Izkoristite ugodno prednaročilo
Cena (1) knjige v prednaročilu je 55 evrov, po izidu pa 70 evrov.

Obdelava zdravstvene dokumentacije in pravica do zasebnosti
avtorice dr. Milene Marinič
Avtorica dr. Milena Marinič, dolgoletna zdravstvena delavka, je opazovala delo z
zdravstvenimi podatki več kot 35 let. Spoznanja je pravno utemeljila in obrazložila v svoji
doktorski disertaciji, ki jo je nadgradila z nastajajočo knjigo. V njej obravnava obdelavo
zdravstvenih podatkov, ki za posameznikovo zasebnost in njegovo dostojanstvo
predstavljajo posebej občutljive podatke. Kljub dobi informacijskih tehnologij, v kateri
živimo, se v okviru zdravstvenega sistema veliko število zdravstvenih podatkov o
posamezniku še vedno vodi s klasičnimi metodami in oblikami. Enostavno rečeno –
obdelujejo se ročno.
Avtorica ugotavlja: »Upravljavcu je kljub dobi informatizacije še vedno dovoljena
netransparentna ročna obdelava zdravstvenih podatkov«. To dejstvo pa glede
informacijske varnosti kot tudi glede varstva zasebnosti in dostojanstva posameznika
pomeni na prvi pogled sicer nenavaden, vendar pereč izziv upravljavcem tovrstnih
zbirk podatkov in njihovim nadzornikom. Prav temu izzivu je namenjena knjiga, ki skuša
ne le opredeliti in kritično analizirati normativno in dejansko stanje na obravnavanem
področju, temveč tudi opozoriti na slabosti ureditve. (izvleček iz predgovora prof. dr.
Janeza Čebulja, bivšega ustavnega sodnika)

OBDELAVA
ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE
IN PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Vsebina knjige je pomembna za kakovost zdravstvene obravnave. V njej odstira
mnoga dejstva glede obdelave zdravstvenih podatkov znotraj zdravstvenih
zavodov. Z razlago domače in tuje zakonodaje ter sodne prakse ponuja varno
pot obdelave zdravstvenih podatkov tam, kjer zakonodaja tega ne ureja ali
600 strani
premalo določno.
Avtorica je knjigo napisala kot učbenik z razlago in navodili. Knjigo je
Knjiga bo izšla
namenila študentom, zdravstvenim delavcem in vsem drugim, ki prihajajo
marca 2016.
pri svojem delu v stik z zdravstveno dokumentacijo. Po njej pa bo zagotovo
posegla tudi laična javnost, saj bo ozaveščena o pravilnem ravnanju z osebnimi
zdravstvenimi podatki in dokumenti ter o njihovih zlorabah.

dr. Milena Marinič
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