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Mlčenlivost, zdravotnická dokumentace,

obecná ochrana osobních údajů  

◼ Smysl povinné mlčenlivosti. 

◼ Smysl zdravotnické dokumentace. 

◼ GDPR jako konkrétní nadnárodní právní úprava, 

tendence k „nejvíce hloupému výkladu“ a následně 

pohoršení se „nad Bruselem“. 

◼ Zdravotnictví ještě rozumné. 

◼ Otázka výkladů – inspirace u sousedů…  

◼ Specifické pojetí implementace: omezení či zmírnění 

uplatnění stanovením zákonných důvodů pro výzkum. 

◼ Jiné další předpisy EU, např. regulace léčiv, 

zdravotnických prostředků, klinické lékové studie.  
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Moderní informační a komunikační 

technologie ve zdravotnictví 

◼ Snímky všeho druhu, výsledky laboratorních 

vyšetření, kontinuální sledování pacienta.  

◼ Shromáždění dat v počítačových systémech 

jednotlivých pracovišť, kde se provádí diagnostika.

◼ Možnosti vyhodnocení – výzkumná výjimka, její 

chápání. Míra souhlasu s použitím zjištěných výsledků 

ze strany pacienta.     

◼ Propojení se zdravotnickou dokumentací v současném 

slova smyslu – je vždy skutečně zajištěné…  
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Budoucí možnosti ve zdravotnictví  

◼ Evidence komunikace s pacientem: možnosti 

rezervačních a  objednacích systémů podobně jako v 

jiných odvětvích.   

◼ Cílené informování pacientů e-maily.

◼ Otázka telefonní komunikace. 

◼ V případě spoluúčasti informace o cenách.  

◼ Zaznamenávání komunikace s pacientem, nahrávání 

informování pacienta a jeho reakce: otázka důvěry.  

◼ Zaznamenávání komunikace zdravotnických 

pracovníků (tj. profesionálů) o pacientovi v rámci 
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Právo pacienta na nahlížení do 

dokumentace a sbírané osobní údaje  

◼ Dostupnost dokumentace. 

◼ Posílení přístupem k osobním údajům dle GDPR.  

◼ Nahlížení ze strany pacienta samotného. 

◼ Co znamená nahlížení v případě elektronické 

dokumentace (poskytnutí dat?).  

◼ Nahlížení rodičů či jiných zákonných zástupců.

◼ Nahlížení právních zástupců – advokátů…  

◼ Včetně jednotlivých podkladů. 
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Možné důsledky 

◼ Problematické kategorie informací v dokumentaci.  

◼ Informace podané příbuznými. 

◼ Obtížné formulování terapeutických hypotéz 

(například psychiatrie), nebo že by to byla výmluva. 

◼ Hodnocení součinnosti pacienta.  

◼ (připomenutí povinností pacienta).   

◼ Vedení oddělených a skrytých databází o pacientech, 

samozřejmě v různých poměrech. 
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Dokazování při správních, soudních 

trestních či civilních řízeních 

◼ Medializovaná kauza Domorodička, novorozenec a 

záchranná služba Jihomoravského kraje. 

◼ Využití či přímo zneužití nahrávek Zdravotnické 

záchranné služby. 

◼ Legitimní konzultace právních otázek a možného 

postupu vůči pacientce v terénu.   

◼ Otázka vyhodnocování jednotlivých důkazů. 

◼ Výhrada interní komunikace, respektive komunikace s 

advokátem (podobně jako v soutěžním právu). 
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