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Scopuri și obiective

• Descrierea aspectelor istorice de bază ale GDPR

• Descrierea responsabilităților tipice ale medicilor legate de 
GDPR

• Analiza cadrului de sensibilizare a angajaților



Rezultatele învățării

• Enumerați cel puțin 3 aspecte istorice ale GDPR

• Analizați cei 3 piloni ai noului plan E-Sănătate

• Descrieți 3 responsabilități ale medicilor

• Enumerați aspectele cheie ale conștientizării angajaților 

• Descrieți motivele pentru care protecția datelor este importantă pentru creșterea gradului de 
conștientizare



Termeni și cuvinte cheie

-E-sănătate
-Directivele UE
-Prelucrare
-Conștientizare 
-Minimizarea datelor 

Imagine de Gerd Altmann din Pixabay
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Istoria protecției datelor UE

• 1970 - Germania - Landul Hessen - Prima lege privind protecția 
datelor

• 1973 - Suedia - Legea datelor - Prima lege națională privind 
protecția datelor

• 1977 - Germania - Legea federală privind protecția datelor
• 1978 - Franța - Legea privind prelucrarea datelor, fișierele de 

date și libertățile individuale
• 1978 - Danemarca - Legea privind registrele private și Legea 

privind registrele publice
• 1978 - Norvegia - Legea registrelor personale
• 1989 - Luxemburg - Legea privind utilizarea datelor nominale 

în procesarea computerizată
• 1984 - Regatul Unit - Legea privind protecția datelor
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Directivele UE privind protecția datelor

Directivele UE privind datele (1995; 2002 și 2006) destinate: 
• armonizării legilor privind protecția datelor ale statelor 

membre
• să creeze principiile obligatorii care trebuie puse în aplicare în 

legislația națională a celor 28 de state membre ale UE

Aceste principii au fost puse în aplicare și de trei membri ai SEE 
care nu sunt membri ai UE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia). 
DAR:
• Există disparități între legile celor 27 de state membre ale UE (și 

cele trei state SEE) și modul în care sunt puse în aplicare legile 
privind protecția datelor.

• Fiecare țară a pus în aplicare directivele UE în felul său și în 
conformitate cu propriile elemente culturale Fotografie de freestocks.org din Pexels

https://www.pexels.com/@freestocks?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/blue-and-yellow-round-star-print-textile-113885/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Planuri de sănătate electronică
Pe 25 aprilie, Comisia Europeană a sugerat Comunicarea privind 
Transformarea Digitală a Sănătății și Îngrijirii. Acest document 
stabilește măsuri care să permită cetățenilor accesul și partajarea 
datelor de sănătate într-un mod sigur. Mai mult, acesta propune 
acțiuni de colectare a datelor în întreaga Europă pentru a stimula 
cercetarea și dezvoltarea medicinii personalizate.
Cei trei piloni ai noii strategii sunt:
1. Oferirea cetățenilor cu acces mai bun și echitabil la datele lor 

de sănătate, oriunde în UE
2. Utilizarea serviciilor digitale pentru abilitarea cetățenilor 
3. Oferirea conexiunii și partajarea datelor de sănătate pentru 

cercetare
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Pilonul 1
În prezent, pacienții nu pot avea acces la dosarele lor de 
sănătate. În special, accesul este adesea considerat a nu 
fi ușor, în timp util sau gratuit. Din această perspectivă, 
procesul de recunoaștere sugerează că „cetățenii au 
dreptul de a accesa și partaja datele lor de sănătate”, 
precum și toate problemele actuale privind 
accesibilitatea și interoperabilitatea. Forumul european 
al pacienților subliniază că accesul la propriile informații 
de sănătate rămâne drept dreptul și condiția prealabilă a 
pacientului pentru abilitarea pacienților. Pe baza celor de 
mai sus, există soluții pentru a permite pacienților nu 
numai să acceseze, ci și să își adauge propriile comentarii 
la dosarele lor de sănătate.
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Pilonul 2

Sănătatea digitală ar trebui să: 

- Permită îngrijirea activă să fie structurată 
în jurul nevoilor și preferințelor unei 
persoane
- Ofere îmbunătățiri în coordonarea îngrijirii

- Furnizarea unui schimb eficient de 
informații între profesioniștii din îngrijire și 
pacienți

Fotografie de bongkarn thanyakij din Pexels
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Pilonul 3

Pentru a construi încrederea, protecția datelor 
cu caracter personal ar trebui protejată, iar 
utilizarea acesteia nu ar trebui să ducă la nici o 
discriminare legată de starea de sănătate. Acest 
pilon recunoaște, de asemenea, faptul că 
pacienții ar trebui să aibă, de asemenea, o 
perspectivă asupra modului în care datele lor 
sunt distribuite și utilizate. Forumul european al 
pacienților salută faptul că securitatea 
cibernetică este abordată, deoarece acesta este 
un domeniu important de vulnerabilitate pentru 
pacienții care se bazează pe transferuri sigure de 
date foarte personale.

Fotografie de bongkarn thanyakij din Pexels

https://www.pexels.com/@bongkarn-thanyakij-683719?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/laptop-near-teal-stethoscope-in-wooden-table-3758756/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Pentru a proteja datele proceduri 
de procesare pentru a fi 
transparente 

A pune în funcțiune măsuri tehnice 
de securitate 

Pentru a vă asigura că datele 
personale ale pacienților sunt 

actualizate. 

Pentru a asigura prelucrarea 
legală, echitabilă și transparentă a 
datelor cu caracter personal

A păstra un formular de informare și 
obține acordul pacienților săi, dacă 
intenționează să utilizeze datele în 
alte scopuri decât dosarele 
medicale

Să păstreze un fișier de procesare 
a datelor de sănătate sensibile ale 
pacienților săi

Responsabilitățile medicului



Beneficiarii sunt împărțiți în patru categorii:

• partajarea datelor legate de acordarea de îngrijiri medicale

• partajarea datelor în cooperare cu operatorii de date în 
care este necesar un contract

• partajarea datelor dacă există aranjamente legale

• partajarea datelor având în vedere scopurile de sănătate 
publică.

Responsabilitățile medicului: Categorii de beneficiari

TIPURI DE PRESTATORI DESCRIERE

Îngrijire Socială și Sănătate Medici, spitale voluntare, spitale și clinici private,
Fizioterapeuți, profesioniști terapeuți, logopezi, asistenți sociali,
farmacii, case de îngrijire medicală

Date Procesoare cu contract Companii de backup online

Public Sănătate Agenții naționale 

Părți terțe și părți interesate Companii de asigurări

Aranjamente legale Protectie sociala



Legalitate și transparență 

Declarația de confidențialitate a practicii ar trebui să fie 
pusă la dispoziția persoanelor vizate, atunci când se 
înregistrează pentru servicii de îngrijire. 

Minimizarea datelor

Datele cu caracter personal ar trebui să fie relevante 
și limitate la ceea ce este necesar în raport cu 
scopurile pentru care sunt prelucrate. 

Acuratețe

Trebuie să se țină seama de fiecare pas rezonabil, 
pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu 
sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care 
sunt prelucrate, șterse sau rectificate fără întârziere.

Limitarea scopului

Doctorilor li se permite să adune și să proceseze 
informații pentru un anumit scop. Dacă practica 
medicului efectuează presupune prelucrare 
suplimentară dincolo de practica normală, atunci 
aceasta trebuie inclusă în evidența activităților de 
prelucrare

Responsabilitățile medicului: respectarea principiilor de 
protecție a datelor



Responsabilitățile medicului: respectarea drepturilor individuale de bază 

1. Dreptul de acces: 
Sub Articolul 15 din GDPR, pacientul poate accesa o copie a fișei sale 
medicale. Medicul trebuie să furnizeze o copie a fișei medicale a 
pacientului. Solicitarea de acces trebuie efectuată cât mai curând 
posibil și cel târziu 30 de zile după cererea de acces. Nu li se va 
percepe o taxă pentru furnizarea unei copii a fișei medicale. Individul 
poate face o Cerere de acces pentru propriile date personale. 

2. Dreptul la rectificare:
Având la bază Articolul 16 din GDPR, pacientul poate obține 
rectificarea înregistrărilor care sunt inexacte. Cu toate acestea, acesta 
nu este un drept necalificat și depinde de circumstanțele fiecărui caz. 
Dacă există un dezacord între medic și pacient, din cauza inexactității 
înregistrării, o posibilă dispută poate fi soluționată prin adăugarea unei 
declarații suplimentare în dosarul pacientului.

3. Dreptul la date portabile:
Dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu 
Articolul 20 din GDPR, tratează circumstanțele în care 
procedura de prelucrare se bazează pe consimțământ 
sau pe un contract. Pacientul are dreptul să primească o 
copie a fișei sale medicale într-un format care să îi 
permită să transfere datele către un alt furnizor de 
servicii medicale.



Crearea conștientizării angajaților despre GDPR privind 
sănătatea

• Eroarea umană este factorul principal pentru 
provocarea încălcărilor datelor

• Risc financiar
• Comportament proactiv și preventiv
• Cerinta legala
• Cheia demonstrării conformității GDPR
• Măsuri organizatorice
• Îmbunătățirea fluxurilor de lucru

DE CE ESTE IMPORTANTĂ 
CONȘTIENTIZAREA DATELOR?
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Crearea conștientizării angajaților despre GDPR privind 
sănătatea

• Politicile sunt partea cea mai importantă
• Conștientizarea implică cunoașterea procedurilor 
• Angajamentul tuturor; de la directori la angajați și 

dezvoltatori
• Alocarea responsabilităților specifice în funcție de 

departamente
• Atribuirea unui punct de contact

ÎNȚELEGEREA 
RESPONSABILITĂȚILOR
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Rezumat
În această unitate, cursantul va dobândi cunoștințe despre aspectele istorice ale protecției 
datelor UE și directivele noului Regulament GDPR. Mai mult decât atât, cursanții vor obține o 
perspectivă asupra comunicării privind transformarea digitală a sănătății și îngrijirilor, care 
stabilește măsuri pentru accesarea și partajarea datelor de sănătate într-un mod sigur.

Această unitate introduce, de asemenea, cursanții în 3 piloni (sănătatea digitală, protecția 
datelor de sănătate și dreptul de acces la datele de sănătate). Unitatea creează, de 
asemenea, cadrul de bază pentru analiza responsabilităților medicilor, precum și categoriile 
de responsabilități ale acestora.
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