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Zákon č. 372/2011 Sb.  

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování 

 § 53 (1) Poskytovatel je povinen vést a uchovávat 

zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle 

tohoto zákona a jiných právních předpisů. ZD je 

souborem informací podle odstavce 2 vztahujících 

se k pacientovi, o němž je vedena. 

 § 31 (3) Podávání informací o zdravotním stavu 

pacienta a navržených zdravotních službách - vždy 

záznam zdravotníka, že informace byla podána 

Co není zapsáno, jako by nebylo provedeno 



Zákon č. 372/2011 Sb. 

Odstavec (2): Zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření obsahuje 

a) identifikační údaje pacienta (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum 

narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního 

pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, adresu místa trvalého 

pobytu na území České republiky), 

b) pohlaví pacienta, 

c) identifikační údaje poskytovatele (fyzická osoba – jméno, příjmení, adresa 

místa poskytování zdravotních služeb, právnická osoba – obchodní firma 

nebo název poskytovatele, adresa sídla nebo adresa místa podnikání, 

identifikační číslo, název oddělení nebo obdobné části, je-li ZZ takto členěno, 

d) informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných 

zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se 

zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, 

e) údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to 

důvodné, též údaje ze sociální anamnézy, 

f) údaje vztahující se k úmrtí pacienta, 

g) další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících 

zdravotní služby nebo poskytování zdravotní péče. 



Další legislativa 

 Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci 

  Zdravotnická dokumentace, s ohledem na rozsah 

poskytovaných zdravotních služeb, obsahuje 

údaje o zdravotním stavu pacienta a 

skutečnostech souvisejících s poskytováním 

zdravotních služeb pacientovi 

 Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality 

a bezpečí zdravotní péče; bod 2. Minimální 

hodnotící standardy péče o pacienty - standard 2.2: 

Stanovení interních pravidel vedení ZD (o ZD je 

všech 10 standardů péče o pacienty) 



Zdravotnická dokumentace 

 řádně vedená dokumentace je dostatečně podrobným, 
chronologicky vedeným, čitelným, přehledným             
a srozumitelným zápisem o: 

 vývoji a průběhu zdravotního stavu pacienta, včetně 
anamnézy, 

 získaných výsledcích vyšetření laboratorních i klinických, 

 závěrech, které z nich byly vyvozeny, včetně pracovních 
diagnóz a epikríz, 

 podniknutých diagnostických i terapeutických opatřeních, 
aplikaci ošetřovatelských postupů, ordinacích a doporučeních 

 

Dokumentace musí být trvale dostupná pro osoby podílející 
se na poskytování zdravotní péče, čímž je usnadněna 
výměna informací a kontinuita plánované péče 

 

 



Vedení zdravotnické 

dokumentace 

 Nutno splnit legislativní požadavky 

 Důkaz o poskytnuté zdravotní péči 

 Důkaz postupu lege artis 

 Důkaz k posouzení informovanosti pacienta 

 Podklad pro kontrolní činnost 

 Podklad pro studijní činnost 

 Podklad pro posouzení úrovně poskytování péče 

 Pilíř programu kontinuálního zvyšování kvality péče 

 Zdroj statistických dat pro vyhodnocování stanovených 
indikátorů kvality poskytované péče a pro následné 
posouzení kontinuálního zvyšování kvality (nástroj 
řízení kvality ve zdravotnickém zařízení)  



Zdravotnická dokumentace 

 Součásti ZD hospitalizovaného pacienta: 

 lékařská dokumentace, 

 ošetřovatelská dokumentace, 

 dokumentace ostatních NLZP (fyzioterapeut, 

ergoterapeut, psycholog, nutriční terapeut, aj.) 

 Všechny složky dokumentace tvoří celek, který 

je dokladem provedené péče u konkrétního 

pacienta 

 Propojení všech částí usnadňuje komunikaci 

mezi zdravotníky, poskytujícími zdravotní péči  



Vedení ZD 

 v elektronické podobě – každý záznam do ZD 

opatřen datem/časem jeho provedení, 

elektronickým podpisem 

 v listinné podobě – každý záznam opatřen 

datem/časem provedení zápisu, podpisem 

zdravotnického pracovníka, nebo JOP, který zápis 

provedl + otiskem razítka s jmenovkou nebo 

čitelným přepisem jména 

 kombinace obou podob 

ZZ používá pouze dokumenty a formuláře, zařazené do své 

řízené dokumentace, nutno doplňovat legislat. požadavky 

 



Lékařská dokumentace 

 příjmové vyšetření + plán péče (chorobopis) – 
nejpozději do 24 hodin po přijetí pacienta, 

 denní záznamy o aktuálním vývoji zdravotního 
stavu podle hodnocení pacientem (Subj.) a cílený 
objektivní nález (Obj.) – dekurz, epikrízy 

 ordinace léků 

 dokumentace anestezie, operace 

 předpis terapie a terapeutických procedur, 
diagnostických vyšetření atd. 

 propouštěcí zpráva 

 



MEDIKAČNÍ LIST 
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Zápisy v dekurzu 

 Frekvence zápisů 

 Každý pacient na standardním odd. – vyšetření 
lékařem minimálně 1x denně a to včetně dní 
pracovního klidu a státních svátků – zápis, 

 na ARO a JIP vyšetření a zápis u každého pacienta 
minimálně 2x denně 

 Není-li pacient přítomen na vizitě (např. z důvodu 
vyšetření) – provést vizitu ihned po jeho návratu 
na lůžko 

 Žádný pacient nemůže zůstat bez denní vizity 
dokumentované zápisem v dekurzu 



DEKURZ 
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Epikríza 

 stručné zhodnocení průběhu hospitalizace a 

dosažených výsledků diagnostických a 

terapeutických intervencí a plán dalšího postupu 

 písemně minimálně 1x týdně (zpravidla v pátek) 

 přechází-li pacient do péče jiného ošetřujícího 

lékaře (zejména před sváteční službou, při 

překladu na JIP a z JIP na standardní oddělení 

apod.) 

 v situaci, kdy došlo k zásadnímu posunu oproti 

stavu při přijetí 



Informovaný souhlas 

 Musí být odebraný před operací nebo invazivním 
dg, th výkonem, anestézií, podáním transfúze 

 Pacient musí být lékařem osobně informovaný o 
výkonu, možných rizicích, možných komplikacích 
a alternativách 

 Důležité je se přesvědčit, že pacient informace a 
vysvětlení pochopil 

 Dokumentace informovaného souhlasu (formulář, 
NIS) 

 Postup při odebírání ústního souhlasu 

 Podpis a jmenovka lékaře + podpis pacienta 



Ošetřovatelská dokumentace 

 Ošetřovatelská anamnéza a zhodnocení zdravotního stavu 
pacienta – nejpozději do 24 hodin od přijetí 

 Ošetřovatelský plán 
 popis problému nebo stanovení ošetřovatelských diagnóz, 
 stanovení ošetřovatelských činností a výkonů 
 realizace ošetřovatelského plánu 
 hodnocení poskytnuté ošetřovatelské péče a aktualizace 

ošetřovatelského plánu 

 průběžné záznamy o vývoji zdravotního stavu pacienta, podání 
informací, edukaci pacienta 

 ošetřovatelská propouštěcí nebo překladová zpráva s 
doporučením k další ošetřovatelské péči (překladová zpráva 
pouze při hospitalizaci do jiného ZZ nebo zařízení sociálních 
služeb) 
 

Výhodné propojit lékařskou a ošetřovatelskou dokumentaci 
(bolest, alergie, …) 



Následky neúplně vedené ZD 

 Svědčí o neúplné péči 

 Může prokázat nesoulad s organizačními 
směrnicemi (zákony, vnitřní dokumenty apod.) 

 Může být použita jako důkaz při obvinění z 
nedbalosti, neposkytnutí péče apod. 

 Ohrožení bezpečné péče o pacienta (riziko 
pochybení) 

 Nemusí poskytovat důkaz o nezbytnosti lékařem 
poskytnutých služeb 

 Snižuje platby od pojišťoven 



Čitelnost zápisů 

 Zápis ve ZD musí být veden průkazně, pravdivě 

a čitelně, je průběžně doplňován a musí být 

opatřen datem zápisu, ID osoby, která zápis 

provedla (podpis + razítko nebo tiskacím písmem 

jméno), u akutní péče i čas zápisu 

 Nečitelnost (a zkratky) jsou odpovědné za velké 

množství chyb – ohrožení pacienta 

 Špatný rukopis vede k mnohem vyššímu riziku 

zanedbání povinné péče – možnému profesnímu 

pochybení 

 Přepisování – další velké riziko pochybení ! 

 

 

 



Tipy pro zlepšení čitelnosti ZD 

 Používat elektronický systém k pořizování 

zdravotnické dokumentace 

 Používat předtištěné formuláře / šablony 



Nejčastější pochybení 

 ID ZZ, ID zapisujícího zdravotníka, časy přijetí (ne čas 
tisku příjmového vyšetření), vizity, epikrízy, ČITELNOST, 
opravy, ZKRATKY (zaměření na obor) 

 Dokumentace anestezie, operace 

 Ordinace léků (dávka, forma, způsob, datum a čas 
podání), ordinace infúzí, zdůvodnění změny medikace 

 Vizity, epikrízy 

 Hodnocení bolesti 

 Edukace pacienta všemi zdravotníky (lékaři, sestry, 
fyzioterapeuti, nutriční terapeuti …) 

 ZP třídy IIb a vyšší nezaznamenány do ZD pacienta 

 Soulad lékařské a ošetřovatelské dokumentace 

 

 

 



Top 10 tipů na zlepšení dokumentace 

1. Pište čitelně, používejte pouze schválené zkratky! 

2. Ujistěte se, že každá stránka má správnou identifikaci pacienta (štítek) a 
identifikaci ZZ 

3. Všechny zápisy musí mít datum a čas provedení, zápisy provádějte včas 

4. Pod každým zápisem musí být identifikace a podpis osoby, která zápis 
provedla 

5. Zápisy provádějte modrým / černým inkoustem, červeně jen stanovené 
rizikové procesy (alergie, opiáty …) 

6. Při provádění dodatečných zápisů postupujte v souladu s vnitřními předpisy 

7. Při chybném záznamu je nepřípustné původní text vymazat, přepisovat, 
přelepovat ani překrývat bílou nebo jinou barvou nebo záznam ze 
zdravotnické dokumentace zcela vyřadit / vymazat!! 

8. Vždy odeberte informovaný souhlas před poskytnutím péče / hospitalizací / 
výkonem /operací, resp. jeho odmítnutí (revers), podepište jej a orazítkujte 

9. Vždy když pacient opouští Vaši péči, proveďte zápis s uvedením času a stavu 
pacienta při propuštění, přeložení apod., proveďte záznam o edukaci 
pacienta 

10. Provádějte pravidelné audity otevřené i uzavřené ZD 

 

 

 

 

 

 



Audity ZD 

 Vedení ZD – indikátor kvality 

 Tým interních auditorů 

 obsah a úplnost, čitelnost 

 pravidelnost kontrol – 1 x měsíčně 

 jednotná kritéria (formulář) 

 kritérium auditu – Směrnice pro vedení 
zdravotnické  dokumentace + legislativa 

 Kontinuální zvyšování kvality 

 Možno i elektronicky dle nastaveného 
kontrolního listu 



 



Srovnání podob vedení ZD 

 Listinná podoba 
 

(+) Možnost rychlého dopisování 

(pozor: vždy čas a ID 

zdravotníka!) 

 

(-) NEČITELNOST 

(-) Nesprávné opravy, změny, 

přepisování, duplicitní 

záznamy 

(-) Časy opisování a přepisování! 

(-) Nesoulad lékařské a 

ošetřovatelské dokumentace 

 

 Elektronická podoba  

(+) Čitelnost 

(+) Zefektivnění péče            
(rychlost, kvalita, komplexnost) 

(+) Správné a čitelné ordinace 

léků (název, síla, forma, cesta podání) 

(+) Evidence všech přístupů ke 

ZD, vč. oprav, změn a mazání 
(ID zdravotníka, čas přístupu) 

(-) Nedostatečné vybavení  
(zastaralý nebo amatérský program, 

dokumenty bez legislativních změn, 

nekompatibilní s LIS, málo monitorů aj.) 

(-) Znalosti práce s PC 

(-) Možné zneužití dat 

 



21. století 

 Informační systémy k vedení zdravotnické 

dokumentace už máme, začněme s nimi 

pracovat, kultivovat je a doplňovat je 

(zdravotnická zařízení i IT společnosti) 

 

 

 

 

 



Děkuji za pozornost 


