
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

É23 ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 21. listopadu 2018 V Praze 26. listopadu 2018

kVaší žádosti o poskytnutí informací zda je možné, aby v případě konzultace stavu

pacienta dvěma lékaři, kteří nejsou lékaři stejných pracovišť, došlo k nahlédnutí

do zdravotnické dokumentace pacienta lékařem z vyššího pracoviště, přestože nedojde

k následné návazné péči poskytnuté lékařem z vyššího pracoviště a zda k tomu v daném

případě může dojít bez souhlasu pacienta, podané podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"),

Vám sděluji následující:

Předem si Vás dovoluji upozornit, že Vaše žádost je výhradně dotazem směřujícím

do oblasti poskytnutí právního stanoviska Ministerstva zdravotnictví, resp., na zpracování

nové informace (právním stanoviskem ve věci MZ nedisponuje), přičemž na takovýto typ

žádosti se informační povinnost povinných subjektů v režimu InfZ nevztahuje
1

.

V obecné rovině však lze uvést, že je třeba rozlišovat mezi konzultačními službami

(právem na druhý názor) na vyžádání pacienta ve smyslu § 28 odst. 3 písm. c) zákona o

zdravotních službách, kde zpřístupnění údajů o zdravotním stavu pacienta jinému

zdravotnickému pracovníkovi nebo poskytovateli zdravotních služeb, je přímo zákonnou

povinností poskytovatele zdravotních služeb, který péči poskytuje. A nebo - pokud by se

mělo jednat o situaci, kdy si konzultaci vyžádá ošetřující lékař, to pak záleží

na konkrétníchokolnostech.

Z § 65 odst. 2 písm. a) zákona o zdravotních službách vyplývá, že do zdravotnické

dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže ie to v

ustanovení § 2 odst. 4 Svlnf: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací.
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v zájmu pacienta, nebo jestliže ie to potřebnépro účely vyplývající z tohoto zákona nebo

jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu, osoby se způsobilostí

k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s

poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele, a další

zaměstnanci poskytovatele v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání, a dále

z důvodu splnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a při

hodnocení správného postupu při poskytování zdravotních služeb. Znění kompletního

§ 65 - Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií, Vám

připojuji přílohou dopisu.

Pokud by byly naplněny podmínky v naznačeném ustanovení § 65 odst. 2 zákona

o zdravotních službách, pak je nahlížení možné (a to i bez souhlasu), a naopak. Je také

třeba vzít v úvahu, že ne všichni zdravotníci jsou způsobilí k samostatnému výkonu

zdravotnického povolání a takoví poskytují zdravotní služby pod odborným dozorem,

odborným dohledem nebo pod přímým odborným vedením jiného lékaře.

Vzhledem kvýše uvedenému a ke skutečnosti, že položené otázky jsou formulovány

poměrně obecně, nelze poskytnout bližší vyjádření, a to ani mimo režim zákona

č. 106/1999 Sb..

S pozdravem

Příloha: (V - dle textu
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