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Váš dopis ze dne 10. září 2020

V Praze dne 18. září 2020

Odpověď k žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 10. září 2020, kterou jste

požadovala vysvětlení pojmu "identifikátor záznamu", kterým musí být opatřen každý zápis

do elektronické zdravotnické dokumentace dle § 54, odst. 3, písm. b) zákona č. 372/2011

Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vám sděluji následující:

Podle § 69 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších představení, by měl mj.

formát identifikátoru záznamu a podmínky kladené na formát identifikátoru záznamu

stanovit prováděcí právní předpis. Tím by došlo i k reálnému naplnění obsahu požadavku

na uvádění identifikátoru záznamu v zdravotnické dokumentaci vedené v elektronické

podobě. Nicméně záhy po schválení zákona o zdravotních službách bylo upuštěno

od myšlenky opatřovat zápisy do zdravotnické dokumentace vedené v elektronické

podobě identifikátorem záznamu. Zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky podle § 69 písm.

e) zákona o zdravotních službách tak nebylo dosud využito. Požadavek na uvádění

identifikátoru záznamu tak stále nemá žádný reálný obsah.

Namísto toho Ministerstvo zdravotnictví v navrhované novele zákona o zdravotních

službách v § 69 písm. e) nově uvádí následující:
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e) formát identifikátoru záznamu, podmínky kladené na formát identifikátoru

záznamu a podmínky kladené na technické prostředky pro vedení zdravotnické

dokumentace v elektronické podobě.

e) požadavky na technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v

elektronické podobě a výstupní datové formáty zdravotnické dokumentace vedené v

elektronické podobě.

Novela zákona se aktuálně nachází v meziresortním připomínkovém řízení a ministerstvo

připravuje související prováděcí právní předpisy v paragrafovaném znění. Konkrétně

doplňuje do vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci text odpovídající

zmocnění v písm. e).

Zároveň obsahuje návrh novely Zákona následující změnu § 54, odst. 3, písm. b):

b) v elektronické podobě musí být opatřen identifikátorem záznamu; samotný zápis

obsahuje nezměnitelné, nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou

v elektronické podobě musí být opatřen nezměnitelnými, nezpochybnitelnými

a ověřitelnými údaji, kterými jsou

1. datum provedení zápisu,

2. identifikační údaje zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka,

který záznam provedl.

S pozdravem
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