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A biztonságot szolgálják
Kamerák működnek a csíkszeredai kórház sürgősségi betegellátó egységében
• Olvasói panasz nyo-
mán jártunk utána an-
nak a kérdésnek, hogy 
miért vannak kamerák 
felszerelve a csík-
szeredai kórház sür-
gősségi betegellátó 
egységében, többek 
között a kórtermekben 
is. Az egészségügyi 
intézmény szerint a 
rendszert a törvényes 
előírások betartásá-
val helyezték üzembe 
a betegek és a sze-
mélyzet biztonsága 
érdekében, a felvéte-
leket pedig nem érheti 
kibertámadás.

ISZLAI KATALIN

Feldúltan kereste meg szer-
kesztőségünket egy csík-
széki fiatal hölgy, miután 

ellátása során észrevette, hogy 
a Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórház sürgősségi betegellátó 
egységében (UPU) a kórtermekben 
is kamerák vannak felszerelve. El-
mondása szerint kényelmetlenül 
érezte magát az eszközök miatt, 
nehezére esett levetkőzni abban 
a tudatban, hogy erről felvétel 
készül, illetve aggódott amiatt is, 
hogy ki láthatja ezeket és kike-
rülhetnek-e a nyilvánosság elé. 
A téma kapcsán a csíkszeredai 
kórháztól érdeklődtünk, miért 
van szükség a kamerákra, milyen 
jogalapja van a felszerelésüknek, 
és hogyan biztosítják a páciensek 
személyiségi jogainak védelmét.

24 kamera működik

Mint az egészségügyi intézmény 
leszögezte: a sürgősségi betegellá-
tó egységbe a törvényes előírások 
betartásával szereltek fel megfi -
gyelő kamerákat, amelyeket az 
ország összes nagyobb sürgősségi 
osztályán évek óta használnak. 
Ezek a betegek és a személyzet biz-
tonságát egyaránt szolgálják, és 
hozzájárulnak a betegellátás minő-
ségének javításához azáltal, hogy 
utólagosan ellenőrizhetővé teszik 
azt. Indokolták a kamerák felsze-

relését az osztályon korábban tör-
tént rongálások és a személyzetet 
ért bántalmazás is. A kórház a 
törvényes előírások betartásával 
használja ezt a kamerarendszert, 
tiszteletben tartja az erre vonatko-
zó jogszabályokat és a páciensek 
emberi méltóságát. A sürgősségi 
betegellátó egységben egyébként 
összesen 24 megfi gyelő kamera 

működik, ezek közül 15 van kezelő-
felületeken, tehát kórtermekben, 
gipszelőben elhelyezve.

Nem kerülhetnek 
nyilvánosságra

A kórház ugyanakkor biztosította 
a pácienseket, hogy a kamerák egy 
zárt videorendszert képeznek, nem 
kapcsolódnak külső egységhez, így 
nem érheti őket kibertámadás. A 
felvételekhez illetéktelenek nem fér-
nek hozzá, a tárolóegység a sürgős-
ségi osztály vezetőjénél van, a felvé-

teleket csak az adatok kezelésével 
megbízott személy látja. A felvétele-
ket harminc napig tárolja a rendszer, 
ezután automatikusan törli. Azok-
ban az esetekben, amikor erre igény 
merül fel, vagy tisztázás alatt állnak 
egyes kérdések, a felvételeket hosz-
szabb ideig is tárolni lehet. A felvé-
teleket csak akkor adja ki a kórház, 
a személyes adatok védelmének be-

tartása mellett, amennyiben azokat 
a nyomozó és igazságszolgáltatási 
szervek kérik, illetve elrendelik. A 
kamerák által rögzített adatok fel-
használása négy jogszabály alapján 
történik. Az első az Európai Unió 
2016-ból származó 679-es számú, a 
személyes adatok felhasználásáról 
szóló rendelete. A másik a 2018-ból 
származó 190-es számú törvény, 
amely az Európai Unió 2016. évi 679-
es számú rendeletének és az Európa 
Tanács 2016. április 27-ei rendeleté-
nek életbe léptetéséről rendelkezik. 
Ezek mellett a 2003-ból származó 

333-as számú törvény, amely a sze-
mély- és vagyonvédelemről szól, 
illetve a törvény részletszabályait 
tartalmazó, 2012. évi 301-es számú 
kormányhatározat is rendelkezik a 
kamerák által rögzített adatok fel-
használásáról.

A páciensek jogai

A kórház hangsúlyozta: az Európai 
Unió 2016. évi 679-es számú szabály-
zója szerint az intézmény adathasz-
nálati joggal rendelkezik a szemé-
lyes adatok terén. A kamerarendszer 
révén a kórház videófelvételeket 
gyűjt és hasznosít a személyek és ja-
vak, a felszerelés biztonsága, illetve 
egyes, kritikus állapotban lévő bete-
gek számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatások megvalósítása érde-
kében. A kórház viszont nem hasz-
nálja személyes célokra ezeket a 
felvételeket, sem pedig a páciensek, 
alkalmazottak vagy együttműködő 
partnerek követésére. Nincsenek 
kamerával megfi gyelve olyan terü-
letek, amelyekben a magánélethez 
kapcsolódóan magasabb elvárások 
vannak, így a mosdókban, öltözők-
ben, irodákban. Minden esetben, 
ahol léteznek térfi gyelő kamerák, ki 
van függesztve erről egy tájékoztató 
leírás. Ezeket a következő időszak-
ban még jobban látható és részle-
tesebb leírásokra fogja lecserélni a 
kórház. Az Európai Unió rendelete 
értelmében ugyanakkor a pácien-
seknek is joguk van tájékozódni ar-
ról, hogy a kórház hogyan és miért 
használja a személyes adataikat, 
joguk van megbizonyosodni arról, 
ha az adataikat felhasználják, és 
amennyiben ez megtörténik, hoz-
záférhetnek ezekhez. Ugyanak-
kor a pácienseknek jogukban áll 
kijavítani, törölni vagy korlátozni 
ezen adatok felhasználását, egyes 
kivételekkel. Jogukban áll tiltani is 
ezek felhasználását, szintén egyes 
kivételekkel. Amennyiben egy pá-
ciens szeretne élni ezekkel a jogok-
kal vagy kérdései vannak az adatok 
feldolgozásaival kapcsolatosan, az 
rpd@spitalmciuc.ro e-mail-címen 
érdeklődhet, illetve nyújthat be 
igényt. A kamerák használatáról, az 
ezek által rögzített személyes ada-
tok védelméről a kórház honlapján, 
a következő linken olvasható rész-
letes tájékoztatás: spitalmciuc.ro/
index.php/gdpr.

A betegek és a személyzet 
biztonságát szolgálják. Ahol 
térfigyelő kamerák működnek, 
ki van függesztve erről egy 
tájékoztató

▴  F O R R Á S :  C S Í K S Z E R E D A I
     MEGYEI  SÜRGŐSSÉGI  KÓRHÁZ

Hargita megye

A 2020 decemberében őrizetbe 
vett, majd előzetes letartóz-

tatásba került (amit többször is 
meghosszabbítottak), jelenleg 

házi őrizetben lévő koráb-
bi kórházmenedzser ellen 
csütörtökön emelt vádat az 
Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség. A vád szerint 
Lukács hivatali visszaélést 
követett el, kenőpénzt 
fogadott el, és jogosulat-

lan előnyre tett szert. Az ügyben 
B. Enikő, a kórház közbeszerzéssel 
foglalkozó egységének munkatár-
sa és B. László ellen is vádat emelt 
a DNA (utóbbi a bűncselekmények 
feltételezett elkövetésekor raktáros-
ként dolgozott a székelyudvarhelyi 
kórházban). Az ügyben vádat emel-
tek még D. D. Bertea, a Chantel Sante 
Kft . adminisztrátora ellen. 

Mint ismert, december 3-án ház-
kutatásokat tartott többek között a 

székelyudvarhelyi kórházban is az 
Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség, ezt követően őrizetbe vették hat 
másik gyanúsított mellett Lukács 
Antalt, a kórház akkori menedzse-
rét, akit december 5-én előzetes le-
tartóztatásba helyeztek.

Vádat emelt a DNA a volt kórházmenedzser ellen
• Négyrendbeli hivatali visszaélés és szintén négyrendbeli kenőpénz-elfogadás és 
befolyás vásárlása miatt emeltek vádat csütörtökön Lukács Antal, a székelyudvarhe-
lyi kórház korábbi menedzsere ellen.

Lukács Antal, a székelyudvarhelyi 
kórház korábbi menedzsere

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Közlemény
A gyergyószentmiklósi Rózsa 
utca lakóit értesítik, hogy a 
villamosenergia-szolgáltató cég 
munkatársai a napokban az osz-
lopokon lévő villanykábeleket 
lefektetik a föld alatti vezetékek-
be, ugyanígy bevezetik a ház-
tartásokhoz is, a villanyórákat 
pedig a kapun kívül szerelik fel. 
Áramkiesésre is lehet számítani 
az adott helyszíneken, az adott 
háztartásokban. A munkálatok 
május 7-éig tartanak, és fontos 
tudni, hogy önköltségen végzi 
a szolgáltató, vagyis ez a lakók-
nak nem kerül pénzbe.

• RÖVIDEN 




