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Prawo stanu Nowy Jork dotyczące ochrony 
poufności a wirus HIV: Artykuł 27-F ustawy 
o publicznej opiece zdrowotnej



Czym jest artykuł 27-F ustawy o publicznej opiece 
zdrowotnej?
Artykuł 27-F to fragment ustawy stanu Nowy Jork o publicznej opiece 
zdrowotnej, dotyczący ochrony poufności i prywatności osób, które:

• były badane na obecność wirusa HIV,
• mogły mieć kontakt z wirusem HIV,
• zostały zdiagnozowane jako nosiciele wirusa HIV lub chorzy na 

choroby związane z HIV/AIDS,
• były leczone pod kątem choroby związanej z HIV/AIDS.

Artykuł 27-F ustawy o publicznej opiece zdrowotnej:
• wymaga, aby każda osoba, która ukończyła 13 lat, miała możliwość 

wykonania testu na HIV co najmniej raz w ramach rutynowej opieki 
zdrowotnej;

• wymaga — z pewnymi wyjątkami — aby informacje o ewentualnym 
zakażeniu wirusem HIV mogły być ujawniane (udostępniane innym) 
tylko pod warunkiem uzyskania specjalnego formularza zgody 
podpisanego przez daną osobę lub jej prawnie wyznaczonego 
opiekuna bądź pełnomocnika w zakresie opieki zdrowotnej;

• dotyczy osób i placówek bezpośrednio świadczących usługi opieki 
zdrowotnej lub pomocy społecznej oraz każdego, kto ma dostęp do 
informacji dotyczących nosicielstwa wirusa HIV przez daną osobę, 
otrzymanych na podstawie podpisanego formularza zgody na 
ujawnienie takich informacji;

• określa, że każda osoba lub placówka, której praca jest regulowana 
przez artykuł 27-F i która otrzymuje informacje dotyczące wirusa HIV, 
MUSI zapewnić poufność tych informacji zgodnie z wymogami prawa.

Czym są „poufne informacje dotyczące wirusa HIV”?
Tym terminem określane są wszelkie informacje wskazujące, że osoba:

• była poddawana testom w kierunku zakażenia wirusem HIV (takim 
jak test przeciwciał HIV, test CD4, test poziomu wiremii, test reakcji 
polimeryzacji łańcuchowej (polymerase chain reaction, PCR) lub 
innym testom;

• została zdiagnozowana jako nosiciel wirusa HIV bądź osoba chora 
na chorobę związaną z HIV albo na AIDS;

• mogła mieć kontakt z wirusem HIV;
• wykazuje któryś z objawów (dotyczy to też informacji o kontaktach 

seksualnych danej osoby oraz osobach, z którymi mogła ona 
dzielić igłę);

• żyje w związku partnerskim z osobą zdiagnozowaną jako nosiciel HIV 
lub miała kontakty seksualne z taką osobą bądź dzieliła z nią igłę.



Materiały:

Infolinia Wydziału Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State 
Department of Health) dotycząca poufności danych związanych  
z HIV 800-962-5065
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:30–16:30.

Skargi można przesyłać na adres:
Special Investigation Unit AIDS Institute
New York State Department of Health
Empire State Plaza, Corning Tower #308
Albany, NY 12237
518-473-2300

Zgłoszenia przypadków naruszeń praw człowieka na terenie 
stanu Nowy Jork:
Wdział Praw Człowieka Stanu Nowy Jork, Biuro ds. AIDS  
(New York State Division of Human Rights, Office of AIDS)
Przypadki dyskryminacji
888-392-3644

Aby zgłosić podejrzenie naruszenia artykułu 27-F, skorzystaj  
z formularza DOH nr 2865, który znajdziesz w tym miejscu:
https://www.health.ny.gov/forms/doh-2865.pdf

Więcej informacji o federalnych przepisach dotyczących  
ochrony prywatności:
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych,  
Biuro ds. Praw Obywatelskich (U.S. Department of Health and 
Human Services, Office for Civil Rights)
800-368-1019

Informacje i pomoc w związku z identyfikacją partnerów:
Program Partner Services
800-541-2437
Program pomocy w powiadamianiu o kontaktach  
(Contact Notification Assistance Program, CNAP):
Tylko miasto Nowy Jork
212-693-1419 lub 311

Informacje ogólne i możliwości pomocy prawnej:
Legal Action Center
212-243-1313

Formularze świadomej zgody i formularze zgody na ujawnienie informacji 
oraz dodatkowe informacje na temat programów, zasad i przepisów 
związanych z HIV/AIDS można znaleźć w witrynie NYSDOH pod adresem:
www.health.ny.gov/diseases/aids/index.htm

W jakich okolicznościach powinna być 
zapewniona możliwość wykonania testu na HIV?
Każda osoba, która ukończyła 13 lat, musi mieć możliwość wykonania 
testu na HIV co najmniej raz w ramach rutynowej opieki zdrowotnej 
w placówkach o następującym zakresie działalności:

• Usługi podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodkach 
diagnostycznych i leczniczych (w tym w przychodniach szkolnych 
i ośrodkach planowania rodziny)

• Usługi podstawowej opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach 
ambulatoryjnych

• Stacjonarne oddziały szpitalne
• Szpitalne oddziały ratunkowe

Możliwość wykonania testu na HIV muszą udostępniać lekarze, asystenci 
medyczni, personel pielęgniarski i położne w placówkach podstawowej 
opieki zdrowotnej bądź ich przedstawiciele, niezależnie od okoliczności.
Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje następujące obszary medycyny:

• Medycyna rodzinna
• Pediatria ogólna
• Podstawowa opieka zdrowotna
• Medycyna wewnętrzna
• Położnictwo/ginekologia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Istnieją trzy wyjątki od wymogu zapewnienia możliwości wykonania testu 
na HIV:

• Gdy dana osoba jest poddawana leczeniu w przypadku 
zagrożenia życia.

• Gdy danej osobie zapewniono już możliwość wykonania testu na 
HIV lub poddaną ją takiemu testowi (o ile nie ma innych wskazań 
ze względu na późniejsze ryzykowne zachowania).

• Gdy lekarz prowadzący stwierdzi, że dana osoba nie może 
decydować o sobie ze względu na ograniczoną sprawność umysłową.
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Czy test na HIV wymaga udzielenia zgody?
Prawo stanu Nowy Jork wymaga, aby przed wykonaniem testu na HIV 
pacjent został odpowiednio poinformowany, w tym o przysługującym 
mu prawie do odmowy poddania się testowi. Zgodnie z obowiązującymi 
od 28 listopada 2016 r. poprawkami w ustawie o publicznej opiece 
zdrowotnej usunięto wymóg uzyskania pisemnej lub ustnej zgody na test 
na HIV (dotyczy to m.in. pisemnej zgody na test w zakładach poprawczych 
i więzieniach stanu Nowy Jork) oraz wzmianki o formularzach zgody. 
Celem poprawek w ustawie o publicznej opiece zdrowotnej było 
wyeliminowanie przeszkód utrudniających wykonywanie testów na HIV 
oraz zastosowanie względem tych testów tych samych zasad, według 
których są wykonywane inne ważne testy laboratoryjne. Testy na HIV 
pozostają dobrowolne i pacjenci mają prawo do odmowy poddania się 
testowi, ale w żadnych okolicznościach nie ma już wymogu uzyskania 
pisemnej ani ustnej zgody na test. Pacjenci muszą być informowani ustnie 
o planowanym wykonaniu testu na HIV. Ewentualna odmowa poddania się 
testowi powinna zostać zapisana w kartotece pacjenta.

Czy osoby niepełnoletnie mogą wyrazić zgodę 
na test na HIV, leczenie HIV i usługi związane 
z profilaktyką HIV?
Tak. Osoby niepełnoletnie mają możliwość wyrażenia zgody na poddanie 
się testowi na HIV bez udziału rodziców. Należy im przekazać potrzebne 
informacje na temat HIV oraz poinformować o prawie do odmowy poddania 
się testowi na HIV. Zgodnie z poprawkami w ustawie o publicznej opiece 
zdrowotnej przyjętymi w 2016 r. osoby niepełnoletnie mogą obecnie 
wyrażać zgodę na leczenie HIV i usługi związane z profilaktyką HIV, w tym 
na profilaktykę przedekspozycyjną (pre-exposure prophylaxis, PrEP) 
i profilaktykę poekspozycyjną (post-exposure prophylaxis, PEP).

Przykład oświadczenia o zakazie wtórnego ujawniania informacji: 
„Niniejsze informacje pochodzą z poufnej dokumentacji chronionej 
prawem stanowym. Prawo stanowe zabrania dalszego ujawniania tych 
informacji bez pisemnej zgody osoby, której one dotyczą, jeśli nie jest 
to w inny sposób dozwolone przez prawo. Każde nieupoważnione 
dalsze ujawnienie tych informacji z naruszeniem prawa stanowego 
może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności bądź obiema 
tymi karami. Ogólne upoważnienie do ujawnienia informacji medycznych 
lub innych NIE uprawnia do dalszego ujawniania informacji”.
— Ustawa o publicznej opiece zdrowotnej, § 2782 (5)(a)
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Czy przy ujawnianiu informacji związanych 
z HIV innej stronie konieczne jest zamieszczenie 
oświadczenia, że nie wolno przekazywać tych 
informacji dalej bez zgody osoby chronionej?
Mówiąc ogólnie, oświadczenie o zakazie wtórnego ujawniania powinno 
towarzyszyć wszystkim przypadkom udostępnienia informacji związanych 
z wirusem HIV. Istnieje jednak szereg wyjątków od tej zasady.

Oświadczenie o zakazie wtórnego ujawniania NIE jest wymagane 
w następujących sytuacjach:

• Gdy lekarz lub placówka opieki zdrowotnej udostępnia informacje 
związane z wirusem HIV, ponieważ są one potrzebne do 
zapewnienia odpowiedniej opieki.

• Gdy informacje są udostępniane podmiotom zewnętrznym 
zajmującym się zwrotem kosztów lub ich przedstawicielom w zakresie 
niezbędnym do uzyskania zwrotu kosztów usług opieki zdrowotnej 
świadczonych przez placówki medyczne (pod warunkiem, że 
placówka uzyskała zezwolenie na takie ujawnienie w innej sytuacji).

• Gdy uzyskano prawidłową zgodę — w wyniku użycia odpowiedniego 
formularza. Formularz powinien zawierać: konkretne upoważnienie 
do ujawnienia informacji związanych z wirusem HIV, imię i nazwisko 
chronionej osoby, imię i nazwisko adresata, przyczynę/cel, datę, 
okres obowiązywania zgody i podpis.

• Gdy klienci samodzielnie ujawniają informacje związane z wirusem HIV.
• W komunikacji wewnętrznej.
• Gdy informacje są ujawniane rodzicom/opiekunom prawnym.
• W celu powiadomienia o kontakcie.
• W związku z nakazem sądowym.
• Gdy informacje są ujawniane upoważnionej instytucji w związku 

z opieką zastępczą/adopcją.
• Gdy informacje są ujawniane organom wymiaru sprawiedliwości 

w związku z postępowaniem dotyczącym chronionej osoby.
• Gdy informacje są ujawniane pracownikom publicznej opieki zdrowotnej.
• Gdy prowadzone są działania związane z kontrolą/monitorowaniem 

świadczenia usług.
• Gdy informacje są ujawniane w związku z transplantacją organów.

Jakie informacje należy przekazać pacjentowi 
przed wykonaniem testu na HIV?
Przed przeprowadzeniem testu diagnostycznego w kierunku HIV 
pacjentowi należy przekazać informacje na temat wirusa HIV — w formie 
ustnej, pisemnej lub graficznej bądź w innym przystępnym formacie 
audiowizualnym. Można to łatwo zrobić, na przykład umieszczając 
w widocznym miejscu plakat punktu testów na HIV Wydziału Zdrowia 
Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, DOH) lub rozdając 
pacjentom broszurę na temat testów przygotowaną przez DOH. Plakat 
i broszura na temat testów są dostępne w siedmiu językach w tym miejscu: 
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/testing/index.htm

Kiedy konieczne jest podpisanie formularza zgody 
na ujawnienie informacji?
Ogólnie informacje związane z wirusem HIV można ujawnić tylko pod 
warunkiem, że dana osoba podpisze specjalny formularz zgody na 
ujawnienie informacji dotyczących HIV. Na przykład bez podpisanego 
formularza placówka medyczna może nie przekazać poufnych informacji 
na temat HIV z kartoteki pacjenta opiekunowi prowadzącemu ani innej 
osobie z organizacji społecznej. Aby można było ujawnić informacje 
na temat HIV z kartoteki pacjenta podmiotowi niemedycznemu 
w jakimkolwiek celu, w tym zapewnienia dostępu do opieki, potrzebne 
jest odpowiednie podpisane upoważnienie. Do tego celu służy formularz 
DOH nr 2557: Upoważnienie do ujawnienia informacji medycznych 
i poufnych związanych z HIV (Authorization for Release of Medical 
Information and Confidential HIV Related Information). Formularz 
ten dotyczy ujawniania informacji zarówno związanych z HIV, jak 
i niemających związku z tym wirusem. Jeśli ujawniane informacje dotyczą 
używania alkoholu lub substancji odurzających, co jest objęte dodatkową 
ochroną na mocy rozporządzenia federalnego 42-CFR (część 2), można 
skorzystać z formularza DOH nr 5032, „Upoważnienie do ujawnienia 
informacji na temat stanu zdrowia (w tym dotyczących leczenia uzależnień 
od alkoholu/narkotyków oraz zdrowia psychicznego) oraz informacji 
poufnych związanych z HIV/AIDS” (Authorization for Release of Health 
Information (Including Alcohol/Drug Treatment and Mental Health 
Information) and Confidential HIV/AIDS Related Information).
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W jakich sytuacjach można ujawnić informacje 
związane z wirusem HIV bez specjalnego 
formularza zgody na ujawnienie takich informacji?
W celu leczenia pacjenta:

• Lekarze współpracujący z dotychczasowym opiekunem 
prowadzącym pacjenta mogą korzystać z informacji związanych 
z zakażeniem wirusem HIV, omawiając je między sobą lub 
z przełożonymi, ale tylko w celu zapewniania niezbędnej opieki.

• Zgodnie z powszechną praktyką szpital lub placówka 
medyczna może przekazać informacje związane z wirusem HIV 
ubezpieczycielowi pacjenta, jeśli są one wymagane do zapłaty za 
opiekę medyczną. 

• Personel medyczny i niektórzy inni pracownicy nadzoru mogą mieć 
dostęp do informacji związanych z wirusem HIV w celu świadczenia 
lub monitorowania usług, jeśli dana osoba przebywa w więzieniu lub 
zakładzie karnym albo jest na zwolnieniu warunkowym. 

W celu monitorowania opieki i profilaktyki zdrowotnej:
• Personel i administracja placówek opieki zdrowotnej, organizacje 

nadzorujące lub agencje rządowe, które są upoważnione do 
dostępu do dokumentacji medycznej, mogą otrzymać informacje 
związane z wirusem HIV, jeśli są one potrzebne do nadzorowania 
lub monitorowania usług opieki zdrowotnej lub społecznej bądź do 
administrowania nimi.

• Znani partnerzy osoby, u której niedawno zdiagnozowano HIV, 
muszą zostać powiadomieni przez lekarza lub pracownika publicznej 
opieki zdrowotnej, że zostali narażeni na zakażenie wirusem HIV. 
Nie zostaną im przekazane informacje na temat źródła zakażenia.

• Urzędnicy publicznej opieki zdrowotnej mogą mieć dostęp do 
tych informacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Dotyczy to na 
przykład zgłaszania przypadków HIV/AIDS w celu monitorowania 
rozprzestrzeniania się choroby i planowania programów 
profilaktycznych.

• Naukowcy prowadzący badania w akademickim ośrodku 
medycznym za zgodą niezależnej komisji etycznej działającej w tym 
ośrodku, która jest odpowiedzialna za ochronę uczestników badań 
z udziałem ludzi.

W celu ułatwienia dostępu do opieki w związku z HIV i dbania o 
ciągłość tej opieki: 
Jeśli istnieją przesłanki, by sądzić, że pacjent jest pozbawiony opieki, 
Wydział Zdrowia (Department of Health, DOH) może przekazać informacje 
placówce opieki zdrowotnej lub koordynatorowi opieki, który zgodnie 
z dokumentacją opiekuje się daną osobą. Jeśli istnieją przesłanki, by 
sądzić, że pacjent mający HIV jest pozbawiony opieki, może się z nim 
skontaktować placówka medyczna, koordynator opieki lub pracownik 
DOH. Celem kontaktu będzie umożliwienie dostępu do opieki oraz 
zachęcenie do korzystania z niej.

Inne sytuacje, w których można ujawnić informacje związane z wirusem 
HIV bez specjalnego formularza zgody na ujawnienie takich informacji: 

• Dostęp do tych informacji mogą mieć upoważnione agencje 
pracujące z potencjalnymi rodzicami adopcyjnymi lub zastępczymi. 

• Sędzia może wydać specjalny nakaz sądowy, który wymaga 
ujawnienia informacji związanych z wirusem HIV. Ujawnienie 
informacji nie może nastąpić w odpowiedzi na wezwanie 
wystosowane przez adwokata.

• Artykuł 27-F nie dotyczy testów na HIV, które są zlecane wyłącznie 
w celach związanych z ubezpieczeniem. Tego rodzaju testy są 
przedmiotem sekcji 2611 prawa ubezpieczeniowego. Testy na HIV 
wykonywane w celach związanych z ubezpieczeniem zazwyczaj 
zawierają krótki tekst pisemnej zgody i informację o doradcy, którzy 
udzieli dodatkowych informacji. 

• Informacje mogą zostać ujawnione bez zgody w niektórych 
przypadkach narażenia na zakażenie HIV w miejscu pracy, gdy są 
spełnione wszystkie kryteria narażenia.
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