Коробцова Н.
Заклади охорони здоров'я як учасники відносин із захисту персональних
даних
Розглядаються основні завдання установ охорони здоров'я у сфері медичного
обслуговування населення. Досліджуються питання отримання, обробки, зберігання
конфіденційної інформації, отриманої установами охорони здоров'я при здійсненні ними
медичної діяльності та наданні медичних послуг. Охарактеризований Закон України "Про
захист персональних даних", висвітлені цілі збору та обробки персональних даних у
закладі охорони здоров'я, проаналізовано об'єкти захисту, викристалізувалися суб'єкти,
власники і розпорядники бази персональних даних.
Досліджуються різні бази персональних даних в межах установи охорони
здоров'я, кількість і назва яких вибирається на розсуд установи, зокрема зроблено
пропозицію з формування бази даних "Пацієнт", "Співробітники", "Інтерни". Розкрито
режим дотримання конфіденційності даних, можливість надання інформації третім
особам.
Пропонується забезпечити захист персональних даних шляхом укладення
цивільно-правового договору між суб'єктом персональних даних та лікувальним закладом.
Ключові слова: заклад охорони здоров'я, конфіденційна інформація, персональні
дані, пацієнт.
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Изложены основные задачи учреждений здравоохранения в сфере медицинского
обслуживания населения. Исследуются вопросы получения, обработки, хранения
конфиденциальной информации, полученной учреждениями здравоохранения при
осуществлении ими медицинской деятельности и оказании медицинских услуг.
Охарактеризован Закон Украины "О защите персональных данных", освещены цели
сбора и обработки персональных данных в учреждении здравоохранения,
проанализированы объекты защиты, выкристаллизованы субъекты, владельцы и
распорядители базы персональных данных.
Исследуются различные базы персональных данных в пределах учреждения
здравоохранения, количество и название которых выбирается по усмотрению
учреждения, в частности сделано предложение по формированию базы данных
"Пациент", "Сотрудники", "Интерны". Раскрыто режим конфиденциальности данных,
возможность предоставления информации третьим лицам.
Предлагается обеспечить защиту персональных данных путем заключения
гражданско-правового договора между субъектом персональных данных и лечебным
учреждением.
Ключевые слова: учреждение здравоохранения, конфиденциальная информация,
персональные данные, пациент.
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