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Medicínské právo

�� soubor prsoubor práávnvníích pch p��edpisedpis��, kterými se , kterými se 
upravujupravujíí vztahy vznikajvztahy vznikajííccíí pp��i poskytovi poskytováánníí
zdravotnzdravotníí ppéé��ee

�� vztah lvztah léékaka�� –– pacientpacient

�� postavenpostaveníí zdravotnickzdravotnickéého pracovnho pracovnííkaka
�� zdravotnickzdravotnickáá zaza��íízenzeníí

�� InterdisciplinInterdisciplináárnrníí prpráávnvníí odvodv��tvtvíí



Vnitrostátní prameny 
medicínského práva

�� ÚÚstava a Listina zstava a Listina záákladnkladníích prch prááv a svobodv a svobod
�� ZZáákony (obecnkony (obecnéé, speci, speciáálnlníí))
�� NaNa��íízenzeníí vlvláádydy
�� ProvProváádd��ccíí prpráávnvníí pp��edpisy (vyhledpisy (vyhlášášky)ky)
�� ObecnObecn�� zzáávaznvaznéé instrukceinstrukce

�� InternInterníí normativnnormativníí smsm��rnice rnice (nejsou ob(nejsou ob��cncn��
zzáávaznvaznéé))



Listina základních práv a svobod

�� ��lláánek 6nek 6
�� KaKa��dý mdý máá prpráávo na vo na ��ivotivot
�� Lidský Lidský ��ivot je hoden ochrany jiivot je hoden ochrany ji�� pp��ed ed 

narozennarozeníímm
�� Nikdo nesmNikdo nesmíí být být ��ivota zbavenivota zbaven
�� PoruPoruššeneníím prm prááv nenv neníí, jestli, jestli��e ne n��kdo kdo 

byl zbaven byl zbaven ��ivota v souvislosti s ivota v souvislosti s 
jednjednáánníím, kterm, kteréé podle zpodle záákona nenkona neníí
trestntrestnéé



Listina základních práv a svobod

�� ��lláánek 7nek 7

�� Nedotknutelnost osoby a jejNedotknutelnost osoby a jejíího soukromho soukromíí je je 
zaruzaru��ena. Omezena mena. Omezena m����e být jen v e být jen v 
pp��íípadech stanovených zpadech stanovených záákonem.konem.

�� ��lláánek 8nek 8

�� OsobnOsobníí svoboda je zarusvoboda je zaru��enaena

�� ZZáákon stanovkon stanovíí, ve kterých p, ve kterých p��íípadech mpadech m����e e 
být osoba pbýt osoba p��evzata nebo drevzata nebo dr��ena v ena v úústavnstavníí
zdravotnickzdravotnickéé ppéé��i bez svi bez svéého souhlasu.ho souhlasu.



Listina základních práv a svobod

�� ��lláánek 10nek 10

�� KaKa��dý mdý máá prpráávo, aby byla zachovvo, aby byla zachováána jeho na jeho 
lidsklidskáá dd��stojnost, osobnstojnost, osobníí ��est, povest, pov��st, jmst, jmééno.no.

�� KaKa��dý mdý máá prpráávo na ochranu pvo na ochranu p��ed ed 
neoprneopráávnvn��ným zasahovným zasahováánníím do soukromm do soukroméého a ho a 
rodinnrodinnéého ho ��ivota.ivota.

�� ��lláánek 31nek 31

�� KaKa��dý mdý máá prpráávo na ochranu zdravvo na ochranu zdravíí. Ob. Ob��ananéé
majmajíí na zna záákladklad�� veve��ejnejnéého zdravotnho zdravotníího pojiho pojišštt��nníí
prpráávo na bezplatnou zdravotnvo na bezplatnou zdravotníí ppéé��i a zdravotni a zdravotníí
pompom��cky za podmcky za podmíínek, kternek, kteréé stanovstanovíí zzáákon.kon.



Základní právní p�edpisy ve 
zdravotnictví

�� zzáákon kon ��. 20/1966 Sb., . 20/1966 Sb., o po péé��������i o zdravi o zdravíí lidulidu
�� zzáákon kon ��. 48/1997 Sb., . 48/1997 Sb., o veo ve��������ejnejnéém m 

zdravotnzdravotníím pojim pojišštt��������nníí
�� zzáákon kon ��. 258/2000 Sb., . 258/2000 Sb., o ochrano ochran��������

veve��������ejnejnéého zdravho zdravíí
�� zzáákon kon ��. 160/1992 Sb., . 160/1992 Sb., o zdravotno zdravotníí ppéé��������i v i v 

nestnestáátntníích zdravotnických zach zdravotnických za��������íízenzenííchch



Základní zákony

�� ZZáákon kon ��. 95/2004 Sb., o podm. 95/2004 Sb., o podmíínknkáách ch 
zzíískskáávváánníí a uzna uznáávváánníí odbornodbornéé zpzp��sobilosti a sobilosti a 
specializovanspecializovanéé zpzp��sobilosti k výkonu sobilosti k výkonu 
zdravotnickzdravotnickéého povolho povoláánníí lléékaka��e, zubne, zubníího ho 
lléékaka��e a farmaceutae a farmaceuta

�� ZZáákon kon ��. 96/2004 Sb., (nel. 96/2004 Sb., (neléékaka��skskáá
zdravotnickzdravotnickáá povolpovoláánníí))



Specifické právní p�edpisy

�� TransplantaTransplanta��nníí zzáákonkon
�� ZZáákon o umkon o um��lléém pm p��erueruššeneníí tt��hotenstvhotenstvíí
�� ZZáákon o lkon o léé��ivechivech
�� ZZáákon o zdravotnických prostkon o zdravotnických prost��edcedcííchch
�� ZZáákon o ochrankon o ochran�� pp��ed alkoholismem a ed alkoholismem a 

toxikomaniemitoxikomaniemi



Mezinárodní prameny 
medicínského práva

�� ÚÚmluva o ochranmluva o ochran�� lidských prlidských prááv a svobodv a svobod

�� ÚÚmluva o prmluva o práávech dvech díítt��tete

�� ÚÚmluva o lidských prmluva o lidských práávech a biomedicvech a biomedicíínn��



Úmluva na ochranu lidských práv a 
d�stojnosti lidské bytosti v 

souvislosti s aplikací biologie a 
medicíny

Úmluva o lidských právech a 
biomedicín�

(96/2001 Sb. m. s.)



Úmluva o biomedicín�

�� mezinmezináárodnrodníí smlouvasmlouva
�� sousou��áást prst práávnvníího ho ��áádu od 1. du od 1. ��ííjna 2001jna 2001
�� nejvýznamnnejvýznamn��jjšíší pramenpramen

�� minimminimáálnlníí standard ochrany prstandard ochrany prááv pacientav pacienta

�� obecnobecnáá ustanovenustanoveníí
�� podrobnpodrobnéé provedenprovedeníí pp��edpoklad edpoklad 

vnitrostvnitrostáátntníími zmi záákonykony



Úmluva o biomedicín�
(význam)

�� pp��íímmáá aplikovatelnost zakotvených praplikovatelnost zakotvených práávv
��omezenomezeníí výkonu prvýkonu prááv pouze zv pouze záákonem, nezbytnkonem, nezbytnéé

v zv záájmu ochrany a bezpejmu ochrany a bezpe��nosti obnosti ob��anan��

�� aplikaaplika��nníí pp��ednost pednost p��ed vnitrosted vnitrostáátntníími mi 
prpráávnvníími pmi p��edpisyedpisy

�� interpretainterpreta��nníí významvýznam



Úmluva o biomedicín�
(�len�ní)

�� obecnobecnáá zzáákladnkladníí pravidla (prpravidla (prááva pacientva pacient��))
�� prpráávo na profesionvo na profesionáálnlníí ppéé��������ii
�� ochrana svobody rozhodovochrana svobody rozhodováánníí
�� ochrana soukromochrana soukromíí a pra práávo na vo na 

informaceinformace

�� specispeciáálnlníí ��áást (výzkum, novst (výzkum, novéé metody)metody)

�� protokoly (klonovprotokoly (klonováánníí, transplantace), transplantace)



Úmluva o biomedicín�

PROFESNPROFESNÍÍ STANDARDYSTANDARDY

Jakýkoliv zJakýkoliv záákrok v oblasti pkrok v oblasti péé��e o zdrave o zdravíí je je 
nutno provnutno prováádd��t v souladu s pt v souladu s p��ííslusluššnými nými 
profesnprofesníími povinnostmi a standardy.mi povinnostmi a standardy.



Úmluva o biomedicín�

SOUHLASSOUHLAS
Jakýkoli zJakýkoli záákrok v oblasti pkrok v oblasti péé��e o zdrave o zdravíí je je 
momo��no provno provéést pouze za podmst pouze za podmíínky, nky, ��e k e k 
nn��mu dotmu dot��enenáá osoba poskytla svobodný a osoba poskytla svobodný a 
informovaný souhlas.informovaný souhlas.

DotDot��enenáá osoba mosoba m����e kdykoli svobodne kdykoli svobodn�� svsv��j j 
souhlas odvolat.souhlas odvolat.



Úmluva o biomedicín�

OCHRANA SOUKROMOCHRANA SOUKROMÍÍ

,,Ka,,Ka��dý mdý máá prpráávo na ochranu soukromvo na ochranu soukromíí ve ve 
vztahu k informacvztahu k informacíím o svm o svéém zdravm zdravíí.''.''



Úmluva o biomedicín�

PRPRÁÁVO NA INFORMACEVO NA INFORMACE

,,Ka,,Ka��dý je oprdý je opráávnvn��n znn znáát vet vešškerkeréé
informace shromainformace shroma����ovanovanéé o jeho o jeho 
zdravotnzdravotníím stavu. Nicmm stavu. Nicméénn�� pp��áánníí
kaka��ddéého nebýt informovho nebýt informováán je nutno n je nutno 
respektovat.''respektovat.''



Úmluva o biomedicín�

DD��������ííve vyslovenve vyslovenáá pp��������áánníí
•• bbude brude bráán zn z��etel na detel na d��ííve vyslovenve vyslovenáá pp��áánníí pacienta pacienta 
ohlednohledn�� lléékaka��skskéého zho záákroku, pokud pacient v dobkroku, pokud pacient v dob��
zzáákroku nenkroku neníí ve stavu, kdy mve stavu, kdy m����e vyje vyjáádd��it svit svéé pp��áánníí

Stav nouze vyStav nouze vy��������adujadujííccíí neodkladnneodkladnáá ��������eeššeneníí
•• pokud v situaci nouze nelze zpokud v situaci nouze nelze zíískat pskat p��ííslusluššný ný 
souhlas, jakýkoliv nutný lsouhlas, jakýkoliv nutný léékaka��ský zský záákrok lze provkrok lze provéést st 
okamokam��itit��, pokud je nezbytný pro prosp, pokud je nezbytný pro prosp��ch zdravch zdravíí
dotydoty��nnéé osobyosoby



Zákon �. 20/1966 Sb., o pé�i o zdraví
lidu

novela �. 111/2007 Sb. 

Vyhláška �. 385/2006 Sb., o zdravotnické
dokumentaci, ve zn�ní vyhlášky �. 

64/2007 Sb.



Postupy „lege artis“



Postupy „lege artis“

�� ppéé��e v souladu se soue v souladu se sou��asnými dostupnými asnými dostupnými 
poznatky lpoznatky léékaka��skskéé vv��dydy

�� postupy lege artispostupy lege artis
�� zzáávaznvazn�� stanoveny (transplantace,...)stanoveny (transplantace,...)
�� doporudoporu��ujujííccíí charakter (odborncharakter (odbornéé spol.)spol.)
�� soudnsoudníí znalci, znaleckznalci, znaleckéé komisekomise



Povinná ml�enlivost 
zdravotnických pracovník�



Povinná ml�enlivost 
zdravotnických pracovník�

�� zzáákonem stanovenkonem stanovenáá povinnostpovinnost
��zachovzachováávat mlvat ml��enlivost o skuteenlivost o skute��nostech, nostech, 

o nicho nich�� se dozvse dozvíí pp��i výkonu  svi výkonu  svéého ho 
povolpovoláánníí

�� vztavzta��ena na vena na vššechny zdravotnickechny zdravotnickéé
pracovnpracovnííky i po skonky i po skon��eneníí výkonu povolvýkonu povoláánníí

�� týktýkáá se vse vššech ech úúdajdaj�� sdsd��lených pacientemlených pacientem

(osobn(osobníí, rodinn, rodinnáá, soci, sociáálnlníí, pracovn, pracovníí anamnanamnééza)za)



Výjimky z povinné ml�enlivosti

�� Souhlas pacientaSouhlas pacienta
•• pacient mpacient máá prpráávo omezit rozsah vo omezit rozsah 

informacinformacíí

�� Souhlas zSouhlas záákonnkonnéého zho záástupcestupce

�� Nelze nahradit souhlasem osob pozNelze nahradit souhlasem osob poz��stalých!stalých!



Výjimky z povinné ml�enlivosti

�� Bez souhlasu pacienta (ev. v pBez souhlasu pacienta (ev. v p��íípadpad�� úúmrtmrtíí))
•• oznamovacoznamovacíí povinnostpovinnost
•• souhlas soudce v trestnsouhlas soudce v trestníím m ��íízenzeníí
•• obhajoba v trestnobhajoba v trestníím m ��íízenzeníí nebo pnebo p��ed ed 

soudem v psoudem v p��íípadpad�� sporu o nsporu o nááhradu hradu 
šškody nebo na ochranu osobnosti v kody nebo na ochranu osobnosti v 
souvislosti s poskytovsouvislosti s poskytováánníím zdravotnm zdravotníí
ppéé��ee



Osoby taxativn� stanovené

�� zdravotnizdravotni��ttíí pracovnpracovnííci v souvislosti s poskytovci v souvislosti s poskytováánníím m 
zdravotnzdravotníí ppéé��ee

�� reviznrevizníí lléékaka��i ZPi ZP
�� ��lenovlenovéé komory v rkomory v ráámci disciplinmci disciplináárnrníí pravomocipravomoci

�� soudnsoudníí znalciznalci
�� lléékaka��i spri spráávnvníích ch úú��adad�� pp��i i ššetet��eneníí ststíí��nostinosti
�� lléékaka��i orgi orgáánn�� socisociáálnlníího zabezpeho zabezpe��eneníí
�� ��lenovlenovéé znaleckých komisznaleckých komisíí
�� VeVe��ejný ochrejný ochráánce prnce práávv

�� a dala dalšíší osoby vymezenosoby vymezenéé zzáákokonemnem



Nahlí�ení do zdravotnické
dokumentace

�� osoby taxativnosoby taxativn�� vymezenvymezenéé zzáákonemkonem
�� v rozsahu nezbytnv rozsahu nezbytn�� nutnnutnéém a pouze ke m a pouze ke 

splnspln��nníí konkrkonkréétntníího ho úúkolukolu
�� nahlnahlíí��et, poet, po��izovat výpisy, opisy, kopieizovat výpisy, opisy, kopie

�� zzááznam do ZD o nahlznam do ZD o nahléédnutdnutíí
�� kdo, kdy, v jakkdo, kdy, v jakéém rozsahum rozsahu



Sd�lování informací

�� MMáám oznamovacm oznamovacíí povinnost?povinnost?

�� MMáám souhlas pacienta?m souhlas pacienta?

�� MMáám souhlas soudce?m souhlas soudce?

�� JednJednáá se o osobu stanovenou zse o osobu stanovenou záákonem?konem?



Souhlas pacienta



Souhlas pacienta
�� ZZáákon o pkon o péé��i o zdravi o zdravíí lidu (lidu (��23 odst. 2)23 odst. 2)

��vyvyššetet��ovacovacíí a la léé��ebnebnéé výkony se výkony se 
provprováádd��jjíí se souhlasem pacienta se souhlasem pacienta 
(z(záákonných zkonných záástupcstupc��) nebo lze) nebo lze--li souhlas li souhlas 
pp��edpokledpokláádatdat

��souhlas výslovný nebo konkludentnsouhlas výslovný nebo konkludentníí
��ppíísemnsemnáá forma souhlasuforma souhlasu



Písemný informovaný souhlas

�� POVINNOST v pPOVINNOST v p��íípadech stanovených padech stanovených 
zvlzvlášáštntníím prm práávnvníím pm p��edpisem edpisem 

�� MOMO		NOST vyNOST vy��áádat si ho zdravotnickým dat si ho zdravotnickým 
zaza��íízenzeníím s ohledem na charakter m s ohledem na charakter 
zdravotnzdravotníího výkonuho výkonu



Písemný informovaný souhlas

�� TransplantaceTransplantace
�� Sterilizace aj. výkonySterilizace aj. výkony
�� AsistovanAsistovanáá reprodukcereprodukce
�� UmUm��lléé pp��erueruššeneníí tt��hotenstvhotenstvíí
�� Klinický experiment, lKlinický experiment, léé��iva, zdrav. prostiva, zdrav. prost��..
�� PouPou��ititíí ��ááststíí tt��la mimo translantacela mimo translantace



Písemný souhlas

�� úú��el el 
�� povahapovaha
�� pp��edpokledpokláádaný daný 

prospprosp��chch
�� nnáásledkysledky
�� rizikarizika
�� alternativyalternativy

�� omezenomezeníí v obvyklv obvykléém m 
zpzp��sobu sobu ��ivotaivota

�� omezenomezeníí v pracovnv pracovníí
schopnostischopnosti

�� zmzm��ny zdravotnny zdravotníí
zpzp��sobilostisobilosti

�� lléé��ebný reebný re��imim
�� preventivnpreventivníí opatopat��eneníí
�� kontrolnkontrolníí výkonvýkon



Písemný souhlas

�� ZZáápis vyjpis vyjáádd��eneníí pacientapacienta
�� sdsd��lenleníí a vysva vysv��tlentleníí úúdajdaj��
�� poupou��eneníí
�� porozumporozum��nníí
�� momo��nost klnost kláást doplst dopl

ujujííccíí dotazydotazy
�� zodpovzodpov��zenzeníí dotazdotaz��

�� datum, podpis pacienta, zdravotnickdatum, podpis pacienta, zdravotnickéého ho 
pracovnpracovnííkaka



Negativní reverz

����23 odst. 2 z23 odst. 2 záákona kona ��. 20/1966 Sb.. 20/1966 Sb.

OdmOdmííttáá--li nemocný pli nemocný p��es nes náálele��ititéé
vysvvysv��tlentleníí potpot��ebnou pebnou péé��i, vyi, vy��ááddáá si si 
ooššetet��ujujííccíí lléékaka�� o tom po tom píísemnsemnéé prohlprohlášášeneníí
(revers).(revers).



Odmítnutí výkonu

ProhlProhlášášeneníí o odmo odmíítnuttnutíí zdravotnzdravotníího výkonu ho výkonu 
��úúdaje o zdravotndaje o zdravotníím stavu pacienta a m stavu pacienta a 

potpot��ebnebnéém zdravotnm zdravotníím výkonum výkonu
��momo��nnéé nnáásledky odmsledky odmíítnuttnutíí pro zdravpro zdravíí

pacientapacienta
��zzááznam vyjznam vyjáádd��eneníí pacienta a ppacienta a píísemnsemnéé

prohlprohlášášeneníí o odmo odmíítnuttnutíí
��mmíísto, datum, hodina, podpis pacienta a sto, datum, hodina, podpis pacienta a 

lléékaka��ee



Zdravotní pé�e bez souhlasu 
pacienta

•• povinnpovinnéé lléé��eneníí, jde, jde--li o nosili o nosi��ee
•• dudušševnevníí choroba nebo intoxikace a ohrochoroba nebo intoxikace a ohro��eneníí

sebe nebo okolsebe nebo okolíí
•• nelze vzhledem k zdravotnnelze vzhledem k zdravotníímu stavu pacienta mu stavu pacienta 

vyvy��áádat souhlas a jde o neodkladndat souhlas a jde o neodkladnéé výkony výkony 
nutnnutnéé k zk zááchranchran�� ��ivota ivota ��i zdravi zdravíí

•• osoby nezletilosoby nezletiléé ��i zbaveni zbavenéé zpzp��sobilosti v sobilosti v 
ohroohro��eneníí zdravzdravíí ��i i ��ivota (neodkladnivota (neodkladnéé
výkony) a rodivýkony) a rodi��e e ��i opatrovni opatrovníík souhlas k souhlas 
odpodpíírajrajíí



Zdravotní pé�e bez souhlasu 
pacienta

�� ZdravotnickZdravotnickéé zaza��íízenzeníí povinno oznpovinno oznáámit mit 
pp��evzetevzetíí pacienta bez jeho souhlasu do 24 pacienta bez jeho souhlasu do 24 
hodin souduhodin soudu

�� PP��evzetevzetíí pacienta se neoznamuje v ppacienta se neoznamuje v p��íípadpad��
dodatedodate��nn�� projevenprojevenéého souhlasu s ho souhlasu s úústavnstavníí
ppéé��íí ve lhve lh��tt�� 24 hodin24 hodin

�� ZZááznam o pouznam o pou��ititíí omezujomezujííccíích prostch prost��edkedk�� a a 
ohlohlášášeneníí soudusoudu



Povinnost oznamovat soudu p�evzetí
bez souhlasu

�� �������� 191a OS191a OS��������
�� ÚÚstav vykonstav vykonáávajvajííccíí zdrav. pzdrav. péé��������i, ve kteri, ve kteréém jsou m jsou 

umisumis��������ovováány osoby z dny osoby z d��������vodvod�������� uvedených ve zvl. uvedených ve zvl. 
pp��������edpise, je povinen oznedpise, je povinen oznáámit do 24 hodin soudu, mit do 24 hodin soudu, 
v jehov jeho�������� obvodu obvodu úústav je, pstav je, p��������evzetevzetíí kaka��������ddéého, kdo v ho, kdo v 
nn��������m byl umm byl umíístst��������n bez svn bez svéého pho píísemnsemnéého souhlasu.ho souhlasu.

�� JeJe--li osoba, kterli osoba, kteráá byla pbyla p��������ijata do zdrav. pijata do zdrav. péé��������e se e se 
svým psvým píísemným souhlasem, omezena ve volnsemným souhlasem, omezena ve volnéém m 
pohybu nebo styku s vnpohybu nebo styku s vn��������jjšíším svm sv��������tem atem a�������� v v 
prpr��������bb��������hu lhu léé��������eneníí, je , je úústav povinen ustav povinen u��������init init 
oznoznáámenmeníí podle odstavce 1 do 24 hodin potpodle odstavce 1 do 24 hodin potéé, co k , co k 
takovtakovéému omezenmu omezeníí dodoššlo.lo.



Právo na informace o zdravotním 
stavu



Právo na informace o zdravotním 
stavu

�� prpráávo pacienta na plnou informovanost o vo pacienta na plnou informovanost o 
zdravotnzdravotníím stavum stavu
��prpráávo nebýt informovvo nebýt informováánn

�� forma podforma podáánníí informacinformacíí
��úústnstníí podpodáánníí
��nahlnahlíí��eneníí do zdravotnickdo zdravotnickéé dokumentacedokumentace
��popo��izovizováánníí kopikopiíí, opis, opis��, výpis, výpis��



Pou�ení pacienta

�� Zdravotnický pracovnZdravotnický pracovníík k informuje informuje 
�� pacientapacienta poppop��. dal. dalšíší osoby o osoby o úú��elu a povaze elu a povaze 

poskytovanposkytovanéé zdravotnzdravotníí ppéé��e a kae a ka��ddéého ho 
vyvyššetet��ovacovacíího nebo lho nebo léé��ebnebnéého výkonu, ho výkonu, 
jakojako�� i o jeho di o jeho d��sledcsledcíích, alternativch, alternativáách a ch a 
rizicrizicííchch

�� osoby blosoby blíízkzkéé ((��������leny domleny domáácnosti), cnosti), jak zajistit jak zajistit 
ppéé��i o pacienta nebo jak chri o pacienta nebo jak chráánit svoje nit svoje 
zdravzdravíí



Pou�ení pacienta
�� OOššetet��������ujujííccíí lléékaka�������� poupou��íí pacienta o jeho pacienta o jeho 

prpráávechvech
�� na poskytnutna poskytnutíí vevešškerých informackerých informacíí o zdrav. stavuo zdrav. stavu
�� nahlnahlíí��et do zdravot. dokumentace v pet do zdravot. dokumentace v p��íítomnosti tomnosti 

zdravotnickzdravotnickéého pracovnho pracovnííkaka
�� na pona po��íízenzeníí výpisvýpis��, opis, opis�� nebo kopinebo kopiíí zdrav. zdrav. 

dokum.dokum.
�� urur��it osobu informovanou o jeho zdravotnit osobu informovanou o jeho zdravotníím stavu m stavu 

a rozsah jeja rozsah jejíích oprch opráávnvn��nníí (nahl(nahlíí��eneníí, , 
výpisy,kopie)výpisy,kopie)

�� vyslovit zvyslovit záákaz podkaz podáávváánníí informacinformacíí o zdrav. stavuo zdrav. stavu



Právo pacienta

�� PrPráávo nahlvo nahlíí��et do zdravotnicket do zdravotnickéé
dokumentacedokumentace

�� PrPráávo povo po��izovat si výpisy, opisy nebo kopieizovat si výpisy, opisy nebo kopie
�� zajizajišštuje ZZ do 30 dntuje ZZ do 30 dn�� od obdrod obdr��eneníí ��áádostidosti

�� lhlh��ta neplatta neplatíí pp��i zajii zajišštt��nníí nnáávaznosti pvaznosti péé��ee

�� úúhrada ve výhrada ve výšši ni náákladklad�� spojených s pospojených s po��íízenzeníímm



Záznam o nahlí�ení

�� KaKa��ddéé nahlnahléédnutdnutíí do ZD nebo podo ZD nebo po��íízenzeníí
jejjejíích výpisch výpis��, opis, opis�� nebo kopinebo kopiíí se do ZD se do ZD 
zaznamenzaznamenáá
��jmjmééno, pno, p��ííjmenjmeníí, datum narozen, datum narozeníí nahlnahlíí��ejejííccíí
osobyosoby
�� rozsah, rozsah, úú��el, datum nahlel, datum nahléédnutdnutíí

�� podpis zdravotnickpodpis zdravotnickéého pracovnho pracovnííka a oprka a opráávnvn��nnéé
osobyosoby



Ur�ená osoba

�� PrPráávo pacienta urvo pacienta ur��it dalit dalšíší informovaninformovanéé
osoby a vymezit rozsah jejich oprosoby a vymezit rozsah jejich opráávnvn��nníí

••informace, nahlinformace, nahlíí��eneníí, opisy, kopie, opisy, kopie

�� PrPráávo vyslovit zvo vyslovit záákaz podkaz podáávváánníí informacinformacíí
jakjakéékoliv osobkoliv osob��

•• výjimka osoby vymezenvýjimka osoby vymezenéé ��67b odst.1067b odst.10



Záznam o souhlasu s 
poskytováním informací

�� urur��eneníí osob, kterým lze informace sdosob, kterým lze informace sd��litlit
�� jmjmééno, pno, p��ííjmenjmeníí, adresa, kontakt, adresa, kontakt

�� rozsah informacrozsah informacíí (informace, nahl(informace, nahlíí��eneníí, kopie), kopie)

�� mmíísto, datum, podpis pacienta (zsto, datum, podpis pacienta (záákonnkonnéého ho 
zzáástupce) a ostupce) a oššetet��ujujííccíího lho léékaka��ee

�� odvolatelnost pacientem kdykoliv!odvolatelnost pacientem kdykoliv!



Záznam za p�ítomnosti sv�dka
�� ZZááznam nemznam nem����e být pacientem podepse být pacientem podepsáánn

�� zpzp��sob projevensob projeveníí vv��le pacientale pacienta
�� zdravotnzdravotníí dd��vody brvody bráánnííccíí podpisupodpisu
�� identifikace svidentifikace sv��dka a jeho podpisdka a jeho podpis
�� podpis opodpis oššetet��ujujííccíího lho léékaka��ee



Práva osob blízkých

�� PrPráávo na aktuvo na aktuáálnlníí informace o zdravotninformace o zdravotníím m 
stavu pacienta, který nemstavu pacienta, který nem����e s ohledem na e s ohledem na 
zdravotnzdravotníí stav urstav ur��it informovanit informovanéé osobyosoby

�� PrPráávo v pvo v p��íípadpad�� zzáákazu pacienta po jeho kazu pacienta po jeho 
smrti na informace, nahlsmrti na informace, nahlíí��et, na kopie ZD et, na kopie ZD 
pouze v zpouze v záájmu ochrany jejich zdravjmu ochrany jejich zdravíí nebo nebo 
daldalšíších osob ch osob 



Práva poz�stalých
Osoby blOsoby blíízkzkéé nebo osoby urnebo osoby ur��enenéé pacientem, pacientem, 
zzáákonný zkonný záástupce nebo jstupce nebo jíím urm ur��enenáá osobaosoba

�� prpráávo na informace o zdravotnvo na informace o zdravotníím stavu, m stavu, 
pp��íí��inináách ch úúmrtmrtíí, výsledku pitvy, výsledku pitvy

�� prpráávo nahlvo nahlíí��et do zdravotnicket do zdravotnickéé
dokumentace dokumentace 

�� prpráávo povo po��izovat si výpisy, opisy nebo kopieizovat si výpisy, opisy nebo kopie



Osoby blízké
�� ��116 ob116 ob��anskanskéého zho záákonkonííkuku

••Osobou blOsobou blíízkou je pzkou je p��ííbuzný v buzný v ��adad��
pp��íímméé, sourozenec a man, sourozenec a man��el, partner;el, partner;
••JinJinéé osoby v pomosoby v pom��ru rodinnru rodinnéém nebo m nebo 
obdobnobdobnéém se poklm se pokláádajdajíí za osoby sobza osoby sob��
navznavzáájem bljem blíízkzkéé, jestli, jestli��e by e by úújmu, kterou jmu, kterou 
utrputrp��la jedna z nich, druhla jedna z nich, druháá dd��vodnvodn��
pocipoci��ovala jako ovala jako úújmu vlastnjmu vlastníí..



Právo na prokázání toto�nosti

�� Zdravotnický pracovnZdravotnický pracovníík mk máá prpráávo v pvo v p��íípadpad��
pochybnostpochybnostíí o totoo toto��nosti osoby, popnosti osoby, pop��íípadpad��
jejjejíího vztahu k pacientovi poho vztahu k pacientovi po��adovat, aby adovat, aby 
tato osoba proktato osoba prokáázala svou totozala svou toto��nost.nost.



Ochrana údaj� ve zdravotnické
dokumentaci

�� OsobnOsobníí úúdaje tdaje t��etetíích osobch osob
��ZdravotnickZdravotnickéé zaza��íízenzeníí je povinno zajistit, aby je povinno zajistit, aby 

osoba, kterosoba, kteráá mm����e nahle nahlíí��et do ZD, nezjistila et do ZD, nezjistila 
osobnosobníí úúdaje tdaje t��etetíích osobch osob

�� RodnRodnéé ��íísloslo
��r.r.��. pacienta lze poskytnout pouze osob. pacienta lze poskytnout pouze osobáám m 

blblíízkým nebo osobzkým nebo osobáám s prm s práávem na informace vem na informace 
pokud prokpokud prokáá��íí, , ��e jim pacient ude jim pacient ud��lil souhlas k lil souhlas k 
vyuvyu��ititíí jeho r.jeho r.��. na z. na záákladklad�� zvl. przvl. prááv. pv. p��edpisuedpisu



Omezení zp�ístupn�ní
zdravotnické dokumentace

�� V pV p��íípadpad�� autorizovaných psychologických autorizovaných psychologických 
metod a popisu lmetod a popisu léé��by psychoterapeutickými by psychoterapeutickými 
prostprost��edkyedky

�� V pV p��íípadpad�� nezletilnezletiléého pacienta a ho pacienta a úúdajdaj�� o o 
jeho zjeho záákonnkonnéém zm záástupci, z nichstupci, z nich�� lze vyvodit lze vyvodit 
podezpodez��eneníí na zneuna zneu��íívváánníí, týr, týráánníí, ohro, ohro��ovováánníí
zdravzdravéého vývoje, zho vývoje, záávava��nnéé poruporuššeneníí
roidroid��ovskovskéé zodpovzodpov��dnostidnosti



Obsah zdravotnické dokumentace

�� OsobnOsobníí úúdaje pacientadaje pacienta
�� Informace o onemocnInformace o onemocn��nníí pacientapacienta
�� Informace o prInformace o pr��bb��hu a výsledku vyhu a výsledku vyššetet��eneníí a a 

lléé��eneníí

�� Informace o dalInformace o dalšíších významných ch významných 
okolnostech souvisejokolnostech souvisejííccíích se zdravotnch se zdravotníícm cm 
stavem pacienta a se zdravotnstavem pacienta a se zdravotníí ppéé��íí



Formální nále�itosti
�� OsobnOsobníí úúdaje pacientadaje pacienta
�� OznaOzna��eneníí zdravotnickzdravotnickéého zaho za��íízenzeníí

•• kaka��ddáá samostatnsamostatnáá ��áástst

�� JmJmééno, pno, p��ííjmenjmeníí, r., r.��., adresa., adresa
�� ��ííslo pojislo pojišštt��nce, knce, kóód zdravotnd zdravotníí pojipojišš��ovnyovny
�� NNáázev ZZ, szev ZZ, síídlo, Idlo, I��, n, náázev oddzev odd��lenleníí, telefon, telefon
�� RazRazíítko ZZ (ptko ZZ (p��ededáánníí pacientovi aj. osobpacientovi aj. osobáám)m)



Zápis ve zdravotnické
dokumentaci

�� PrPr��kazný, pravdivý, kazný, pravdivý, ��itelnýitelný

�� Opravy novým zOpravy novým záápisempisem
�� Datum, identifikace (Datum, identifikace (jmjmééno, pno, p��ííjmenjmeníí)) podpispodpis

�� ��asový asový úúdajdaj
�� neodkladnneodkladnáá ppéé��ee
�� nnáávvšštt��vnvníí sluslu��baba
�� úústavnstavníí ppéé��ee



Zápis do zdravotnické
dokumentace

�� PrPr��bb����nn�� dopldopl

ovováánn

�� bezodkladnbezodkladn��
�� ll����kovkováá ppéé��e, stacione, stacionáá��

�� nejmnejméénn�� 1x za 24 hodin1x za 24 hodin
�� neprodlenneprodlen��



Odborné nále�itosti
�� Informace o onemocnInformace o onemocn��nníí pacientapacienta
�� Informace o prInformace o pr��bb��hu lhu léé��eneníí
�� Informace o výsledku lInformace o výsledku léé��eneníí

�� Informace o souInformace o sou��asnasnéém zdravotnm zdravotníím stavum stavu

�� DiagnostickDiagnostickáá rozvaha, nrozvaha, náávrh diagn. postupuvrh diagn. postupu
�� PP��edpokledpokláádandanáá konekone��nnáá diagndiagnóóza a nza a náávrh vrh 

daldalšíšího lho léé��ebnebnéého postupuho postupu
�� ZZááznam o rozsahu poskytnutznam o rozsahu poskytnutéé vyvy��áádandanéé ppéé��ee



L��ková pé�e
�� ZZááznam o aktuznam o aktuáálnlníím vývoji zdravotnm vývoji zdravotníího ho 

stavu podle hodnocenstavu podle hodnoceníí sdsd��lenlenéého pacientem ho pacientem 
a ca cíílený objektivnlený objektivníí nnáálezlez

�� Souhn informacSouhn informacíí (epikr(epikrííza) o prza) o pr��bb��hu hu 
vyvyššetet��eneníí a la léé��by a plby a pláán daln dalšíšího postupu ho postupu 
(pokud (pokud úústavnstavníí ppéé��e trve trváá ddééle nele ne�� 7 dn7 dn��))

�� PPíísemnsemnáá informace doporuinformace doporu��ujujííccíího lho léékaka��ee



Záznam
�� O pO p��edepsedepsáánníí lléé��iv nebo zdrav. prostiv nebo zdrav. prost��edkedk��
�� O podO podáánníí lléé��iv viv v��etnetn�� podanpodanéého mnoho mno��stvstvíí
�� O vystavenO vystaveníí pp��ííkazu ke zdravot. transportukazu ke zdravot. transportu
�� O provedenO provedeníí oo��kovkováánníí vv��. n. náázvu a zvu a ššarar��ee
�� O pouO pou��ititíí omezujomezujííccíích prostch prost��edkedk�� a ohla ohlášášeneníí

soudusoudu
�� O pracovnO pracovníí neschopnostineschopnosti



Sou�ást zdravotnické
dokumentace

�� Výsledky vyVýsledky vyššetet��eneníí vv��. z. zááznamznam��
�� NNáávaznost pvaznost péé��ee
�� ZZááznamy o výkonech podle zvl.prznamy o výkonech podle zvl.prááv.pv.p��edp.edp.

�� ÚÚdaje o obsahu a podmdaje o obsahu a podmíínknkáách výkonu prch výkonu práácece
�� ZZááznam znam úúdajdaj�� pro NZISpro NZIS



Samostatné �ásti
�� Výpis ze ZD vedenVýpis ze ZD vedenéé v primv primáárnrníí ppéé��ii
�� VyVy��ááddáánníí daldalšíší zdravotnzdravotníí ppéé��ee
�� LLéékaka��skskáá zprzpráávava
�� PropouPropoušštt��ccíí zprzpráávava

�� pp��edbedb����nnáá propoupropoušštt��ccíí zprzpráávava
�� LLéékaka��ský posudekský posudek
�� Kniha dennKniha denníích zch zááznamznam�� LSPPLSPP

�� Dokumentace ZZSDokumentace ZZS



Dokumentace ošet�ovatelské
pé�e

�� anamnanamnéézaza
�� zhodnocenzhodnoceníí zdravotnzdravotníího stavu pacientaho stavu pacienta
�� posouzenposouzeníí potpot��eb pacienta pro stanoveneb pacienta pro stanoveníí

postuppostup�� ooššetet��ovatelskovatelskéé ppéé��e a e a 
ooššetet��ovatelskovatelskéého plho pláánunu

�� ooššetet��ovatelský plovatelský pláánn



Ošet�ovatelský plán

�� popis problpopis probléému a stanovenmu a stanoveníí ooššetet��ovatelskovatelskéé
diagndiagnóózyzy

�� postupy poskytovpostupy poskytováánníí ppéé��ee
�� poupou��eneníí pacientapacienta
�� hodnocenhodnoceníí poskytnutposkytnutéé ppéé��ee
�� zmzm��ny v ony v oššetet��ovatelskovatelskéém plm pláánunu



Skarta�ní �ízení

�� SkartaSkarta��nníí ��áád  (pd  (p��ííloha vyhlloha vyhlášášky)ky)
�� ZZáákladnkladníí lhlh��ta pro uchovta pro uchováávváánníí zdravotnickzdravotnickéé

dokumentace 5 let pokud nendokumentace 5 let pokud neníí stanoveno stanoveno 
jinakjinak
��primprimáárnrníí zdravotnzdravotníí ppéé��e S e S –– 10 let od zm10 let od zm��ny lny léékaka��e e 

nebo 10 let od nebo 10 let od úúmrtmrtíí pacientapacienta
�� zdrav. dokumentace muszdrav. dokumentace musíí být znibýt zni��enaena

�� SkartaSkarta��nníí lhlh��ta pota po��íínnáá bb����et dnem 1. 1. et dnem 1. 1. 
20082008



www.medicinskepravo.cz

D�kuji za  pozornost.


