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ANEXA 1
Situații abuz sistem informatic în domeniul sănătății
Cazuri de prelucrare nelegală a datelor personale cu caracter medical– Statele Unite
În timp ce investiga viaţa unei membre bine cunoscute din industria filmului, un jurnalist a
pătruns într-un spital din New York deghizat în medic. Jurnalistul a obținut dosarul medical
al actritei și a publicat faptul că aceasta a fost tratata pentru o boală cu transmitere sexuală.
În timp ce un renumit politician din Washington a fost propus pentru un post în cadrul
Guvernului Federal, cercetătorii au analizat datele sale cu caracter personal și au constatat
că înainte cu 26 de ani fusese internat într-un spital de boli mintale. Deși detaliile privind
tratamentul său au fost neclare, în baza informațiilor obţinute acesta a fost eliminat din
cursa pentru acel post.
Un student de la medicină din Colorado a predat fișe medicale aparținând pacienților, unor
avocați specializați în malpraxis, copiindu-le pe timp de noapte din departamentul de
evidențe medicale și le-a vândut atât lor, cât și altor avocați din alte state pentru câte 50.00
dolari fiecare.
SURSA: Comentarii de Peter Waegemann, Director Executiv, Institutul Medical Records, la
Conferința privind o înregistrare de sănătate: nevoile sociale și a vieții private, Washington
DC, 11-12 februarie 1993.
Un cercetător a efectuat două studii cu privire la tutun și la cancer și i-a asigurat pe cei
supuși experimentelor că informațiile furnizate vor rămâne confidențiale. Într-un proces în
care nu era implicat cercetătorul și nici cele două instituții unde erau stocate informațiile,
„American Tobacco” și alte două companii au obligat cercetătorul să depună mărturie să le
furnizeze datele. La tribunal el a fost considerat că obstrucționează actul de justiție datorită
faptului că nu s-a conformat cerinţelor, deși acesta a declarat că va dura mai mult de 1000
de ore pentru a șterge datele de identificare ale subiectelor de studiu.
Într-un articol care se referea la tehnologiile folosite de serviciul de urgență, un ziar local a
publicat detalii cu privire la boala fatală a soției lui BJR. În ciuda stresului major adus lui BJR,
un tribunal a decis că ziarul este exonerat de orice răspundere.
Un medic a fost testat pentru virusul SIDA, ca parte a unui studiu de ocrotire a sănătății
cadrelor medicale. Deși medicului i-a fost promisă confidențialitatea, cercetătorul a
dezvăluit rezultatul pozitiv al testului angajatorului său, spitalul județean. Medicul a aflat
despre rezultatele testului SIDA prin intermediul angajatorului său.
O companie de asigurări a descoperit că unul dintre agenții săi a avut SIDA și i-a reziliat
contractul fără preavizul de 30 de zile prevăzut în acel contract. Omul a murit înainte de a
recupera prin arbitraj suma de 16.000 dolari .
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În baza plangerilor făcute de părinți după ce le-au fost transmise afirmațiile nepotrivite
făcute de un șofer de autobuz școlar în timp ce conducea copii pe ruta sa, chestorul școlii a
investigat plângerile și a raportat că, atât timp cât șoferul si-a urmat tratamentul medical nu
existau riscuri ca boala să îi afecteze munca . Părinții au insistat să vadă fișa medicală
completă a conducătorului auto, și, în 1986, Curtea Supremă a decis că aceştia aveau
dreptul să aibă acces la acele fișe.
Un medic angajat la firma lui RB a discutat despre starea de sănătate a angajaţilor cu
managerii, încălcând normele companiei privind confidențialitatea informațiilor angajaţilor.
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