
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

z ,V (35 žsíl ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 27. července 2018

Váš dopis ze dne 17. července 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost 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 17. července, evidované pod ve věci situace, kdy

pracovnělékařská služba přebírá zdravotnickou dokumentaci po jiné pracovnělékařské

službě. Kdoje vlastníkem oné dokumentace? Pacient/zaměstnanec, zdravotnické zařízení

či zaměstnavatel? V případě, kdy původní poskytovatel nechce dokumentaci poskytnout

novému poskytovateli, může sám zaměstnanec/pacient žádat o vydání své dokumentace?

V případě, že ano, může zaměstnavatel (např. na základě plné moci) žádat jménem svých

zaměstnanců zdravotnickou dokumentaci, která se těchto zaměstnanců týká? Vám sděluji

následující:

Vedení zdravotnické dokumentace je upraveno zejména zákonem č. 372/2011 Sb.,

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,

ve znění pozdějších předpisů. Problematika pracovnělékařských služeb pak v zákoně

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vedení zdravotnické dokumentace

v případě pracovnělékařských služeb není specificky upraveno a je nezbytné vycházet

z úpravy obecné, která stanoví, že zdravotnická dokumentace je majetkem původního

poskytovatele zdravotních služeb. Dle § 65 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona

je pacientovi umožněno bezplatně nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o něm

a pořizovat si její výpisy, popřípadě kopie vlastními prostředky. Dle § 65 odst. 1 písm. b)

je uvedené umožněno i osobám pacientem určeným.
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V případě, že není pořízen výpis či kopie zdravotnické dokumentace vlastními prostředky

na místě je možné postupovat v souladu s § 66, kdy výpis čí kopii pořídí sám poskytovatel

zdravotních služeb. Výpis či kopii zdravotnické dokumentace pořídí poskytovatel

do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby.

S pozdravem
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