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Váš dopis ze dne 2. února 2020

V Praze dne 10. února 2020

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 2. února 2020, ve věci

1. informace, zda dříve vyslovené přání pacienta ve smyslu zákona o zdravotních

službách by bylo možné zpřístupnit poskytovatelům zdravotních služeb, včetně

zdravotnické záchranné služby, prostřednictvím lékového záznamu, nebo

národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví, anebo pacientského

souhrnu, a pokud ano, v jaké formě [např. ve formě sklenu písemného prohlášení

pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem, nebo jen ve formě datového záznamu

provedeného např. praktickým lékařem pacienta v neveřejném elektronickém

informačním systému veřejné správy] a za jakých podmínek?

2. pro případ, kdyby zpřístupnění dříve vysloveného přání pacienta poskytovatelům

zdravotních služeb, včetně zdravotnické záchranné služby, skrze lékový záznam,
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národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví, pacientský souhrnu, nebylo

v tuto chvíli možné, zda lze v tomto směru očekávat legislativní změnu, která by

v rámci e-Healthu umožnila zpřístupnění dříve vysloveného přání pacienta

poskytovatelům zdravotních služeb, včetně zdravotnické záchranné služby?

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1

Informace o existenci či obsahu dříve vysloveného přání není součástí lékového záznamu

a neměla by být součástí pacientského souhrnu, jehož obsah bude určen vyhláškou

č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, po nyní připravované novelizaci. Pokud jde

o národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví, to neobsahuje žádné informace,

ale v současnosti slouží pro přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace

K bodu č. 2

Ministerstvo zdravotnictví připravuje návrh zákona o elektronickém zdravotnictví,

ve kterém se počítá s tím, že informace o existenci a obsahu dříve vysloveného přání

bude součástí jednoho z registrů, který bude přístupný poskytovatelům zdravotních

služeb.

S pozdravem
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