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Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Panią Radną na Sesji Rady Miasta 

Zgierza w dniu 28 stycznia 2016 roku, dotyczącą wprowadzenia zgierskiej karty I.C.E. uprzejmie 

informuję, iż zgodnie z wcześniejszym pismem Pana Dariusza Bereżewskiego Komendanta Straży 

Miejskiej w Zgierzu z dnia 13 tycznia br. w tej samej sprawie, podjęte zostały działania mające 

na celu wstępne rozpoznanie możliwości zrealizowania tego przedsięwzięcia w naszym mieście, 

przy uwzględnieniu jego kosztów i współpracy innych podmiotów w tym zakresie i pozyskaniu 

ewentualnych sponsorów. 

Wydaje się, że nie ma przeszkód prawnych do wprowadzenia takiego dokumentu do obiegu, 

gdyż jest to powiązane z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz zwiększeniem bezpieczeństwa 

zdrowotnego, co może uzasadniać pozyskanie i wykorzystanie danych osobowych osób 

potrzebujących, zwłaszcza za ich zgodą. 

Karta zawierać będzie jednak dane osobowe wrażliwe i wskazane byłoby jednak zastosowanie 

dodatkowych zabezpieczeń wymaganych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

Największe wątpliwości mogą pojawić się w związku z brakiem zintegrowanego systemu 

medycznego i wpisywaniem danych, które powinna zawierać karta I.C.E., w szczególności 

właściwym wpisywaniem grupy krwi oraz międzynarodowego rodzajowego kodu choroby ICD-10. 

a także odpowiedzialnością za wpisywanie danych i wydawanie kart. 

W Y D Z I A Ł O R G A H I Z A C Y I N Y 



Lekarze POZ nie mają dostępu do wszystkich informacji np. o chorobach psychicznych, 

zakażeniach wirusem HIV, alergiach, przeszczepach, ( wiele może się się ujawnić po wypisaniu 

karty) a przyjmowane w związku z nimi leki mogą wejść w interakcję z lekami podawanymi 

podczas akcji ratowniczej. 

Koncepcja własnego wypisywania karty I.C.E. niesie z kolei duże ryzyko niedokładności 

wpisywanych danych. 

Z informacji pozyskanych przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych 

w Zgierzu wynika, że wątpliwości natury medycznej są na tyle istotne, że konieczne jest powołanie 

zespołu do szczegółowego opracowania założeń organizacyjnych związanych z wprowadzeniem 

wnioskowanego przedsięwzięcia lub omówienie wszystkich istotnych kwestii związanych 

z planami wdrożenia karty I.C.E. w Zgierzu na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rady Miasta Zgierza w marcu br. 


