjáva l
kapcsolatban . A panaszok és panaszosok alacsony száma rámutat a szabályozás elégtelen
voltára, és ismét erősíti, hogy egységes eljárásrend nélkül nem tudják érvényesíteni jogaikat a
panaszosok. Jelen állapotában, ha valaki manipulációt észlel, nem is tudja betegként, hog y
kihez fordulhat, illetve milyen eljárás keretében .

Más szankciók is felvetődnek alkalmazhatóságként. Komoly kártérítési hatása van, illetv e
komoly jogsérelmet okoz kés őbb egy peres eljárásban, ha egészségügyi dokumentációt
módosítanak . Ső t, büntetőjogi kategóriákat is felvet .

Mindezek alapján úgy tűnik, indokolt, hogy a NAIH kialakítson egy eljárásrendet a z
egészségügyi dokumentációk kikérésével, illetve azoknak a kikérése során keletkezet t
panaszosokkal (beleértve a manipuláció gyanújára vonatkozó panaszt is) kapcsolatosan .

Mindezekre tekintettel kérem Miniszter Urat, válaszoljon az alábbi kérdéseimre :

- Szükségesnek tartja-e Miniszter Úr egy átlátható és a betegek által is megismerhető
eljárásrend kialakítását az egészségügyi dokumentációt érintő panaszos eljárások
vonatkozásában ?

- Kíván-e a Minisztérium a NAIH-nak segíteni az eljárásrend kialakításában ?

- Hogyan lehet megteremteni egy olyan rendszert, amelyben utólagosan ne m
módosíthatóak az egészségügyi dokumentációban szerepl ő adatok és tények?

- Miért engedi a jogszabály, hogy büntetlenül utólagosan is belenyúlhassanak a z
egészségügyi dokumentációba?

- Vizsgálta-e a Kormány vagy a Minisztérium, hogy milyen utólagos egészségüg y
dokumentáció-manipulálásuk történtek az elmúlt időszakban ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2016 . április 21 .

Tisztelettel,


	page 1
	page 2

