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1. Legislativa související s
mamografickým screeningem:
•

Věstník MZ ČR 11/2002: Doporučený
standard při poskytování a vykazování
výkonů screeningu nádorů prsu v České
republice

•

Věstník MZ ČR 12/2004: Doporučený
standard pro sběr dat a vedení auditu
mamografického screeningu v České
republice

•

Věstník MZ ČR 02/2007: Doporučený
standard při poskytování a vykazování
výkonů screeningu nádorů prsu v České
republice

•

Vyhláška MZ ČR č. 56/1997 Sb., kterou se
stanoví obsah a časové rozmezí
preventivních prohlídek + Vyhláška MZ ČR
č. 183/2000 Sb. + Vyhláška MZ ČR č.
372/2002 Sb.

2. Legislativa související s informační
podporou (zpracování osobních údajů)
•

Evropská unie

•

Směrnice 95/46/ES (24.10.1995) – o
ochraně fyzických údajů v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů

•

Česká republika

•

Zákon č.101/2000 Sb. – o ochraně
osobních údajů, je v souladu se
směrnicí ES, zřízen ÚOOÚ

•

Zákon č.260/2001 Sb. – kterým se
mění zákon č.20/1966 Sb. – o péči o
zdraví lidu – řeší se povinnost vedení
zdrav.dokumentace, vedení NZIS,
vedení zdrav.dok. na elektronických
médiích

•

Zákon č.156/2004 Sb, - kterým se
mění zákon č.20/1966 Sb. – upravuje
problematiku národních zdravot.
registrů (NOR atd.)

3. Aktuální stav informační podpory
mamografického screeningu v ČR
(na IBA MU Brno):
a/

Sběr předávaných dat na IBA:

•

Sběr je omezen na vybrané údaje =
nejde o osobní identifikační údaje –
není z nich možno pacienta
identifikovat (okres trvalého bydliště,
datum narození, pohlaví, ZP, ZZ,
ošetřující lékař)

•

Jméno/příjmení, RČ a PSČ se
nesbírají

•

Jde o anonymizaci sbíraných dat =
nejde tedy o zdravotnickou
dokumentaci

•

Sbírají se pouze anonymní údaje,
které nepodléhají režimu práce s
osobnímu údaji stanovenému v
zákonu č.101/2000 Sb.

3. Aktuální stav informační podpory
mamografického screeningu v ČR
(na IBA MU Brno):
b/
•

•

Zabezpečení dat na IBA MU
Fyzická bezpečnost
•

Serverovna – autorizovaný
přístup, logování

•

Záložní zdroje napájení

•

PC – spořiče obrazovky
přednastaveny

•

Síťová bezpečnost, firewall,
záznamy o vzdáleném přístupu

Servery
•

Monitorované aplikace, služby,
systémová politika, zrcadlení dat,
antivirová ochrana, zálohování,
penetrační testy

4. Smluvní vztahy mezi Centry a IBA MU
•

Nové smlouvy rozeslány
(smlouvy o poskytnutí dat do db
mamografického screeningu)
(odsouhlaseny právníkem SFN)

•

Distribuce s průvodními dopisy
(v průběhu 9. – 11.2009)
(odsouhlaseno předsedou komise pro
mamogr.screening MZ ČR)

Závěr: Právní zázemí informační
podpory IBA MU Brno je zcela
bezpečné ve vztahu k údajům, které
jsou předmětem sběru

Počet akreditovaných mamografických center
k 27/11/2009 = 66
Centra s podepsanou smlouvou = 56 (85%)
Centra s nevrácenou smlouvou = 10 (15%)
-----------------------------------------------------------pro srovnání stav u ostatních screeningových
programů:
CERVIX: 46 center (36/10)
CRCA: 222 center (132/90)
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