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Váš dopis ze dne 6. ledna 2019
V Praze 14. ledna 2019

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 6. ledna 2019, evidované pod ve věci

ako postupovat' v případe že, ak chcem požiadať připadne mój všeobecný lekár o vrátenie

mojej osobnej zdravotnej karty, Vám sděluji následující:

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

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o zdravotních službách").

Podle § 45 odst. 2písm. g) zákona o zdravotních službách je poskytovatel povinen předat

jiným poskytovatelům zdravotních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta

nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb poskytovaných pacientovi.

Toto ustanovení je nezbytné vykládat v souladu s § 66 odst. 1 zákona o zdravotních

službách a to tak, že poskytovatel je povinován pořídit výpis či kopii zdravotnické

dokumentace a to do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné, k tomu dle zákona,

oprávněné osoby.
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Nově zvolenému poskytovateli, by tak měl být na základě jeho žádosti poskytnut výpis,

popřípadě kopie zdravotnické dokumentace. Originál je oprávněn si ponechat původní

poskytovatel.

Původní poskytovatel je povinován originály zdravotnické dokumentace pacienta uchovat

po dobu minimálně 10 let od chvíle, kdy od něj pacient odejde k jinému poskytovateli,

a poté je oprávněn je skartovat.

Při změně lékaře má tedy pacient nárok pouze na podrobný výpis ze zdravotnické

dokumentace nebo její kopie.

Povinností původního poskytovatele pak není pořídit kompletní výpis, popřípadě kopii

zdravotnické dokumentace, nýbrž provést tento úkon v rozsahu potřebném pro zajištění

návaznosti dalších zdravotních služeb poskytovaných pacientovi.

je mi velice líto, že Vám ve Vaší situaci nemůžeme být více nápomocni.

S pozdravem
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