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Què entenem per:
Dades de caràcter personal relacionades amb la
salut: tota la informació relativa a la salut passada,
present i futura, física o mental, d’una persona; es pot
tractar d’una persona sana, malalta o difunta; es consideren dades relacionades amb la salut de les persones,
entre d’altres, les relatives al percentatge de discapacitat o a la informació genètica, i també les relacionades
amb el consum d’alcohol, de drogues tòxiques i de
substàncies psicotròpiques.

La protecció de
dades de caràcter
personal en
l’àmbit sanitari

Persona interessada: la persona física a la qual corresponen les dades de caràcter personal objecte de
tractament.
Tractament de dades personals: (tractament): qualsevol operació o conjunt d’operacions efectuades
mitjançant procediments automatitzats o no, i aplicades a dades de caràcter personal, com la recollida, el
registre, l’organització, la conservació, l’elaboració o
la modificació, l’extracció, la consulta, la utilització,
la comunicació per transmissió, la difusió, o qualsevol
altra forma que en faciliti l’accés, la comparació o la
interconnexió, el bloqueig, la supressió o la destrucció.
Consentiment: tota manifestació de voluntat que
sigui lliure, específica, clara, indubtable i informada,
mitjançant la qual la persona interessada consenti el
tractament de dades personals que l’afectin.
Cessió o comunicació de dades: qualsevol cessió o
comunicació de dades de caràcter personal que el
responsable del tractament dugui a terme en favor
d’un tercer destinatari sempre que el destinatari utilitzi
les dades per al compliment de finalitats directament
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i el
cessionari.
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Agència Andorrana de
Protecció de Dades

La protecció de dades de
caràcter personal en l’àmbit
sanitari
La Llei de protecció de dades personals s’aplica al sector sanitari?
Sí. La Llei s’aplica a les dades de
caràcter personal que siguin susceptibles de ser tractades i a les
que s’hagin d’utilitzar posteriorment.

Més confidencialitat en l’entorn sanitari
Quines dades es poden considerar reservades?
El pacient té dret a conèixer totes les dades de les quals
és titular que figurin en la seva història clínica i les anotacions sobre les quals no s’hagi establert una reserva
específica. En el cas de dades que afectin a terceres
persones o a anotacions subjectives dels professionals,
caldrà el consentiment exprés d’aquests per accedir-hi.

Un professional mèdic pot comunicar dades de
pacients a altres professionals mèdics?
Un professional mèdic pot tractar o comunicar dades
sensibles relatives a la salut quan disposi del consentiment exprés de la persona interessada o quan la comunicació o el tractament es faci entre els mateixos professionals obligats pel secret professional i sigui necessari
per a la diagnosi i el tractament mèdic.

Què cal fer si el pacient ha de rebre atenció mèdica i no està capacitat per donar el seu consentiment ?

Tinc dret a accedir al contingut de
la meva història clínica?
Sí. Tot ciutadà té dret a accedir a la
seva història clínica quan ho cregui
oportú. La Llei de protecció de dades preveu un termini de cinc dies
per a obtenir una resposta per part
del responsable a comptar del moment en què rebi la sol·licitud escrita i signada de la persona interessada.

En el cas d’un risc imminent per a la salut del pacient, i si
està físicament o mentalment incapacitat, el consentiment per al tractament de dades es pot obviat per
l’interès vital de la persona afectada.

Si una persona ha de rebre atenció del Servei
d’Urgències o ha de ser hospitalitzada amb qui es
pot contactar?
Si la persona afectada està conscient i mentalment capacitada se l’ha d’informar prèviament de la seva situació
i ha de poder decidir la persona amb qui vol que es contacti. En cas d’incapacitat, el consentiment el pot donar
una tercera persona (el metge, qualsevol familiar o persona que convisqui amb la persona interessada,...)

És adequat penjar al taulell d'entrada
del Servei les llistes d'espera dels pacients que se sotmeten a cirurgia?
No hi ha cap justificació per penjar les llistes dels pacients que
se sotmeten a cirurgia
o a altres tractaments
en locals accessibles
al públic, ja sigui amb
descripció de la patologia en qüestió o sense.
Així mateix, qualsevol
document relatiu a la
salut del pacient no ha
de ser visible per terceres persones.

Qui pot recollir
els resultats de les anàlisis o els dossiers mèdics ?
Els informes, els expedients mèdics, els
resultats de les anàlisis, i els certificats
expedits per organismes sanitaris es poden lliurar a altres persones diferents de
la interessada sempre que disposin de la
seva autorització o consentiment.
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