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Váš dopis ze dne 6. prosince 2018
V Praze 10. prosince 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

(dále jen „ministerstvo") dne 6. prosince 2018, evidované pod

ve věci dotazů:

1) jaké konkrétní náležitosti - údaje musí bezpodmínečně obsahovat lékařská zpráva,

kterou lékař písemně do zprávy formuluje bezprostředně po vyšetření libovolného

pacienta;

2) jaké konkrétní znaky (razítko, hlavička tiskopisu, apod.) musí obsahovat tiskopis

lékařské zprávy, aby bylo prokazatelně srozumitelné, kdo dítě vyšetřil a lékařskou

zprávu vyhotovil;

3) je lékař s atestaci pediatra - působícího v pozici lékaře pro děti a dorost oprávněn

vydat písemné potvrzení na:

a) podezření u dítěte na CAN,

b) podezření na týrání a zneužívání nezletilého druhým z rodičů,

vycházející pouze ze sdělení matky nezletilého dítěte, aniž by si lékař před tímto

vyslovením vyžádal stanovisko či názor druhého rodiče, dětského psychologa,

případně se předem seznámil s kauzou, probíhající u soudu, OSPODu či Policii ČR;

c) při jaké konkrétní diagnóze, zjištěné u nezletilého může lékař zakázat transport

nezletilého pacienta osobním vozidlem na vzdálenost cca 80km.
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Vám sděluji následující:

Obecně zdravotnickou dokumentaci upravuje vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické

dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška").

Ad dotaz 1)

Zpráva o poskytnutých zdravotních službách je uvedena v Příloze 1 bod 3 vyhlášky

a obsahuje:

a) údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a dalších vyšetření,

b) údaje o dosavadní léčbě a reakci pacienta na ní,

c) doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb, včetně doporučení v posudkové

péči.

V případě jednorázového poskytnutí zdravotních služeb zpráva obsahuje údaje

o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a dalších vyšetření

a doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb.

V případě vyžádaných odborných vyšetření spočívajících v laboratorním vyšetření

nebo v použití přístrojového vybavení, zejména EKG, ultrazvuk, rentgen, zpráva

o poskytnutých zdravotních službách obsahuje informace podle písmene a).

Ad dotaz 2)

§ 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky upravuje identifikační údaje poskytovatele v zdravotnické

dokumentaci:

a) identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou:

1) jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele,

2) adresa místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby,

3) obchodní firma nebo název poskytovatele, adresa sídla nebo adresa místa

podnikání v případě právnické osoby,

4) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

5) název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení poskytovatele takto

členěno (dále jen „oddělení zdravotnického zařízení").

Tyto údaje musí obsahovat i lékařská zpráva, ale ve vyhlášce není upraveno jakou

formou, tedy to může být razítko nebo hlavičkový papír, teoreticky i text napsaný rukou

nebo kombinace více forem.
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Ad dotaz 3)

Praktický lékař pro děti a dorost, stejně jako kterýkoliv jiný lékař, může vydat lékařskou

zprávu obsahující informace o zjištěném zdravotním stavu pacienta, které získal

na základě anamnézy a vyšetření pacienta. Lékařská zpráva může obsahovat také závěr

a doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb. Tedy v lékařské zprávě může být

uvedeno podezření na syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

Lékař popisuje konkrétní stav pacienta (dítěte) a rozhodně není jeho povinností si zjišťovat

další okolnosti od jiných institucí.

Lékař může dát doporučení např. k dodržování klidového režimu, ale je zcela

v kompetenci zákonného zástupce, zda režimová opatření dodrží, či nikoliv,

ale samozřejmě s plnou odpovědností za případné zdravotní komplikace dítěte.

S pozdravem
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