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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá systémem zdravotnické dokumentace. Je rozdělena na 

část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou sesbírány informace z různých oblastí 

problematiky a je uveden lékařský, etický a legislativní pohled. Praktickou částí práce je 

dotazníková studie, která se zabývá názory jednotlivých skupin respondentů na různá témata 

vztahující se к pacientově dokumentaci. 

Abstract: 

This Bachelor thesis deals with systems of clinical records. It is divided in theoretic 

and practical part. Theoretic part contains informations of various sections of this sphere and 

there is presented medical,ethic and legislative view. Practical part is questionnaire study, 

which deals with opinions of different groups on different topics relating to patients medical 

records. 
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1 Úvod 

Ke zvolenému tématu bakalářské práce mě inspirovaly nejednoznačné okolnosti kolem 

zdravotnické dokumentace. Každému občanovi České republiky je vedena dokumentace o 

zdravotním stavu. Mluví o ní laická i odborná veřejnost, sdělovací prostředky, rozhodují o ní 

ústavní činitelé. 

Co je to ale zdravotnická dokumentace? Výklad zákona je nejednoznačný a obsahuje více 

možností, než jenom zápis lékaře o zdravotním stavu. Čí dokumentace je? Opět to ve výkladu 

není jednoznačně napsáno. Dozvíme se pouze, že zdravotnické zařízení ji vést musí a to s 

přesnými podmínkami pro elektronickou a papírovou formu. Ani definici zdravotnické 

dokumentace nenalezneme. Přesvědčit se o tom můžeme po zadání hesla „definice 

zdravotnické dokumentace" do internetového vyhledávače. Výsledkem je několik odkazů, 

které hovoří o nejednoznačné definici, popř. uvádí, že definice v zákoně je obecná a 

nekonkrétní. 

Mým cílem tedy bylo zjistit obecné povědomí o tomto problému mezi různými skupinami 

obyvatelstva a na základě dotazníkového průzkumu vyvodit závěry o podobě zdravotnické 

dokumentace pacienta. Zda se budou blížit současnému systému nebo jestli budou odlišné, 

jsem sám zvědav. 
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Zdravotnictví prodělalo po roce 1989 bouřlivý rozvoj, stejně jako ostatní sféry a odvětví 

v České Republice. Zlepšil se zdravotní stav populace, o čemž svědčí například významný 

nárůst střední délky života ze 76,0 let na 78,3 let mezi roky 1990 a 2000 u žen a ze 67,5 let na 

71,6 let u mužů. К dispozici máme mnohem lépe vybavená zdravotnická zařízení a větší 

sortiment kvalitních léčiv. Dlouhé roky nás provází neustálé hledání rovnováhy mezi třemi 

součástmi, kterými jsou kvalita, dostupnost a cena poskytované zdravotní péče.. Je otázkou, 

zda vůbec je možné ideálního kompromisu dosáhnout. Pokud bychom se soustředili pouze na 

kvalitu, budou stoupat náklady a klesat dostupnost zdravotní péče. Stejně tak, pokud se 

budeme soustředit pouze na finanční hledisko, hrozí nejen snížení dostupnosti, ale i kvality 

poskytované péče. Kvalita péče o pacienta se odvíjí od vzdělání a zkušeností zdravotnického 

personálu, dodržování norem, hygienických předpisů, využívání moderních přístrojů a 

v neposlední řadě dobře organizovaný systém zpracovávání informací. 

2 Zdravotnická dokumentace - lékařský pohled 

Informace v oblasti zdravotnictví bychom mohli rozdělit na obecné a odborné. Obecné 

informace by se daly charakterizovat jako souhrn poznání lidského zdraví a nemoci. O 

zdravém způsobu života, nemocech a jejich léčení, zdravé stravě, prevenci, možnosti 

očkování, hrozbě pandemie a dalších se dnes dočteme v článcích, časopisech, jiných 

publikacích a hlavně na internetu. Jedná se o určitý druh zdravotnické výchovy, a asi i proto 

v Evropské unii existuje zpráva, věnovaná kvalitě webových stránek, týkajících se zdraví. 

Dezinformace a poplašné zprávy v této oblasti by mohly mít i ekonomický dopad nebo 

zbytečně vyvolávat paniku mezi lidmi. 

2.1 Identifikace pacienta 
Informace se vždy vztahují ke konkrétnímu člověku a tím se dostáváme do oblasti 

osobních dat. Při pohledu na zdravotnictví a osobní data zjistíme, že jde ještě o citlivější 

oblast osobních dat, než ve kterékoli jiné oblasti. Krom dat o pacientovi (jméno, příjmení, 

bydliště, státní příslušnost, rodné číslo, stav, zaměstnání, telefon, nejbližší příbuzné, číslo 

občanského průkazu, adresu praktického lékaře) se získá kompletní přehled o jeho zdravotním 

stavu, což jsou mnohdy intimní údaje se kterými se nechceme nikomu svěřovat. 
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2.2 Lékařské informace 

Odborná část informací je určená především lékařům a pomáhá jim nejen při léčení 

pacienta, ale také к celoživotnímu vzdělávání, uplatňování nových metod terapie i diagnostiky 

a zkvalitňuje konzultaci patologií a nejednoznačných nálezů mezi lékaři. Telemosty, kterými 

můžeme dnes propojit i tu nejmenší nemocnici se špičkovým pracovištěm, on-line operace 

přenášené po internetu a další, přispívají к lepší péči o pacienta, vzdělání zdravotnického 

personálu a přesnosti v diagnóze. 

2.2.1 Chorobopis 
Chorobopis je úřední dokument, který obsahuje osobní údaje nemocného, všechny zprávy 

a doklady o jeho zdravotním stavu. Musí být pravdivý a pečlivě zpracovaný, nejen kvůli 

přehlednosti, ale může být brán i jako dokument к soudním jednáním. Skládá se z vložek a ze 

základního celostátně jednotného tiskopisu, který zároveň slouží jako obal. 

Úvodní díl je rozdělena na tři části. První část je administrativní, obsahuje osobní data 

nemocného, jméno, příjmení, datum narození, stav, státní příslušnost, rodné číslo, číslo 

občanského průkazu, číslo zdravotní pojišťovny, pacientovo bydliště, adresu nejbližších 

příbuzných. U nemocných v zaměstnaneckém poměru se uvádí i číslo pracovní neschopnosti. 

Ve druhé části je uvedena osoba, která doporučila pacienta к přijetí a s jakou diagnózou + 

diagnózu, pod kterou byl přijat. Třetí část první strany je vyplňována lékařem, který pacienta 

propouští. Uvádí se propouštěcí diagnóza, popřípadě příčina smrti, zda byl pacient přeložen 

nebo propuštěn domů a datum opuštění zdravotnického zařízení. 

Druhý díl obsahuje anamnestické údaje. Anamnéza - soubor všech údajů o zdravotním 

stavu nemocného od narození až do současné doby. Tu vytváří lékař přímo - od nemocného, 

nebo nepřímo, kdy informace získává od příbuzných nebo od osob, které nemocného 

doprovázejí. Nepřímé anamnéze je přikládán význam zejména v případech poruchy vědomí 

nebo psychických poruch, kdy od pacienta nelze informace získat. Jinak bývá pouze 

doplňujícím faktorem přímé anamnézy. 

Dále anamnézu můžeme rozdělit na: 

a) anamnézu rodinnou 

- zdravotní stav rodičů, sourozenců, vlastních dětí, výskyt dědičných chorob - např. 

hemofílie, často vyskytované závažně nemoci v rodině - otylost, cukrovka, ICHS. Navození 
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důvěry pacienta к lékaři je nezbytným předpokladem pro budoucí spolupráci a kvalitní 

představě o aktuálním zdravotním stavu. 

b) anamnézu osobní 

Dřívější onemocnění - jsou zaznamenávány všechny prodělané nemoci, operace, úrazy, 

jejich trvání, způsoby léčení, následky a hospitalizace. Poznamenávají se i případné zdravotní 

problémy v dětství a při porodu. Pro zachycení a správnou diagnostiku infekčních a 

parazitárních chorob je důležité zaznamenání zahraničních cest a pobytů v cizině. 

Nynější onemocnění - základem je pátrám po všech souvislostech důležitých pro aktuální 

onemocnění. Zkoumá se charakter obtíží, doba jejich vzniku a pořadí, ve kterém se dostavily. 

To vše je ještě specifikované doplňujícími otázkami lékaře pro co nejpřesnější určení 

symptomů. Doplňujícími informacemi jsou údaje o kouření, požívám alkoholických nápojů, 

prodělané pohlavní choroby, u žen pravidelnost menstruace, těhotenství, popř. průběh 

klimakteria. 

c) anamnéza pracovní a sociální 

Její přikládán v dnešní době stále větší význam. Udává se současné postavem na 

pracovišti, předešlá povolání a jejich délky trvání. Zvláštní pozornost se věnuje činnostem, 

kde je možnost nemocí z povolání - silikóza u horníků, antropozoonózy (choroby přenosné ze 

zvířete na člověka) u pracovníků v živočišné výrobě, ornitózy (virové záněty plic) u 

zaměstnanců drůbežáren. Významným přínosem je souvislost pracovního vytížení, pohody 

rodinného života, životosprávy a dnes i umění odpočinku. 

Údaje do anamnézy se doplňují při zjištění nových skutečností, o kterých se pacient dříve 

nezmínil nebo na základě průběhu onemocnění. 

Dobře odebraná anamnéza je velkým zásahem do soukromí nemocného, ale nezbytným 

prvkem pro další postup v léčení. Soudí se, že diagnóza vychází z 55% z anamnézy, ve 20% 

z fyzikálního vyšetření, ve 20% z laboratorního vyšetření a zbylých 5% je neobjasněno. 

Třetí díl slouží к záznamu fyzikálního vyšetření při přijetí. To je také důležitým zdrojem 

informací a získává se lékaři při osobním kontaktu. Mezi tato vyšetření patří krevní tlak, 

teplota, výška, váha a další informace získané pohmatem, poklepem, či poslechem. 
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Poslední strana slouží jako kopie souhrnné zprávy o vyšetření a léčení nemocného, jejíž 

originál se odesílá praktickému nebo ošetřujícímu lékaři, do místa, kam byl nemocný 

přeložen. 

Vložky, které se vkládají do chorobopisu, jsou: záznam hospitalizace, sloužící 

administrativním a statistickým účelům, záznam denní vizity, záznam o terapii a další 

záznamy o nálezech a vyšetřeních jako je EKG (elektrokardiogram), EEG (elektro-

encefalogram), rtg snímky, výsledky laboratorních vyšetření atd. Způsob zakládání do 

dokumentace se na jednotlivých odděleních liší. 

Dekurz je další částí chorobopisu. Zde jsou zaznamenávány subjektivní obtíže pacienta, 

objektivní nález a jeho změny, u těžce nemocných je zaznamenávána i hodina nálezu. Dále je 

zapisována terapie, dieta, pohybový režim a ordinovaná vyšetření. К dennímu záznamu také 

patří údaje o teplotě, diuréze, charakteru a počtu stolic, pulzu a krevnímu tlaku. Teplota se 

navíc zaznamenává na teplotní list. Jednou za týden obsahuje dekurz ještě epikrízu, v níž je 

stručně a výstižně zhodnocen dosavadní průběh nemoci, diagnóza, závěry z dosavadních 

vyšetření a další léčebný postup. Při propouštění je diagnóza uzavírající chorobopis doplněna 

i rozsáhlejší epikrízou. 

Každá samostatná část zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta 

v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a také označení zdravotnického zařízení, které ji 

vyhotovilo. Zápis v dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě a čitelně, jak požaduje 

zákon. Je průběžně doplňován a musí být opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem 

osoby, která zápis provedla. Nedostatečný je tedy takový zápis, který je ukončen nečitelnou 

parafou lékaře nebo sestry, kdy s odstupem času není možné zjistit, kdo zápis provedl. Pokud 

se provádějí úpravy nebo opravy v dokumentaci, musí být provedeny tak, aby původní 

záznam byl čitelný a musí být jasné, kdo a kdy záznam opravil. Proto je nevhodné 

přelepování, které by mohlo mít za následek nejasnosti například v dokumentaci, která se týká 

podávání a skladování návykových látek. 

2.3 Co j e zdravotnická dokumentace? 

Co vlastně zdravotnická dokumentace je? Jsme sváděni к myšlence, že dokumentace = 

soubor dokumentů. Ale co například rtg snímek, výsledky testů a vyšetření pacienta? Je to 

informace o onemocnění pacienta a tudíž patří do zdravotnické dokumentace? Nebo evidence 
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předepisování léků, měla by smysl a byla by součástí zdrav, dokumentace, kdyby existovala? 

Stejně tak finanční přehled za zdravotní péči, je to významná okolnost související s postupem 

při poskytování zdravotní péče? Nikde není psáno, jestli jsou zdravotnickou dokumentací 

pouze zprávy psané lékařem nebo vše výše zmíněné. 

2.4 Využití zdravotnické dokumentace 

Zdravotnická dokumentace slouží pro: 

• poskytnutí potřebných informací pacientovi 

• jako doklad, že poskytovaná péče byla provedena lege artis 

• jako doklad pro vyúčtování zdravotní péče 

Pacient má plné právo být informován o svém zdravotním stavu, což znamená, že 

informace dostane včetně vysvětlení a to v takové formě, aby mohl vysvětlení porozumět 

a podle toho se svobodně rozhodnout o krocích své další léčby. Když si uvědomíme, že do 

dokumentace nejsou většinou zahrnovány pouze chorobopisy a záznam o anamnéze, ale i 

výsledky laboratorních vyšetření, rentgenové, ultrazvukové a jiné odborné snímky, je jasné, 

že pouhé nahlížení pacienta do své dokumentace nemůže nahradit vysvětlení profesionála, v 

případě, že tedy profesionál sám není pacientem. Tento systém je postavem na oboustranné 

důvěře mezi pacientem a jeho praktickým lékařem, kterého si sám a dobrovolně zvolil. 

Pacient má ze zákona právo na veškeré informace, ale současně je povinností lékaře pacienta 

nepoškodit. 

Přístup zdravotníků do zdravotnické dokumentace je omezen zákonem č. 260 / 2001 Sb, 

§67b, odstavec 12. V rámci poskytování péče je nezbytné, aby se s dokumentací a jejím 

obsahem seznamovali lékaři, sestry, psychologové a další poskytovatelé zdravotní péče, 

samozřejmě pouze v souvislosti s poskytováním této péče. Tedy, pokud konkrétnímu člověku 

péči zdravotník neposkytuje, do jeho dokumentace nahlížet nesmí. Při projednávání novely 

byl výčet osob výrazně zúžen pouze na zdravotnické pracovníky za výše daných podmínek a 

dále také pověření členové příslušné komory při šetření případů disciplinárního řízení, revizní 

lékaři zdravotnických pojišťoven, lékaři správních úřadu, členové znaleckých komisí, 

pověření zdravotničtí pracovníci orgánu veřejného zdraví, lékaři orgánů sociálního 

zabezpečení, a to všichni v obsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu 

své kompetence... viz. zmíněný zákon č. 260 / 2001 Sb. §67b,odstavec 12 [příloha č.l]. 
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Souhlas s touto úpravou vyjádřili odborníci Ministerstva zdravotnictví i Úřadu na ochranu 

osobních údajů. Nakládání se zdravotnickou dokumentací se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. Podrobnosti o legislativě v kapitole 5. 

Jak je to ale s rodinnými příslušníky a dalšími osobami při snaze informovat se ze 

zdravotnické dokumentace blízké osoby? Jak je uvedeno v zákoně 260 / 2001 Sb §67b, 

odstavec 14. [příloha č.l], není možné se ze zdrav, dokumentace dozvědět informace o třetí 

osobě. Jinou zmínku jsem nenalezl a obávám se, že otázka informování se na stav rodinného 

příslušníka je možná pouze prostřednictvím lékaře. Měla by se lišit práva nahlížení do 

dokumentace dalších osob za pacientova života a po jeho smrti? Jak? 

Zdravotnická dokumentace by zároveň měla sloužit jako doklad pro vyúčtování zdravotní 

péče. Je v dnešní době součástí dokumentace finanční přehled o zdravotní péči, který by 

к tomuto byl využitelný a sloužil i třeba zdravotní pojišťovně? Bohužel, žádný ucelený 

přehled, krom výpisu od zdravotní pojišťovny, není. 

2.5 Komu zdravotnická dokumentace patří? 

Komu dokumentace vlastně patří? Informace jsou o pacientovi, on je ten, kdo poskytuje 

své osobní údaje a ten, jehož zdravotní stav je analyzován. Autorem dokumentace je ale lékař, 

on ji zapisuje a obnovuje. Lékař je také tím, kdo dané příznaky objevil a vyvodil je například 

z laboratorních nebo rentgenových vyšetření. Ty byly ale vyhotoveny na přístrojích 

zdravotnického zařízení a to je pořídilo za nemalé peníze. Čí tedy je? Nebo každému patří jiná 

část? Vezměme rtg snímek, je pacienta? Nemocnice? Lékaře? Nebo má mít jedna složka více 

vlastníků? 

Předávání informací mezi praktickým lékařem a specialistou se nejčastěji děje přes 

pacienta - ten dostane žádanku, popř. zprávu o vyšetření a předá ji druhému lékaři. Tím 

pádem se informace vyskytuje tam, kde je poskytována další zdravotní péče a kde probíhá 

rozhodování o ní. Možnost ztráty takto zaslaných dat je bezesporu vyšší, než by měla být. 

Myslím si, že v budoucnu by předávání informací mělo být součástí elektronického systému 

zdravotnické dokumentace, kde by se rizika ztráty, či znehodnocení podstatně snížila. 
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3 Zdravotnická dokumentace - legislativní pohled 

Už vzhledem ke zmíněné vysoké citlivosti údajů, se kterými se ve zdravotnické 

dokumentaci pracuje, se к ní váže hned několik legislativních opatření. 

Právním předpisem zákona č. 260 / 2001 Sb. §67 b je stanoveno, že zdravotnická 

dokumentace obsahuje: 

a) osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy 

b) informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledcích vyšetření a dalších 

významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při 

poskytování zdravotní péče. 

3.1 Zákon č.260/2001 Sb. 

Zákon 20/1966 Sb. ze dne 17. března 1966, je zákon o péči a zdraví lidu. Od r. 1990 

prošel tento zákon 36 změnami, z toho 25 novel proběhlo mezi roky 1997 a 2004. což pro toto 

období znamená jednu novelu zhruba každé 4 měsíce. Součástí zákona je § 67b o 

zdravotnické dokumentaci. V něm je popsáno 16 bodů upravujících vedení, nahlížení a 

způsoby zapisování do zdravotnické dokumentace. Není v něm ale jednoznačně definováno, 

jaké jsou jednotlivé části zdravotnické dokumentace. Celý §67b je uveden v [příloze č.l]. 

3.2 Zákon č.l01/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

Zde uvádím pouze část zákona, která se vztahuje ke zdravotnictví. Upraveno je v ní 

zpracování citlivých údajů a okolnosti pro jejich předávání. Zákon je zpracován velmi složitě 

a odkazuje na mnoho dalších zákonů - viz. níže uvedený odkaz [15]. 

§ 9 - Citlivé údaje 

Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže: 

b) je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo odvrácení 

bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího jejich majetku, pokud není možno jeho souhlas získat zejména z 

důvodů fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, že je nezvěstný nebo z jiných podobných důvodů. 

Správce musí ukončit zpracování údajů, jakmile pominou uvedené důvody, a údaje musí zlikvidovat, ledaže by 

subjekt údajů dal к dalšímu zpracování souhlas, 
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с) se jedná o zpracování při zajišťováni zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, zdravotního pojištění a výkon 

státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního zákona[15] nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v 

jiných případech stanovených zvláštním zákonem,[15a] 

[15] Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. 

[15a] Například zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů. 

§27 Předání osobních údajů do jiných států 

Je možné, pokud 

(3) g) je předání nezbytné pro ochranu práv nebo životně důležitých zájmů subjektu údajů, zejména pro záchranu 

života nebo pro poskytnutí zdravotní péče. 

3.3 Zákon č.89/1995 Sb. o státní statistické službě 

ze dne 20. dubna 1995. Říká, že zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna poskytovat 

statistické údaje Českému statistickému úřadu. 

§ 12 

Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů 

(1) Ve statistice obyvatelstva se vedou statistické informace o narození dětí, úmrtí, uzavření manželství, 

rozvodech a změnách bydliště. Pro vytváření těchto informací jsou státní orgány nebo zdravotnická zařízení 

povinny poskytovat Českému statistickému úřadu individuální údaje o rodném čísle, místě trvalého pobytu, 

státním občanství, porodní charakteristice narozeného dítěte, rodinném stavu, nejvyšším vzdělání, pořadí 

manželství (rozvodu), počtu nezletilých dětí v rozvádějících se manželstvích, příčině rozvratu manželství, příčině 

smrti, délce života zemřelého kojence, důvodu stěhování, místě a čase sledované události. 

3.4 Archivace zdravotnické dokumentace 

Ačkoli jsem se snažil získat informace o archivaci, bylo mi z Ministerstva zdravotnictví 

sděleno, že je připravována novela, kterou mi nemohou poskytnout, a proto jsem se zde 
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nezabýval zákonem č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, který je 

přepracováván. 

4 Etické aspekty vztahu pacienta a lékaře 

Dnes, kdy moderní medicínu charakterizuje technická vyspělost je zřejmé, že lékaři 

potřebují integrovat do své speciální vzdělanosti také nezbytné znalosti humanitních věd, 

zejména filozofie, etiky a lékařské etiky. 

Slovo etika pochází z řeckého slova ethos - mrav, je označována vědou o mravnosti. 

Předmětem jejího zkoumání jsou zákonitosti mravního chování jednotlivců i společnosti. 

Obecně lze konstatovat, co je právem mravné a co je nemravné, i když dochází 

к průběžnému vývoji a přijímání nových hodnot. 

Deontologie (řec. Deon - povinnost) v medicíně vymezuje povinnosti lékaře vůči 

pacientům, kolegům, úředníkům a veřejnosti. Zejména se v této oblasti vážeme к tzv. 

deontologikým kodexům, z nichž nejznámějším je Hippokratova přísaha, která vznikla již 400 

let před naším letopočtem. I navzdory tomuto stáří je v kruzích odborných i laických doposud 

přijímána. 

V období první republiky se v roce 1937 podařilo na tzv. mezikomorové schůzi všech 

lékařských komor, jednomyslně prosadit návrh na zřízení lektorátů deontologie na všech 

lékařských fakultách. Byla připravena i základní náplň výuky - poměr lékaře к lékaři, lékaře 

к nemocnému а к nemoci, lékaře к úřadu, ke Komoře, organizaci atd. Schválené projekty 

bohužel záhy skončily pod vlivem války a následného uzavření českých vysokých škol. 

Z hlediska etiky bylo negativně hodnocené období mezi lety 1948 a 1989, kdy byly zavedené 

pevné osnovy výuky a přidána povinná výuka marxismu-leninismu. Přirozený vývoj lékařské 

etiky byl na dlouhých 37 let oficiálně zastaven. 

Po r. 1989 se na lékařské fakulty vrací výuka filozofie, sociologie a lékařské etiky, protože 

bylo konstatováno, že všeobecně je humanitní vzdělání u vysokoškolských studentů na velmi 

nízké úrovni. Samostatným oborem byla lékařská etika prohlášena na základě důvodové 

zprávy dne 24.1.1991 na III. Lékařské fakultě UK. 
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4.1 Lékařská etika 

Zabývá se tematickými okruhy jako jsou: 

- etická kriteria experimentů na zvířatech i lidech, 

- problematika ideální dostupné medicíny 

- práva fétu a práva dítěte 

- práva pacientů 

- práva handicapovaných a duševně nemocných 

- právo pacienta na informace 

atd. 

V kontextu se zdravotnickou dokumentací nás nejvíce zajímá postoj etiky ke vztahu 

pacienta a lékaře. Po dlouhá staletí se vytvářela role lékaře, právě tak, jako role pacienta. 

Výsledkem složitého procesu byl u nás dříve ustálený dominantní model praktického 

paternalismu lékařů vůči nemocným. Zřetelný posun od lékařské diktatury к lékařské 

demokracii zaznamenáváme v posledních letech. Ačkoli se zůstává u individuálního přístupu 

к nemocnému, uplatňuje se přístup profesionálního partnerství. V dnešní době jsou vztahy 

popsány v etických kodexech. 

Celá řada etických kodexů zavazuje к určitému chování nejen lékaře, ale také zdravotní 

sestry, vysokoškoláky nelékaře, lékárníky a konečně i pacienty. Nelze začít jinak, než 

uvedením toho nejznámějšího a nejcitovanějšího, totiž Hippokratovi přísahy. Ačkoli byla 

několikrát v průběhu let obměňována, její podstata zůstala zachována. 

V období 1948 - 1989 byla v Československu pěstována morálka tzv. socialistického 

lékaře. Po roce 1989, kdy byla obnovena činnost České lékařské komory, České 

stomatologické komory a České lékárnické komory, byly velmi brzy přijaty i etické kodexy. 

4.2 Přehled nejdůležitěj ších etických kodexů 

4.2.1 Etický kodex České lékařské komory 

Etický kodex České lékařské komory obsahuje obecné zásady při výkonu povolání lékaře, 

upravuje vztah nemocného a lékaře, vztahy mezi lékaři a vztahy mezi lékaři a nelékaři. 
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Zde uvádím tři články na ukázku. 

ČI. 3 

„Lékař se má vzdát paternalistických pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat ho jako 

rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi, včetně odpovědnosti za své 

zdraví." 

ČI. 4 

„ Lékař je povinen srozumitelným způsobem odpovědně informovat nemocného nebo jeho 

zákonného zástupce o charakteru onemocnění, zamýšlených diagnostických a diagnostických 

postupech včetně rizik, o uvažované prognóze a o dalších důležitých okolnostech, které 

během léčení nastanou." 

ČI. 5 

„Zadržení informací o nepříznivé diagnóze nebo prognóze je možné individuálně podle úvahy 

a svědomí lékaře. V těchto případech by měl, pokud nemocný neurčil jinak, informovat 

nejbližší rodinné příslušníky." 

zdroj: internet 

4.2.2 Etické kodexy pro zdravotní sestry a jejich etické normy 
ICN - kodex pro zdravotní sestry a etické normy v ošetřovatelském povolání upravují 

povinnosti, práva a chování zdravotních sester. Povolání sestry je z hlediska odborné přípravy 

i profesionálního výkonu velmi náročné. Vykonává práci s lidmi, z velké většiny nemocnými, 

a proto je kladen velký důraz na dodržování žádoucích forem jednání ve vztahu к lidské 

bytosti. Úcta к člověku by měla patřit к jejím základním morálním hodnotám. 

4.2.3 Etický kodex vysokoškoláků nelékařů 
Etický kodex vysokoškoláků nelékařů pokrývá menší, ale také důležitou část personálu ve 

zdravotnickém zařízení. 

4.2.4 Etický kodex Práva pacientů 
V demokratické společnosti jsou osobní svobody a lidská práva vysoce ceněny. Pacient 

potřebuje dostatek informací o svém zdí#ótniniyáts^u, aby o svém zdraví mohl rozhodovat 
/ "5" , >. v sám. „Chci být léčen jako jedinec. Néj$em .^M^nejf£m kus papíru, nejsem zboží na prodej, 



nejsem někdo, s kým se smlouvá. ... Jsem opravdu žijící jedinec, obdařen pocity, obavami, 

tužbami, ale i zábranami. ... Chci s vámi spolupracovat (s lékaři), ale jen do té míry, pokud já 

a mně podobní pacienti mohou očekávat z vašeho počínání opravdu prospěch."(l) Toto byl 

úryvek jednoho z prvních kodexů Práv nemocných, formulován Davidem Andersenem 

z Virginie. 

Etický kodex Práva pacientů u nás platí od 25.2.1992 - celý je obsažen v [příloze č.2] 

5 Vlastní práce 

Základem mého přínosu v této bakalářské práci je dotazníková studie, která probíhala na 

jaře roku 2006. 

Abych dosáhl dostatečného počtu vyplněných dotazníků s pestrým vzorkem 

dotazovaných, rozhodli jsme se, se spolužákem Vojtěchem Zdráhalem, vytvořit jeden 

dotazník, kde každý z nás bude mít 8 otázek.Vojta zpracovával bakalářskou práci na téma 

Elektronická zdravotní karta v pohledu možných uživatelů. Rozdělili jsme si i práci 

s distribucí dotazníku. Vojtovým úkolem bylo vytvořit dotazník v tištěné formě a získat zpět 

co nejvíce odpovědí. Mým úkolem byla tvorba dotazníku v elektronické podobě, který jsem 

distribuoval mailem, a jeho umístění na http://www.ezdravotnictvi.cz. 

Tištěná forma byla distribuována v královehradecké Fakultní nemocnici a mezi studenty 

více než deseti fakult vysokých škol v České republice. Ještě byla oslovena Fakultní 

nemocnice v Pardubicích. Její právní oddělení ale bohužel průzkum na své půdě nepovolilo. 

Elektronickou formu dotazníku na webové stránky jsem vytvořil tak, aby výsledky byly 

zapisovány do tabulky v xls. V [příloze č.5] přidávám zdrojový kód stránky. Odkaz na 

www.ezdravotnictvi.cz byl šířen většinou přes uživatele královehradeckého poskytovatele 

připojení к na internet HKFREE a dále lavinovým efektem rozšiřování odkazu. Abych 

motivoval návštěvníky stránky к vyplnění, připravil jsem po odeslání pro vyplňujícího malý 

dárek. Touto odměnou byl odkaz na satirické obrázky a fotografie. Věřím, že ačkoli to nebylo 

mnoho, alespoň část odesilatelů se pobavila. 

Mailová forma dotazníku byla rozesílána víceméně po známých a kamarádech a dále 

rovněž lavinovým efektem. Vytvořena byla pomocí formulářových zaškrtávacích políček ve 

wordu. Oslovený si soubor uložil na plochu, vyplnil a zaslal zpět na mailovou adresu. Díky 

zaškrtávání bylo vše otázkou několika málo minut. 
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Návratnost obou dvou forem distribuce byla velmi dobrá. U www z 85 návštěv stránky 

bylo vyplněno 62 dotazníků, což je 73%. U mailové formy bylo ze 73 odeslaných mailů 

vyplněno 52, což je 71%. 

5.1 Sestavení dotazníku 

Dotazník je tvořen 16-ti otázkami, z nichž každý z autorů má „svých" 8 otázek. 

Nepočítám identifikační úvod, kde je respondent dotazován na pohlaví, věk, vzdělání 

(nejvyšší dosažené vzdělání a zdravotnické X nezdravotnické). Identifikace je utvořena tak, 

abych mohl porovnat názory různých skupin obyvatel na jednotlivé otázky. Žádné další údaje 

nebyly požadovány a vyplňování bylo anonymní. 

První polovina otázek se týká obecně zdravotnické dokumentace. Co si pod zdravotnickou 

dokumentací lidé představují, otázky přístupů do zdravotnické dokumentace, atd. Viz. další 

kapitoly. Druhá polovina otázek se spíše týká systému, který by pro dokumentaci měl být 

použit (elektronický X papírový), otázky na IZIP a používání internetu. Věnovat se dále budu 

pouze otázkám 1 - 7 a otázce 16. 

К zaškrtnutí bylo u velké většiny mé části dotazníku více odpovědí najednou. Očekával 

jsem od toho, že dostanu detailnější pohled dotazovaných na danou otázku. 

5.2 Vyhodnocení dotazníků 

Hodnoceno bylo dohromady 181 dotazníků. Z nich se jedná o 87 mužů a 94 žen, 44 

zdravotnicky vzdělaných a 137 nezdravotnicky vzdělaných, 49 studentů vysokých školy, 12 

se základním, 108 se středoškolským a 61 s vysokoškolským vzděláním. Dále z hlediska věku 

bylo ve skupině 18-28 let - 85 osob, 29 - 39 let - 26 osob, 40 - 55 let - 41 osob a ve stáří 56+ 

bylo 29 dotazovaných. Vše je zobrazeno v tabulce: 
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Tab. 

Základní SŠ VŠ Student VŠ 
12 108 61 49 

Sestavení grafu 

Pro znázornění získaných dat jsem vybral sloupcový graf, kde na ose X jsou skupiny 

respondentů, na ose Y je stupnice v procentech a barevné rozložení sloupců v těle grafu nám 

znázorňuje četnost jednotlivých možností. Celkový sloupec, který je první zleva, vždy 

představuje rozložení odpovědí dané otázky pro všech 181 dotazníků. Další sloupce 

vypovídají už jen o jednotlivých skupinách osob, vybraných podle stejného kritéria, např. 

věku nebo vzdělání. 

Pro výpočet statistiky jsem používal demoverzi programu GraphPad InStat, který 

umožňuje analýzu kontingenčních tabulek pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu, případně 

Fischerova F-testu. Vzhledem к malé četnosti u některých možností byla získaná data obtížně 

statisticky hodnotitelná. Variantou, jak statistickou významnost zvýšit, by bylo navýšení 

počtu dotazovaných. 

5.2.1 Zpracování otázky č. 1 

1) Co je pro Vás zdravotnická dokumentace ? - možno zaškrtnout i více možností 
• záznamy lékaře o provedených vyšetřeních 
O výsledky testů a vyšetření 
• snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové) 
• evidence, předepisování, užívání léků 
• finanční přehled za zdravotní péči 

č.l Četnosti skupin odpovídajících 

Zdravotnické Nezdravotnické 
44 137 
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В) informace о onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných 

okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní 

péče. 

Výklad В umožňuje svoji nekonkrétností zařadit do zdravotnické dokumentace téměř vše, co 

souvisí se zdravotním stavem pacienta. 

P r o t o jsem jako jednu z možností přidal i finanční přehled za poskytnutou zdravotní péči. 

К zaškrtnutí byla minimálně jedna odpověď, ale možné bylo i označit všechny. 

Výsledky: 

Tab. č.2 Co je zdravotnická dokumentace 

celkem muži ženy zdr. nezdr. 
18-
28 

29-
39 

40-
55 56+ zákl. stř. vys. 

student 
VŠ 

ostatní 19 11 8 2 17 6 2 6 5 2 10 7 5 
vše 42 20 22 16 26 19 5 14 4 0 24 18 14 

1,2,3,4 72 34 38 18 54 37 13 12 10 2 46 22 19 
1,2,3 18 7 11 3 15 10 3 4 1 2 13 3 4 
1,2,4 9 2 7 0 9 5 2 2 0 1 4 4 0 
1,2 10 4 6 2 8 3 1 0 6 2 6 2 1 
1 11 6 5 3 8 2 1 4 4 2 5 4 1 
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Grafč.l Co je zdravotnická dokumentace 

Co je pro Vás zdravotnická dokumentace ? 

Legenda: 

1 - záznamy lékaře o provedených vyšetřeních 

2 - výsledky testů a vyšetření 

3 - snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové) 

4 - evidence předepisování, užívání léků 

5 - finanční přehled za zdravotní péči 

Systém zaškrtávání umožňoval velké množství kombinací u odpovědí. Mám na mysli, že 

když jeden zaškrtne možnost 1 a 2 najednou, je to něco jiného, než když další zaškrtne pouze 

možnost 1. Tyto dvě odpovědi musím brát jako rozdílné a nelze je sčítat jako dvě odpovědi 

pro možnost 1. Toto platí i pro další otázky s více kombinacemi. 

První sloupeček grafu vyjadřuje celkový poměr všech skupin dotazovaných. Vidíme, že 

dvě odpovědi výrazně převažovaly. Jednalo se o možnost, že zdravotnickou dokumentací je 

vše z nabídnutého - 23,2% a druhá (nejpočetnější), že zdravotnická dokumentace jsou pouze 

první čtyři možnosti, bez finančního přehledu - 39,8% dotázaných. 
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V rámci skupiny zdravotnicky vzdělaných si můžeme všimnout většího procenta 

odpovídajících, kteří jsou i pro finanční přehled do dokumentace. Podobně vyšších hodnot 

uvnitř svých skupin dosahovali studenti VŠ, vysokoškoláci a občané mezi 40 - 55 lety. 

Zajímavý názor, že zdravotnickou dokumentací jsou možnosti 1,2,4 (záznamy lékaře o 

provedených vyšetřeních, výsledky testů a vyšetření, evidence, předepisování, užívání léků) si 

z celkového počtu myslí 5% dotázaných. Zaujalo mne, že uvedená kombinace vůbec 

nenapadla skupiny - zdravotnicky vzdělaných, 56+ a vysokoškolské studenty, zatímco u 

ostatních skupin si vždy své příznivce našla. 

Odlišností jsou také skupiny 56+ a základní vzdělání. Zdravotnickou dokumentací jsou 

pro ně z více než 35% pouze samotné záznamy lékaře nebo v kombinaci s výsledky testů a 

vyšetření. U zbylých skupin se tyto dvě možnosti dohromady nepřesahovaly 15%. 

Závěr otázky č. 1: 

Ze zjištěných údajů lze konstatovat, že pro cca. 70% dotazovaných do zdravotnické 

dokumentace nepatří finanční přehled za zdravotní péči. Ten do dokumentace zahrnuli nejvíce 

zdravotnicky vzdělaní, 36,4% z nich. I když musím poznamenat, že ještě více - 40,9% 

zdravotníků tam finanční přehled nezařadilo. 

63% dotazovaných označilo za zdravotnickou dokumentaci následující: 

1) záznamy lékaře o provedených vyšetřeních 

2) výsledky testů a vyšetření 

3) snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové) 

4) evidence, předepisování, užívání léků 

Na základě hodnoty P = 0,0196 můžeme tvrdit, že se jedná o statisticky významné rozdíly 

v rámci skupin odlišujících se věkem. 

5.2.2 Zpracování otázky č. 2 

2) Komu patří jednotlivé části zdravotnické dokumentace? - možno zaškrtnout i více vlastníků 
pacientovi lékaři nemocnici pojišťovně 

a) záznamy lékaře o provedených vyšetřeních • • • • 
b) výsledky testů a vyšetření • • • • 
c) snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové)D • • • 
d) evidence, předepisování, užívání léků • • • • 
e) finanční přehled za zdravotní péči • • • • 
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Hypotéza: 

Tím, že jsem poskytl více zaškrtnutelných políček se značně rozšířila variabilita a počet 

různých odpovědí. V současné době musí, dle zákona, zdravotnická zařízení vést 

zdravotnickou dokumentaci. Vzhledem к rozdělení zdr. dokumentace je jasné, že u 

jednotlivých složek se budou názory, komu by měla patřit, lišit. 

Komu by tedy měly sloužit záznamy o provedených vyšetřeních? Týkají se pacienta a 

vytváří je lékař. Tyto dvě osoby by určitě ve volbě být měly. Další možnosti už jsou asi 

zbytečné. 

Výsledky testů a vyšetření. Rozuměl by pacient výsledkům sedimentace? Je za potřebí, 

aby byl o výsledcích testů informován prostřednictvím lékaře. Proto by zde nejspíše měla 

převažovat možnost lékař, možná doplněna nemocnicí, na jejíž přístrojích se výsledky 

zhotovují. 

Snímky, obrázky, videa mají podobnou charakteristiku jako výsledky testů a vyšetření. 

Pro běžného pacienta jsou nic neříkající. 

Evidence předepisování a užívání léků by hlavně sloužila lékařům a pacientům pro dobrý 

přehled o užívaných lécích. Dnes nikdo nemůže zkontrolovat, zda si pacient u jednoho lékaře 

nechá napsat to, u druhého ono a nakonec ani jedno z toho neužívá. Dochází tak к nejen 

nepřehlednosti o léčbě pacienta, ale i ke zbytečnému čerpáni finančních prostředků 

pojišťoven. Patří tedy hlavně lékaři. 

Finanční přehled za zdravotní péči by sloužil nejvíce pojišťovně a pacientovi. Odstranilo 

by se fingované čerpání bodů za výkony, které nikdy nebyly provedeny a pacienti by získali 

mnohem lepší přehled o tom, kolik stojí jejich zdravotní péče. 

Výsledky - záznamy lékaře o provedených vyšetřeních: 

Celkový sloupec grafu byl velmi vyrovnaný. Maximální hodnoty dosáhly 13,8% u 

nemocnice, lékaři a stejně tak u varianty pacientovi, nemocnici, pojišťovně, lékaři. 

11,6% by přisoudilo tuto část pacientovi a lékaři a 9,5% by bylo pro pouze pro lékaři. 

U mužů a žen jsou sloupce rozvrstvením velmi podobné celkovému, stejně jako u 

zdravotnicky a nezdravotnicky vzdělaných. Odlišnosti najdeme u skupiny 18-28, kde varianta 

lékaři, pacientovi získala 20% (s věkem velmi klesá) a odpověď pouze lékaři 17,7%. To vše 

na úkor možnostem nemocnici, pojišťovně lékaři a pacientovi, nemocnici. Poslední 

jmenovaná dokonce nezískala ani jeden hlas, přitom v celkovém počtu má 7,2%. 
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U osob starších 56 let dosáhla 24,1% kombinace pacientovi, nemocnici, tedy ta, která neměla 

u nejmladší zkoumané generace žádnou podporu. Výrazně byla prosazována (30%) také 

možnost nemocnici, pojišťovně, lékaři a když přidáme ještě 17,2% pro nemocnici, vychází, že 

okolo 50% skupiny 56+ by tuto část pacientovi nepostoupilo. 

Grafč.2 Záznamy lékaře o provedených vyšetřeních patří 

Záznamy lékaře o provedených vyšetřeních patří: 

Výsledky - výsledky testů a vyšetření: 

Pacientovi, lékaři a pacientovi, lékaři, nemocnici získaly stejně 19,3%. Další byla se 

17,1% možnost pacientovi, nemocnici. 8,2% by bylo pro nemocnici, lékaři. Ostatních 

kombinací bylo 35,9%. Skládaly se pouze z málo početných variant, proto jsem je do grafu 

zahrnul společně. 

Nejvýznamnější odchylky jsou opět u starších 56 let, kteří úplně vynechali možnost lékaři, 

pacientovi (v celku nejvyšší). Taktéž lidé se základním vzděláním. Vyplývá z toho, že 
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s rostoucím věkem by lékaře volilo čím dál méně lidí a místo něho prosazují spíše nemocnici. 

U 18-28 přitom tvořila zmíněná varianta lékaři, pacientovi 32,9%. 

Vychází, že podle 65% dotázaných by výsledky testů a vyšetření měly patřit pacientovi. 

Zahrnuji do toho krom pacienta samotného i kombinace pacientovi a lékaři a pacientovi a 

nemocnici. 

Okolo 75% 56+ a osob se základním vzděláním by bylo pro různé další kombinace, což 

vypovídá o nejednotnosti v rámci skupiny. 

Graf č.3 Výsledky testů a vyšetření patří 

Výsledky testů a vyšetření patří: 

Výsledky - snímky, obrázky, videa (RTG, ultrazvuk atd.): 

Z celkové části grafu vyplývá, že 19,3% dotazovaných je pro kombinaci nemocnici, lékaři 

u otázky, komu patří snímky, obrázky a videa. Následuje varianta pouze nemocnici se 16,6% 

a dále až pacientovi, lékaři s 10%. 

V jednotlivých dílčích skupinách byly největší rozdíly s rostoucím vzděláním a 

s přibývajícím věkem. Naproti tomu téměř žádný rozdíl nebyl mezi ženami a muži. 
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Třetí nejpočetnější možnost (pacientovi,lékaři) úplně chybí u 29-39, 56+ a u osob se 

základním vzděláním. Naopak u mladých lidí dosahuje 17,7% a u studentů vysoké školy 

18,4%. 

Porovnáním studentů VŠ a vysokoškolsky vzdělaných vidíme, že zhruba společné 

procento má nejpočetnější skupina (nemocnici, lékaři), avšak dále se jejich mínění liší. 

Studenti prosazují více pacientovi, lékaři a lékaře samotného, kdežto vysokoškoláci jsou pro 

nemocnici. Ověřit si to můžeme při vzrůstajícím věku. 

Množství jiných variant, pohybujících se okolo 50% se utvořilo u věkové skupiny 56+. 

Nemocnici, lékaři je možnost, která je upřednostňována u osob u starších 56 let (13,8%) a u 

29-39 (11,5%), zato skupina 18-28 by ji přidělila pouze 2-3%. 

Po sečtení pouze jednotlivých složek vychází: 26,5% pacientovi , 59,1% nemocnici, 

46,4% lékaři. 

Graf č.4 Komu patří snímky, obrázky, videa 

Snímky, obrázky, videa (CT, rtg, UZ.„) patří: 
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Výsledl^L- evidence předepisování a užívání léků: 

I když zde bylo výsledkem mnoho variant, u všech byla součásti odpověď lékaři - 71,3%. 

Ostatních možností bez lékaře bylo 28,7%. Nejpočetnější byla kombinace lékaři, pacientovi, 

nemocnici, pojišťovně - 12,2%, následována nemocnici,lékaři - 1 1 % , samostatně lékaři -

10,5% , pacientovi, nemocnici, lékaři a pojišťovně, lékaři - oboje 8,8%. 

U kombinace - nemocnici, pojišťovně, lékaři, která získala 7,2% z celku, si můžeme 

všimnou zajímavého rozporu mezi studenty VŠ a vysokoškolsky vzdělanými. Zatímco u 

studentů tuto možnost nepreferoval nikdo, u nejvzdělanějších bylo pro 13,1%. 

Nejčetnější varianta byla upřednostňována hlavně u studentů VŠ (20,4%) a u skupin 18-

28 a 29-39 (19,2%). S přibývajícím věkem také stoupá část „ostatní", což znamená 

nejednoznačnost dané skupiny na tuto otázku. 

Graf č.5 Evidence předepisování a užívání léků patří 

Evidence o předepisování, užívání léků patří: 

28 



Výsledky- finanční přehled o zdravotní péči: 

U všech výraznějších kombinací, kromě jedné, byla součástí odpověď pojišťovně. 

Nejvýznamněji byly voleny opět všechny možnosti dohromady - 12,2%. Následuje možnost 

pojišťovně - 11,6% , pacientovi, pojišťovně - 1 1 % , lékaři - 10,5% , nemocnici, pojišťovně -

9,9% a pojišťovně, lékaři - 8,8%. Pojišťovnu volilo dohromady 61,3%. 

Poslední zmíněná varianta pojišťovně, lékaři se odlišuje nezvykle mezi pohlavími, kde ji 

preferují více ženy než muži a prosazuje se spíše v prvních dvou věkových kategoriích. 

Zajímavý je náhled osob se základním vzděláním a 56+. Tvrdí, že finanční přehled patří 

lékaři. Částečné zvýšení procentuální četnosti této složky grafu můžeme vidět i u skupiny 29-

39. 

Porovnáním studentů VŠ a vysokoškolsky vzdělaných se zdá být stejné zastoupení u 

možností nemocni, pojišťovně a pacientovi, pojišťovně (13%-18%). Rozpor nastává u 

možnosti - lékaři, kterou prosazují vysokoškoláci a u možnosti - pojišťovně, lékaři, která 

v porovnání u převažuje u studentů. 

Graf č.6 Finanční přehled za zdravotní péči patří 

Finanční přehled za zdravotní péči patři: 
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legenda: 
1 - pacientovi Ml - záznamy lékaře o provedených vyšetřeních 
2 - nemocnici M2 - výsledky testů a vyšetření 
3 - pojišťovně M3 - snímky, obrázky, videa (CT, RTG, atd.) 
4 - lékaři M4 - evidence předepisování, užívání léků 

M5 - finanční přehled za zdravotní péči 

Tab. č.3 Komu patříjednotlivé části zdrav, dokumentace 

celkem muži ženy zdr. nezdr. 
18-
28 

29-
39 

40-
55 56+ zákl. stř. vys. 

student 
VŠ 

M1-
1.2.3.4 25 15 10 8 17 13 6 4 2 0 14 11 11 
M1-1.4 21 12 9 3 18 17 1 3 0 0 15 6 6 
M1-2.4. 25 10 15 8 17 9 5 10 1 0 14 11 5 

M1-2 16 12 4 3 13 3 4 4 5 4 7 5 1 
M1-4 19 5 14 4 15 15 1 3 0 0 16 3 9 

M1-2.3.4 14 5 9 2 12 1 2 2 9 0 9 5 2 
M1-1.2.4 12 7 5 5 7 8 0 4 0 0 7 5 4 
M1-1.2 13 5 8 3 10 0 2 4 7 5 3 5 0 

M2-1.2.4 35 23 12 9 26 22 4 6 3 1 23 11 16 
M2-1.2 31 13 18 6 25 10 6 9 6 3 16 12 2 
M2-1.4 35 14 21 5 30 28 3 4 0 0 33 9 14 
M2-2.4 15 6 9 7 8 6 2 6 1 0 6 9 4 

M3-1.2.4 16 8 8 4 12 10 4 2 0 0 10 6 7 
M3-1.2 14 7 7 3 11 6 1 4 3 2 6 6 2 
M3-1.4 18 7 11 3 15 15 0 3 0 0 13 5 9 
M3-2.4 35 19 16 10 25 18 4 11 2 0 20 15 13 
M3-2.3 13 5 8 2 11 4 3 2 4 0 11 2 1 
M3-2 30 14 16 10 20 12 5 5 8 4 15 11 7 
M3-4 15 6 9 4 11 12 1 2 0 0 14 1 5 

M4-
1,2,3,4 22 12 10 6 16 12 5 2 3 0 14 8 10 

M4-1,2,4 16 6 10 3 13 7 2 4 3 1 9 6 3 
M4-1,3,4 12 7 5 0 12 8 2 2 0 0 10 2 5 
M4-1,4 11 5 6 4 7 8 0 2 1 1 5 5 5 

М4-2Д4 13 9 4 2 11 3 3 6 1 0 5 8 0 
M4-2,4 20 7 13 5 15 8 4 5 3 2 11 7 3 
M4-3,4 16 8 8 3 13 12 1 1 2 1 10 5 7 
M4-4 19 5 14 4 15 13 2 3 1 0 16 3 8 

M5-
1,2,3,4 22 15 7 6 16 13 4 2 3 0 17 5 7 
M5-1,3 20 9 11 6 14 16 1 3 0 0 12 8 8 

М5-2Д4 14 8 6 5 9 6 0 7 1 0 8 6 4 
M5-2,3 18 8 10 5 13 11 2 4 1 0 10 8 9 
M5-3,4 16 3 13 4 12 10 3 2 1 2 12 2 7 
M5-4 19 8 11 1 18 2 5 2 10 5 6 8 1 
M5-3 21 9 12 4 17 13 4 3 1 1 16 4 7 
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Vyhodnocení celkových hlasů pro jednotlivé části dokumentace: 

Pohled všech skupin, viz graf č. 7; 

Takto vypadá rozdělení, pokud nebereme v potaz různé kombinace, ale vyhodnotíme 

celkové počty hlasů pro jednotlivé části dokumentace. 

Záznamy lékaře o provedených vyšetřeních patří podle 50,8% pacientovi, dle 65,8% 

nemocnici, dle 34,8% pojišťovně a podle 69,1% lékaři. 

Výsledky testů a vyšetření patří podle 70,7% pacientovi, dle 65,7% nemocnici, dle 17,7% 

pojišťovně a podle 55,8% lékaři. 

Snímky, obrázky, videa patří podle 35,9% pacientovi, dle 67,4% nemocnici, dle 18,8% 

pojišťovně a podle 50,8% lékaři. 

Evidence užíváni a předepisování léků patří podle 43,6% pacientovi, dle 53,6% 

nemocnici, dle 44,2% pojišťovně a podle 71,3% lékaři. 

Finanční přehled o zdravotní péči by patřil podle 40,9% dotazovaných pacientovi, dle 

39,2% nemocnici, dle 69,6% pojišťovně a podle 53% dotázaných lékaři. 

Pohled zdravotnicky vzdělaných, viz graf č.8: 

Záznamy lékaře o provedených vyšetřeních patří podle 56,8% pacientovi, dle 75% 

nemocnici, dle 34,1% pojišťovně a podle 68,2% lékaři. 

Výsledky testů a vyšetření patří podle 63,6% pacientovi, dle 70,5% nemocnici, dle 15,9% 

pojišťovně a podle 56,8% lékaři. 

Snímky, obrázky, videa patří podle 29,5% pacientovi, dle 72,7% nemocnici, dle 13,6% 

pojišťovně a podle 50% lékaři. 

Evidence užívání a předepisování léků patří podle 47,7% pacientovi, dle 59,1% 

nemocnici, dle 36,4% pojišťovně a podle 61,4% lékaři. 

Finanční přehled o zdravotní péči by patřil podle 43,2% dotazovaných pacientovi, dle 

52,3% nemocnici, dle 77,3% pojišťovně a podle 63,6% dotázaných lékaři. 

Překvapující je pravidelná vysoká účast u nemocnic. Předpokládal bych, že se bude 

vyskytovat pouze u snímků a u výsledků vyšetření, ale vidíme vysoké % i u záznamů lékaře. 

Z hlediska pacienta jsem nečekal, že bude výrazné % respondentů pro výsledky testů. 

Pojišťovna zcela logicky vyniká u poslední části, kterou je finanční přehled. 
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Grafe. 7 a 8 Celkové přehledy, komu by měly patřit jednotlivé části zdrav, dokumentace 

Porovnání všech hlasů к jednotlivým částem zdr. dokumentace 

Porovnání hlasů zdravotnicky vzdělaných к jednotlivým částem zdr. dokumentace 

• pacientovi ®nemocnici •poj išťovně • lékaři н м а м ш н ш м п м 
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Tavě r otázky č.2: 

Moji snahou bylo zjistit, zda byly pohledy na jednotlivé části pacientovi dokumentace 

jednotné nebo jestli se liší. Výsledkem je různorodý pohled na každou z částí. 

1) Záznamy lékaře o provedených vyšetřeních: 

Pokud nebereme v potaz možnosti kombinací a vezmeme prostý součet, nejvíce hlasů 

dostaly možnosti lékaři (69%) a nemocnici (65%). 

Zahrneme-li ale do vyhodnocení i kombinace, maximální hodnoty dosáhly 13,8% u 

nemocnice, lékaři a stejně tak u varianty pacientovi, nemocnici, pojišťovně, lékaři. 

11,6% by přisoudilo tuto část pacientovi a lékaři a 9,5% by bylo pro pouze pro lékaři. 

U kombinací se potvrdilo dominantní postavení lékaře a nemocnice, ale doplněno bylo o 

pacienta, který má zastoupení u dvou ze tří nejčetnějších možností. 

2) Výsledky testů a vyšetření: 

Převládaly výsledky testů pro pacienta (70,7%). Následovala nemocnice (65,7%) a lékař 

(55,8%). 

U kombinací získaly pacientovi, lékaři a pacientovi, lékaři, nemocnici shodně 19,3%. 

Další byla se 17,1% možnost pacientovi, nemocnici. 

Ve všech možnostech byl zařazen pacient, což bych chápal jako snahu kontrolovat si své 

výsledk.. U další otázky budu v hodnocení pokračovat. 

3) Snímky, obrázky, videa 

67,4% dotazovaných tvrdí, že snímky patří nemocnici a 50,8% je pro lékaře. Možnost 

pacientovi zvolilo pouze 35,9%. 

19,3% dotazovaných je pro kombinaci nemocnici, lékaři. Následuje varianta pouze 

nemocnici se 16,6% a dále až pacientovi, lékaři s 10%. 

Nej výraznější zde byla kombinace lékaři, nemocnici. Pacient, který není lékařsky vzdělán 

v takovýchto výsledcích téměř nic nepozná, což si dotazovaní pravděpodobně uvědomili. 

Uvádím to ke srovnání s minulou částí, která je co se týče srozumitelnosti pro pacienta 

podobná. U výsledků testu ale dotazovaní uvedli pacienta na první místo oproti zde jasné 

převaze nemocnice. 
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4) Evidence užívání a předepisování léků 

43,6% dotazovaných říká, že tato část patří pacientovi, dle 53,6% nemocnici, dle 44,2% 

pojišťovně a podle 71,3% lékaři. 

Detailnější pohled ukazuje, že se volily kombinace více než samostatné typy. 

Nejpočetnější byla lékaři, pacientovi, nemocnici, pojišťovně - 12,2%, následována 

nemocnici,lékaři - 11% , samostatně lékaři - 10,5% , pacientovi, nemocnici, lékaři a 

pojišťovně, lékaři - oboje 8,8%. 

Výrazně tedy při zpracování více možností převažuje lékař, ale vždy něčím doplněn, 

nejčastěji nemocnicí. Zde by asi nebylo na škodu ani zapojení pacienta, ačkoli získal ještě 

méně, než zdravotní pojišťovna. Sloužilo by to i к jeho přehledu o užívaných lécích. 

5) Finanční přehled za zdravotní péči: 

Finanční přehled o zdravotní péči by patřil podle 40,9% dotazovaných pacientovi, dle 

39,2% nemocnici, dle 69,6% pojišťovně a podle 53% dotázaných lékaři. 

Nejvýznamněji byly voleny všechny možnosti dohromady - 12,2%. Následuje možnost 

pojišťovně - 11,6% , pacientovi, pojišťovně - 11% , lékaři - 10,5% , nemocnici, pojišťovně -

9,9% a pojišťovně, lékaři - 8,8%. Při pohledu na graf je s podivem výška sloupce u 

nemocnice, kdy je téměř stejná jako sloupec pacienta. U pacienta, který má mít přehled bych 

toto pochopil, avšak u nemocnice к tomu důvod nevidím. 

Vztah mezi skupinami lišícími se věkem je statisticky významný. Hladina statistické 

významnosti se pohybuje: 

1) P < 0,0001 2) P = 0,0002 3) P = 0,0008 4) P = 0,0399 5) P < 0,0001 

Na základě hodnoty P můžeme tvrdit, že se jedná o statisticky významné rozdíly v rámci 

daných skupin. 
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5.2.3 Zpracování otázky č. 3 

3) Do jaké části dokumentace by pacient měl mít možnost nahlížet (nikoli zasahovat). 
ANO NE 

a) záznamy lékaře o provedených vyšetřeních . . . • .... П 
b) výsledky testů a vyšetření ... • П 
c) snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové) . . . • ... П 
d) evidence, předepisování, užívání léků . . . • ... П 
e) finanční přehled za zdravotní péči. . . . . • ... П 

Hypotéza: 

U otázky č. 3 jsem očekával prokázání tvrzení, že pacienti chtějí mít přístup ke všem 

informacím, které se jich týkají. Předpokládám, že občané budou chtít mít přístup i 

к odborným informacím (rtg snímky), které nebudou umět interpretovat. U těchto materiálů je 

důležité vysvětlení odborníka. 

Výsledky: Graf č. 9 Přístup pacienta do jednotlivých částí zdrav, dokumentace 

Do jaké části by pacient měl mít možnost nahlížet? 

" :. •;•.;• Г,i v,: • . . - ' 

íénčeTéku-ne 
Sfinan • záznamy lékaře-ne 
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Tab. č.4 Přístup pacienta do jednotlivých částí zdrav, dokumentace 

celkem muži ženy zdr. nezdr. 
18-
28 

29-
39 

40-
55 56+ zákl. stř. vys. 

student 
VŠ 

ostatní 32 16 16 11 21 9 8 5 10 8 18 6 6 
vše-ano 108 50 58 26 82 60 13 27 8 2 66 40 35 
snímkv-ne 12 10 2 2 10 3 0 3 6 2 5 5 0 
snímkv,evidence léků-ne 5 3 2 2 3 0 0 2 3 0 4 1 0 
finanční přehled-ne 8 4 4 0 8 6 1 0 1 0 6 2 3 
záznamy lékaře-ne 6 3 3 3 3 1 2 2 1 0 2 4 1 
záznamy lékaře,ev. léků-ne 5 1 4 0 5 2 1 2 0 0 3 2 0 
záznamy lékaře,fin. přehled-
ne 5 0 5 0 5 4 1 0 0 0 4 1 4 

Pohledem na sloupec v grafu všech respondentů vidíme, že 59,7% dotazovaných je pro, 

aby pacient měl možnost nahlížet do všech uvedených složek zdravotnické dokumentace. 

Zbylých 40% je rozděleno mezi velké množství kombinací. Druhou nejvýznamnější variantou 

je, s pouhými 6,6%, nahlížení pacienta do všech složek, kromě obrázků, videí a snímků. 

Zde mě zaujala odpověď (pacient nemá mít právo nahlížet do záznamů lékaře a do evidence 

léků), která opět spojuje zdravotnicky vzdělané, 56+ a studenty VŠ. Ani v jedné uvedené 

skupině pro tuto možnost nikdo nebyl. Přiřadil bych ještě osoby se základním vzděláním, kteří 

pro tuto variantu rovněž nebyli, na druhou stranu přes 60% z nich vymýšlelo úplně jiné verze, 

než zbytek dotázaných. V celkovém grafu byly ostatní možnosti zařazeny v 17,7%. 

Výše popsaná druhá nej významnější varianta byla nejvíce zastoupena u osob se základním 

vzděláním a 56+ (obojí cca. 20%), naopak vůbec ji do svého výběru neuváděli studenti VŠ. 

Za povšimnutí stojí i pohled mužů a žen na tuto otázku. 2,1% žen si myslí, že pouze do 

snímků, videí a obrázků by pacient neměl mít přístup. Souhlasí s nimi 11,5% mužů. 

Závěr otázky č. 3: 

Celkově se lidé vyjádřili většinou 59,7% pro nahlížení do všech z uvedených částí 

zdravotnické dokumentace. Podpora této odpovědi byla napříč spektrem skupin, s výjimkou 

starších 56 let a osob se základním vzděláním. U 56+ to přineslo nárůst na 31% u odpovědi, 

kdy pacient nemá mít přístup ke snímkům, videím a obrázkům, к ostatnímu ano. Lidé se 

základním vzděláním byli s této otázce velmi nejednotní. Z celku bylo ostatních možností 

17,7%, zatímco osoby se základním vzděláním měly více než 60% ostatních možností. 

Je dobré si všimnout, že cca. 10% nezdravotnicky vzdělaných osob a mladších 40 let by 

do finančního přehledu pacienty nepouštělo, zatímco zdravotnicky vzdělaní a osoby mezi 40 a 
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55 lety nevybrali ani jednu z možností, kde je uvedeno, že pacient by neměl mít přístup do 

finančního přehledu o zdravotní péči. 

5.2.4 Zpracování otázky č. 4 

4) Kdo ze zdravotníků má mít přístup к vaší zdravotnické dokumentaci (k nahlédnutí a 
informování se na zdravotní stav dotyčného): 

- možno zaškrtnout i více možností 
• osobní lékař (obvodní, závodní, rodinný...) 
• všichni lékaři 
• všichni, kdo pacienta ošetřují (lékaři,sestry, psychologové, rehabilitační pracovníci) 
• administrativní pracovníci zdravotnického zařízení (právní, finanční, revizní oddělení) 

Hypotéza: 

Následující tři otázky mi měly přiblížit, jak moc je která za skupin citlivá na svá osobní 

data a koho by do nich nechali nahlížet. U zdravotníků bych řekl, že bude mít rozhodně 

přístup osobní lékař. Otázkou budou administrativní pracovníci. Obecně к úředníkům bude asi 

malá důvěra. Nemyslím si, že možnost všichni lékaři budou převažovat, protože není důvod, 

aby к pacientově dokumentaci měl přístup i lékař, který ho neléčí. 

Výsledky: Graf č. 10 Přístup zdravotníků do jednotlivých částí zdrav, dokumentace 

Kdo ze zdravotníků má mít přistup ke zdravotnické dokumentaci pacienta? 

i v 

student 

' В všichni lékaři ^ ' " Щ Щ щ ^ щ щ щ Щ Щ Щ Щ Щ ^ Щ Щ Щ Щ Щ Щ ^ Щ Щ Щ ^ , 
0 osobní lékař (obvodní, závodnř, rodinný...) 
• osobní lékař, všichni kdo pacienta ošetřují (lékaři,sestry, psychologové, rehabilitační pracovníci) 
• osobní lékař, všichni kdo pacienta ošetřují (lékaři,sestry, psychologové, rehabilitační pracovníci),administrativní pracovníci zdravotnického zařízení 
• osobní lékař, všichni lékaři 



Tab. č.5 Přístup zdravotníků do jednotlivých části zdrav dokumentace 

celkem muži ženy zdr. nezdr. 18-
28 

29-
39 

40-
55 56+ zákl. stř. vys. student 

VŠ 
ostatní 5 3 2 0 5 2 2 0 1 0 5 0 2 
m1,2,3 16 6 10 10 6 6 2 2 1 0 8 8 3 
m1,2 18 7 11 4 14 10 0 5 3 3 11 4 5 

m1,3,4 10 7 3 4 6 6 2 7 0 1 7 2 3 
m1,3 76 36 40 16 60 34 13 12 17 3 46 27 21 
m1 28 11 17 3 25 15 5 5 3 1 16 11 8 
m2 9 7 2 2 7 2 0 6 1 2 3 4 1 
m3 19 10 9 5 14 10 2 4 3 2 12 5 6 

V celkovém hodnocení je nejvýraznější kombinace osobní lékař a všichni, kdo pacienta 

ošetřují. Zvolilo šiji celých 44% dotazovaných osob. 15,5% bylo pro nahlížení do 

dokumentace pouze pro osobního lékaře. Z hlediska procentuální četnosti byla tato možnost 

v rámci skupin nejméně oblíbená (6,6%) u zdravotnicky vzdělaných a nejvíce oblíbená u 

nezdravotnicky vzdělaných, mladších a vzdělaných osob. 

Že by měli mít přístup všichni lékaři si myslí pouze 4,9% z celku. Nárůst na cca. 15% je 

vidět u lidí se základním vzděláním a v rozpětí let 40-55. 

Otázka administrativních pracovníků zdravotnického zařízení považovalo za důležitou 

17% z věkové skupiny 40 - 55, avšak z celku to bylo pouze 5,5%. U zdravotnických 

pracovníků bylo pro 9%, jakožto u druhé nej významnější skupiny. 

Za povšimnutí stojí také možnost osobní lékař, všichni lékaři a všichni, kdo pacienta 

ošetřují, která u zdravotnicky vzdělaných dosahovala výrazně vyšších % hodnot, než u všech 

ostatních skupin. 

Závěr otázky č.4: 

Výsledkem této otázky je převaha názoru, že přístup zdravotníků do pacientovi 

zdravotnické dokumentace by rozhodně měl mít osobní lékař a dále všichni, kdo pacienta 

ošetřují. Přístup všech lékařů dosahoval necelých 5%. 

Administrativní pracovníci zdravotnického zařízení se taktéž nesetkávali s pochopením. Je 

jisté, že revizní oddělení přístup mít musí, ale opět pouze v nezbytné míře, související 

s daným případem. 

Vyšší procento zdravotnicky vzdělaných u možnosti lékař, všichni lékaři a všichni, kdo 

pacienta ošetřují, bych přikládal ke snaze mít snadné přístupy do dokumentace. 
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5.2.5 Zpracování otázky č. 5 

Kdo, kromě zdravotníků a pacienta, má mít přistup к pacientově zdravotnické dokumentaci (k 
nahlédnutí a informování se na zdravotní stav) 

- možno zaškrtnout i více možností: 
• nikdo 
• manžel/ka 
• jeho rodiče 
• jeho děti 
• příbuzní 2.generace (prarodiče, vnoučata) 
• osoby si určí pacient sám 
• kdokoli 

Hypotéza: 

V současné době diskutované téma přístupů rodinných příslušníků do pacientovi 

dokumentace se stalo náplní mého dalšího průzkumu. Odpovědi jsem opět sestavil na více 

označitelných možností pro efektivnější výsledky. 

Předpokládám, že práva by respondenti poskytli nej bližším rodinným příslušníkům, spíše 

jen v okruhu první generace. Krajní pohledy nikdo a všichni pravděpodobně nedosáhnou 

výraznějších hodnot. Bude zajímavé také srovnání mezi nej bližšími osobami - rodiče, děti, 

manžel/ka. 

Výsledky: 
Tab. č.6 a 7 Přístup rodinných příslušníků do zdrav, dokumentace 

celkem muži ženy zdr. nezdr. 
ostatní 29 15 14 4 25 
nikdo 16 8 8 4 12 
manžel/ka, rodiče, jeho děti, osoby určí 
sám 19 5 14 5 14 

manžel/ka, osoby si určí pacient sám 18 8 10 3 15 
manžel/ka, jeho rodiče, jeho děti 9 3 6 2 7 
manžel/ka 9 8 1 3 6 
osoby si učí pacient sám 81 40 41 23 58 

18-28 29-39 40-55 56+ zákl. stř. vys. student 
VŠ 

ostatní 15 3 2 9 3 19 7 1 
nikdo 9 0 4 3 0 12 4 6 
manžel/ka, rodiče, jeho děti, osoby určí 
sám 9 4 4 2 1 12 6 5 

manžel/ka, osoby si určí pacient sám 9 4 1 4 2 12 4 6 
manžel/ka, jeho rodiče, jeho děti 2 1 0 6 3 4 2 2 
manžel/ka 6 1 1 1 2 6 1 3 
osoby si učí pacient sám 35 13 29 4 1 43 37 21 
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Graf č.ll Přístup rodinných příslušníků do zdrav, dokumentace 

Kdo kromě zdravotníků a pacienta má mít přistup к pacientově zdravotnické dokumentaci? 

44,8% z celkového počtu by si sami určili nahlížející do své dokumentace. Tato možnost 

stoupala se vzrůstajícím vzděláním a to od 8,3% u základního, 39,8% u středního po 60,6% u 

vysokoškolského vzdělání. 

Druhou nejpočetnější byla kombinace manžel/ka, děti, rodiče, osoby si určí pacient sám -

10,5%, následována kombinací manžel/ka, osoby si určí pacient sám - 9,9%. Tyto dvě 

možnosti si udržovaly podobné hodnoty ve všech skupinách, vyjma osob mezi 40 a 55 roky. 

Manželka, rodiče, děti a manželka samotná získaly z celku shodně 5%. První zmíněná 

kombinace obdržela u 56+ a lidí se základním vzděláním přes 20%. 

Nikoho by do své dokumentace nepustilo 8,8% dotazovaných a 12% studentů VŠ. Tuto 

možnost úplně vynechaly osoby se základním vzděláním a 29-39. 
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Závěr otázky č.5: 

Samostatné rozhodování o přístupu do zdravotnické dokumentace byla nejvýznamněji 

zaškrtávanou možností. Z celkového sloupce to činilo 44,8%. Patrný byl růst se stoupajícím 

vzděláním. 

Naproti tomu „rodinná" varianta (přístup manželky, pacientových dětí a rodičů) byla volena 

spíše u osob se základním vzděláním a 56+ - oboje mírně přes 20%, zatímco u ostatních se to 

pohybovalo jen okolo 5%, stejně jako v celkové sloupci grafu. Přikládal bych to volnějšímu 

stylu života v dnešní době a snaze člověka rozhodovat si o sobě sám. 

Varianta, že nikdo z rodinných příslušníků by neměl mít přístup do pacientovy 

dokumentace, celkově nedosahovala vyšších hodnot (okolo 8%). U skupin 29-39 a základní 

vzdělání mě překvapila úplná absence této varianty. 

Opačná možnost, že přístup má mít kdokoli, nedosahovala ani 3% v žádné ze skupin. 

Přisuzoval bych to zájmu populace o svá osobní data. 

Nečekaně dopadlo srovnám přístupu životního partnera mezi ženami a muži. Muži volili 

přístup pouze pro manželku v 9,2% a ženy pouze pro manžela v 1,1%. Zcela opačně 

v porovnání těchto dvou skupin dopadla možnost - manžel/ka, pacientovi rodiče a děti, osoby 

si určí pacient sám. Muži byli pro 5,75% a ženy 14,9%. Je tak vidět důvěra mužů spíše pouze 

v manželku, zatímco ženy by daly práva i dětem a rodičům. 

5.2.6 Zpracování otázky č. 6 

Kdo z pozůstalých má mít přístup ke zdrav, dokumentaci zemřelého? 
- možno zaškrtnout i více možností 

• nikdo 
• rodiče zemřelého 
• děti zemřelého 
• manželka zemřelého 
• určení v poslední vůli zemřelého 
• kdokoli 

Hypotéza: 

Napadlo mě porovnání práva přístupů nejbližších příbuzných do pacientovy zdravotnické 

dokumentace za jeho života a po jeho smrti. Možnost osoby si určí pacient sám jsem nahradil 

možností - určení v poslední vůli zemřelého. Předpokládám, že dotazovaní budou nechávat 
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přístupy rodinným příslušníků více, než za života. Myslím, že i varianta kdokoli by se mohla 

objevit. 

Výsledky: 

Tab č.8 Přístup pozůstalých do zdrav, dokumentace l.část 

celkem muži ženy zdr. nezdr. 
ostatní 22 10 12 4 18 
nikdo 10 4 6 2 8 

rodiče zemřelého, děti zemřelého, manželka zemřelého,určení v poslední 
vůli zemřelého 47 22 25 12 35 

rodiče zemřelého, déti zemřelého, manželka zemřelého 46 16 30 9 37 
manželka zemřelého, určení v poslední vůli zemřelého 8 4 4 2 6 

určení v poslední vůli zemřelého 31 20 11 11 20 
manželka zemřelého 8 5 3 2 6 

děti zemřelého, manželka zemřelého 9 6 3 2 7 

Tab. č.9 Přístup pozůstalých do zdrav, dokumentace 2. část 

18-
28 

29-
39 

40-
55 56+ zákl. stř. vys. student 

VŠ 
ostatní 14 2 3 3 1 13 8 4 
nikdo 6 0 4 0 0 8 2 3 

rodiče zemřelého, děti zemřelého, manželka zemřelého,určení v 
poslední vůli zemřelého 29 7 7 4 0 31 16 17 

rodiče zemřelého, děti zemřelého, manželka zemřelého 16 11 8 11 6 27 13 8 
manželka zemřelého, určení v poslední vůli zemřelého 2 1 4 1 0 6 2 3 

určení v poslední vůli zemřelého 13 3 9 6 2 13 16 11 
manželka zemřelého 3 1 2 2 2 4 2 1 

děti zemřelého, manželka zemřelého 2 1 4 2 1 6 2 2 
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Graf č.ll Přístup pozůstalých do zdrav, dokumentace 

Kdo z pozůstalých má mít přístup ke zdravotnické dokumentaci zemřelého? 

ts. student ;em muži zeny zdr. 

• manželka zemřelého 
S určení v poslední vůli zemřelého 
• manželka zemřelého, určení v poslední vůli zemřelého 
Ш rodiče zemřelého, děti zemřelého, manželka zemřelého 
• rodiče zemřelého, děti zemřelého, manželka zemřelého,určení v poslední vůli zemřelého 
I?) n i A • •• v'-: 

Nej vyšší dosažené hodnoty zaznamenaly kombinace rodiče, děti, manželka zemřelého, 

uvedení v poslední vůli (26%) a rodiče, děti, manželka zemřelého (25,4%). U studentů vysoké 

školy začíná více převažovat kombinace s poslední vůlí 34,7% nad kombinací bez poslední 

vůle 16,3%. 22,5% dotázaných studentů vysoké školy je pouze pro uvedené v poslední vůli, 

v porovnání s celkovým počtem, kde je pro poslední vůli zemřelého 17,1% respondentů. 

Opět je patrný rozdíl mezi ženami a muži, kdy ženy preferují rodiče,děti, manžela (31,9%) 

před samotnou poslední vůlí (11,7%), oproti tomu muži jsou pro rodiče,děti, manželku ve 

18,4% a pro samotnou poslední vůli 23%. 

U skupin 29-39, 56+ a osob se základním vzděláním úplně chybí možnost nikdo, která u 

celku dosahuje 5,5% a nejvyšší hodnoty má u 40-55 - 9,8%. 

Možnosti děti, manželka a manželka samotná nepatrně stoupaly s věkem a klesaly se 

vzděláním, v celku však dosahovaly do 5 %. 
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Tab. č.l O Porovnání přístupů, rodinných příslušníků za iivota a po smrti 

celkem 
manžel/ka-ot.5 9 

manželka zemřelého - ot.6 8 
osoby si učí pacient sám - ot.5 81 

určení v poslední vůli zemřelého - ot.6 31 
manžel/ka, jeho rodiče, jeho děti - ot.5 9 

rodiče zemřelého, děti zemřelého, manželka zemřelého - ot.6 46 
nikdo - ot.5 16 
nikdo - ot.6 10 

manžel/ka, rodiče, jeho děti, osoby určí sám - ot.5 19 
rodiče zemřelého, děti zemřelého, manželka zemřelého,určení v poslední vůli zemřelého 47 

Rozhodl jsem se ještě porovnat náhled na přistup do zdr. dokumentace za života a po 

smrti. Rozdíl byl v pohledu na určení osob jako samostatné odpovědi. Za života by si samo 

určovalo 44,7%, kdežto v poslední vůli by přístupy uvedlo pouze 17%. 

Opačná je situace u rodiče, děti, manžel/ka. Za života by jim přístup udělilo 5%, zatímco 

po smrti by práva udělilo 25,4%. Mohli bychom to spojit i s možností rodiče, děti, manžel/ka, 

osoby si určí pacient sám. V to případě by byl rozdíl ještě větší, 26,5% během života, 51,4% 

by udělilo přístup po smrti. 

Závěr otázky č.6: 

Celkově bychom mysleli více na své nej bližší při udělování přístupů do své zdravotnické 

dokumentace po smrti, než za svého života. Každý si v dnešní době chrání své soukromí a to i 

před blízkými lidmi. Proto převažuje za života možnost osoby si určí pacient sám, zatímco po 

„odchodu na onen svět" bychom přístup dávali spíše svým nejbližším, kterými jsou rodiče, 

děti, manžel/ka. 

V hodnocení přístupu po smrti jsou nej významnější dvě možnosti, rodiče, děti, manželka 

zemřelého, uvedení v poslední vůli (26%) a rodiče, děti, manželka zemřelého (25,4%). První 

kombinace stoupá se vzděláním (u základního vzdělání není vůbec) a klesá se vzrůstajícím 

věkem. Druhá možnost jí jde zpravidla opakem. 

Zajímavé je srovnání mužů a žen u odpovědí rodiče, děti, manžel, kdy u žen se jedná o 

31,9%) před samotnou poslední vůlí (11,7%), oproti tomu muži jsou pro rodiče,děti, manželku 

ve 18,4% a pro samotnou poslední vůli 23%. Z toho vyplývá, že muži preferují spíše poslední 

vůli, před blízkými příbuznými, zatímco ženy by mnohem větším rozdílem práva udělily 

rodičům, dětem a manželovi. 
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Překvapilo mě, že možnost - kdokoli má přístup do pacientovi dokumentace ani zde 

vůbec nefigurovala. Očekával jsem, že část populace v této otázce bude otevřenější a nevadilo 

by jim poskytnutí dokumentů komukoli. 

5.2.7 Zpracování otázky č. 7 

7) Využili byste ve své osobní zdravotnické dokumentaci možnosti poradit se o svém aktuálním 
zdravotním problému s lékařem přes internet (mail)? 

• rozhodně ano 
• spíše ano 
• spíše ne 
• rozhodně ne 

Hypotéza: 

Zde jsem chtěl zjistit přístupnost jednotlivých skupin к využívání elektronických 

technologií ve zdravotnické dokumentaci. Myslím, že návrh bude mít sympatie u mladších 

osob. Odhadoval bych, že lidé budou více pro varianty spíše ano a spíše ne, oproti odpovědím 

rozhodně ano a rozhodně ne. Vede mě к tomu předpokládaná opatrnost, se kterou к této 

otázce budou dotazovaní přistupovat. 

Výsledky: 
Tab. č.ll Využití rady lékaře přes mail 

celkem muži ženy zdr. nezdr. 
18-
28 

29-
39 

40-
55 56+ zákl. stř. vys. 

student 
VŠ 

rozhodně 
ANO 50 27 23 14 36 33 5 10 2 1 33 16 16 

spíše ANO 58 30 28 11 47 28 8 16 6 3 32 23 17 
spíše NE 55 22 33 19 36 21 10 14 10 1 34 20 14 

rozhodně NE 18 8 10 0 18 3 3 1 11 7 9 2 2 
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Graf č.13 Využití rady lékaře přes mail 

Využili byste ve své osobní zdravotnické dokumentaci možnosti poradit se o svém aktuálním 
zdravotním problému s lékařem přes internet (mail)? 

Celkové výsledky - rozhodně ano 27,6%, spíše ano 32%, spíše ne 30,4%, rozhodně ne 10%. 

56,8% zdravotnicky vzdělaných je pro radu lékaře v elektronické podobě. Jako u jediné tu 

nikdo nezvolil možnost rozhodně ne. 

Odlišnosti se objevují u skupin se základním vzděláním, kde 60% uvedlo rozhodně ne a 

8,3% zaškrtli spíše ne. Podobně také skupina 56+, kde 40% uvedlo rozhodně ne a dalších 

34,5% spíše ne. 

Se vzděláním roste podpora této myšlence a to od 33,3% u základního vzdělání, přes 

60,2% u středoškoláků, po 63,9% u vysokoškoláků. 

Nej vyšší podpora 71,8% je u osob mezi 18 a 28 roky. 
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Závěr: 

Jak jsem předpokládal, největší podpora byla u mladších ročníků. U nejmladší dotazované 

skupiny to je dokonce 71,8%. Skepse к této otázce panuje u 56+ a u osob se základním 

vzděláním. Negativně se staví u obou skupin okolo 70%. 

Hypotéza o převaze odpovědí spíše oproti odpovědím rozhodně se ukázala pouze 

polovičně. Spíše ne opravdu převažovalo nad rozhodně ne, až na výjimku dvou skupin. Spíše 

ano a rozhodně ano byly mnohem více vyrovnány. Vypovídá to o širší podpoře těchto 

možností. 

5.2.8 Zpracování otázky č. 16 

Uveďte částku, jakou si myslíte, že za Vás hradí zdravotní pojišťovna lékaři při pravidelné preventivní 

prohlídce (vyšetření sluchu, zraku, krevního tlaku, moče papírkem, změření výšky, zvážení a prohlídka 

lékařem): 

Hypotéza: 

Finanční přehled začíná být v dnešní době limitů a zvyšující se účasti pacienta stále 

aktuálnější záležitostí. Zvolil jsem tuto otázku, abych se dozvěděl, jaký má populace přehled 

o cenách ve zdravotní péči. Pojišťovna proplácí pediatrovi na jednu zdravotní prohlídku 17ti 

letého pacienta s výše zmíněnými úkony 417 bodů. Do 1.1.2006 to bylo ale pouze 263 bodů. 

Bod je dnes 0,95 Kč. Kdo by si však myslel, jak si tato skupina lékařů polepšila, mýlí se. Byly 

totiž nastaveny limity podle minulých let, kolik může lékař peněz vyčerpat. Stačí mu tedy na 

stejnou částku méně pacientů a při překročení limitů mu další prohlídky už nikdo neproplatí. 

Výsledky: 
Tab. č.12 Přehled odhadů, kolik hradí pojišťovna za preventivní prohlídku 

celkem muži ženy zdr. nezdr. 
18-
28 

29-
39 

40-
55 56+ zákl. stř. vys. 

student 
VŠ 

neví 19 7 12 3 16 4 3 5 7 5 4 10 1 
do 100 Kč 14 9 5 4 10 8 0 2 4 0 7 7 4 
100-299 

Kč 33 12 21 7 26 19 2 9 3 0 20 13 11 
300 Kč 30 12 18 8 22 9 7 8 6 3 17 10 5 

350 - 450 
Kč 9 6 3 2 7 7 0 2 0 0 5 4 4 

500 Kč 31 18 13 5 26 18 6 5 2 2 20 9 14 
600 - 900 

Kč 8 4 4 1 7 5 1 ' 1 1 0 6 2 2 
1 000 Kč 16 4 12 6 10 8 4 4 0 0 15 1 5 
nad 1000 

Kč 19 13 6 8 11 5 3 5 6 2 12 5 2 
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Graf č. 14 Přehled odhadů, kolik hradí pojišťovna za preventivní prohlídku 

Uveďte částku, jakou si myslíte, že za Vás hradí pojišťovna lékaři při pravidelné preventivní 
prohlídce (vyšetření sluchu, zraku, krevního tlaku, moče papírkem, změření výšky, zvážení a 

prohlídka lékařem): 

Щ 

(1350 -450 Kč li 500 Kč • 600-900 Kč • 1 000 Kč BnadlOOOKč 

Celkový graf ukázal velmi pestré rozdělení. V rozmezí 350 - 450 Kč bylo 5% 

respondentů. 42% bylo nižších odhadů a 30,4% bylo vyšších. 

17,1% typovalo 500 Kč, 16,6% 300 Kč, 18,3% rozpětí 100 - 299 Kč a 19,3% 1000 Kč a více. 

U studentů vysokých škol dosáhla možnost 500 Kč na 28,6%. 

U 31,8% zdravotnicky vzdělaných byla zaškrtnuta varianta 1000 Kč a více. 

Vůbec netušilo 10,5% z celkového počtu dotázaných. Největší procento této možnosti bylo u 

56+ - 24,1% a u lidí se základním vzděláním - 41,7%. 

Závěr: 

Žádná z možností jednoznačně nepřevažovala. Částky se pohybovaly od 100 Kč až po 

5000 Kč na jednu prohlídku. V rozmezí 300 - 500 Kč se pohybovalo 38,7% odpovědí, což 

není špatný výsledek. Daleko více mě zarazilo mínění zdravotnicky vzdělaných, kde jsem 

předpokládal výraznější procento přibližující se ke skutečné ceně. Naproti tomu 31,8% 
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typovalo 1000 Kč a více. Možná, že zdravotníci ví, jak je drahá zdravotní péče a vedlo je to 

к vyšším typům. Rozdíl mezi zdravotníky a nezdravotníky činí 16,5%. Více vyšších částek 

také typovaly skupiny středoškolsky vzdělaných a 29-39. 

Osoby, které nechtěly typovat, výrazně přibývají s věkem. Z celku jich bylo 10,5%, ale u 

56% to nabylo 24,1%) a u osob se základním vzděláním dokonce 41,7%. 

Výsledkem je, že lidé si dokáží udělat přibližně správný úsudek asi ve 40%. 35% 

z celkového počtu má buď mylnou představu nebo neví. Myslím, že toto by byl jeden z 

dobrých důvodů pro zavedení finančního přehledu za zdravotní péči. 

6 Závěr 

Co je zdravotnická dokumentace? 

Zdravotnickou dokumentací označilo 63% dotazovaných - záznamy lékaře o provedených 

vyšetřeních, výsledky testů a vyšetření, obrázky, videa a snímky (rtg apod.) a evidenci 

předepisování a užívání léků. Ze zdravotnicky vzdělaných s tímto souhlasí dokonce 11% 

respondentů. Že do dokumentace nepatří finanční přehled si myslí 11% dotazovaných. 

Osobně bych ale zahrnul i ten, protože souvisí s poskytováním zdravotní péče a finance hrají 

v systému důležitou roli. 

Komu patří zdravotnická dokumentace? 

V minulém odstavci jsem definoval výsledek, co je podle většiny respondentů 

zdravotnickou dokumentací. Sečtením počtu hlasů těchto 4 částí zdravotnické dokumentace 

(sloupce stejné barvy grafu č.7) dostaneme, že patří lékaři podle 67% dotázaných, nemocnici 

dle 60%), pacientovi podle 50% a pojišťovně pouze podle 29%. 

Zde mi to nedalo a ještě dodatečně jsem vyhodnotil pohled zdravotnicky vzdělaných. 

Záznamy lékaře o provedených vyšetřeních, výsledky vyšetření a testů a obrázky a videa, 

snímky jsou přiřazeny nemocnici, evidence předepisování a užívání léků patří lékaři a 

finanční přehled za zdravotní péči patří pojišťovně. 

Osobně bych náhled zdravotnicky vzdělaných kombinoval s náhledem obecným. Vezmu-

li že výsledky vyšetření a testů jsou pacientovi mnohdy nic neříkající stejně jako obrázky, 

videa a snímky, přiřadil bych je nemocnici oboje, nějak říká celkový pohled, že výsledky 

testů a vyšetření patří pacientovi. Záznamy lékaře o provedených vyšetřeních a evidence o 

předepisování a užívání léků by byly lékaře. 
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Více vlastníků jedné části by asi z hlediska organizace nebylo výhodné. Lepší variantou 

by dle mého byla elektronická dokumentace, kde by bylo vše výše zmíněné a záleželo by jen 

na rozdělení přístupů. Problémem je, kdo by takovýto projekt financoval. Ministerstvo 

zdravotnictví celorepublikový projekt pravděpodobně nezainvestuje. 

Možností by třeba bylo vytvořit kartu, která by byla klíčem pro vstup do dokumentace, a 

zároveň by se jednalo o platební kartu (dva čipy na jedné kartě). Tím pádem by se do 

financování mohly zapojit nadnárodní bankovní společnosti a stát by se podílel pouze částí, 

která by ale stále nebyla zanedbatelná (úvaha). V takovém případě, by dokumentaci 

financoval stát, vedli by ji lékaři a pacient by do ní mohl nahlížet, nikoli zasahovat. Nebo 

jinak? 

Když zahrneme možnost kombinací více vlastníků zdravotnické dokumentace, žádná 

z variant nemá výraznější většinu. Zajímavá jsou spíše % porovnání jednotlivých variant mezi 

různými skupinami dotazovaných. Viz. kapitola 7.2.2 

Přístupy do zdravotnické dokumentace: 

Vychází, že pacient by měl mít přístup do všech částí zdravotnické dokumentace a další 

osoby, krom zdravotníků, by si pacienti nejraději určovali sami. To by ale bylo velmi složité 

na evidenci. Kdo a kam by to zapisoval? Po pacientově smrti by měli mít přístup jeho rodiče, 

děti a životní partner (manžel/ka). Nemalé procento bylo i pro uvedené v poslední vůli 

zemřelého. 

Přístupy zdravotníků do zdravotnické dokumentace pacienta: 

Shodně z celkového sloupce a ze sloupce zdravotníku vychází, že by mělo jít o osobního 

lékaře (závodní, obvodní) a všichni, kdo pacienta ošetřují (lékaři, sestry, psychologové, 

rehabilitační pracovníci). Toto je nyní přesně ošetřeno zákonem. 

Využili byste možnosti poradit se o svém aktuálním zdravotním problému s lékařem přes 

internet, mail? 

60% respondentů je pro, 40% proti. U zdravotníků je to obdobné, s tím, že vůbec nikdo 

neuvedl, že je rozhodně proti, přitom takových bylo z celku 10%. 

Pokud by byla elektronická dokumentace, po zaslání mailu se zdravotním problémem by 

dotázaný lékař získal přístup do celé dokumentace a mohlo by dojít к dřívějšímu zachycení 

různých chorob. Zneužívání je otázka druhá, ale vzhledem к jasnému odesilateli by s tím 
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nemusela být potíž. Spíše představa, že by za den napsalo 1% populace - 100 000 mailů vede 

к úvaze, zdaje to realizovatelné. 

Otázkou, kolik je lékaři propláceno za preventivní prohlídku, jsem chtěl zjistit představu 

populace o tom, kolik stojí jejich zdravotní péče. 40% dotázaných odpovědělo blízko správné 

částce (+ - 100Kč). Ostatní typovali více, méně nebo vůbec. Část obyvatel tedy představu má, 

i když se spíše typovalo, než že by psali částku s jistotou. 

V oblasti zdravotnické dokumentace je ještě mnoho nedořešeného, jakožto ve 

zdravotnickém systému obecně. Myslím si, že jedno souvisí s druhým a pokud bude někdo 

chtít zefektivnit zdravotnictví v ČR, neobejde se bez radikálních systémových změn, včetně 

způsobu vedení dokumentace pacienta. Ta v sobě při správném nastavení poskytuje 

zdravotnictví obrovské možnosti, ať už jde o finanční přehledy, evidence předepisování léků, 

jasné vykazování lékařských výkonů a mnoho dalšího. Uznávám náročnost koncepce a 

realizace takového systému, ale při dnešní technické vyspělosti to v lidských možnostech je. 
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10 Přílohy: 

10.1 Příloha č. 1: ZÁKON č. 260 / 2001 Sb. § 67b 
ZÁKON č. 260 / 2001 Sb., ze dne 26. června 2001, 

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů... 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČI. I "Pátá část" 

Zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče 

§ 67b 

Zdravotnická dokumentace 

1) Zdravotnická zařízení j sou povinna vést zdravotnickou dokumentaci. 

2) Zdravotnická dokumentace obsahuje 

3) osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy, 

4) informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných 

okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče. 

5) Každá samostatná část zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu 

nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo. 

6) Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě a čitelně; je průběžně doplňován a 

musí být opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, která zápis provedla. Opravy ve zdravotnické 

dokumentaci se provádí novým zápisem s uvedením dne opravy, identifikací a podpisem osoby, která 

opravu provedla. Původní záznam musí zůstat čitelný. 

7) Zdravotnická dokumentace může být vedena na záznamovém nosiči ve formě textové, grafické nebo 

audiovizuální. Údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci musí být vedeny v listinné formě nebo 

elektronické formě. Údaje ze zdravotnické dokumentace lze z listinné formy přepsat do elektronické formy 

pouze za podmínky, že bude zároveň uchována listinná forma. 

8) Zápis zdravotnické dokumentace na paměťové médium výpočetní techniky, který neobsahuje zaručený 

elektronický podpis, se převede na papírový nosič (tiskovou sestavu), opatří se datem a podpisem osoby, 

která zápis provedla a zařadí se do zdravotnické dokumentace pacienta. Přitom jednotlivé tiskové sestavy se 

považují za samostatné části zdravotnické dokumentace. 

9) Pokud se vede zdravotnická dokumentace pouze na paměťových médiích výpočetní techniky, lze zápis 

zdravotnické dokumentace provádět jen za těchto podmínek: 

a) všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahují zaručený elektronický podpis osoby, která 

zápis provedla, podle zvláštního právního předpisu 1 lc), 

b) bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní den, 

c) po uplynutí doby životnosti zápisu je zajištěn opis archivních kopií, 

d) uložení archivních kopií, které jsou vytvářeny nejméně jedenkrát za rok, je provedeno způsobem 

znemožňujícím do nich provádět dodatečné zásahy. 

10) Při uchovávání archivních kopií dat na paměťových médiích výpočetní techniky musí být zajištěn přístup к 

datům a jejich čitelnost (použitelnost) nejméně po dobu, která je předepsána pro archivaci zdravotnické 

dokumentace. 
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11) Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče se řídí 

zvláštním zákonem 1 lb). 

12) Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet, a to v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního 

úkolu v rozsahu své kompetence 

a) lékaři, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, lékárníci, kliničtí psychologové a kliničtí logopedové v 

souvislosti s poskytováním zdravotní péče, 

b) pověření členové příslušné komorylO) při šetření případů podléhajících disciplinární pravomoci příslušné 

komory, 

c) revizní lékaři zdravotních pojišťoven v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 11 d), 

d) soudní znalci v oboru zdravotnictví v rozsahu nezbytném pro vypracování znaleckého posudku zadaného 

orgány činnými v trestním řízení nebo soudy, 

e) lékaři správních úřadů ve zdravotnictví pověření vyřizováním konkrétních stížností, návrhů na 

přezkoumání a podnětů ve správním řízení, a to v rozsahu vyplývajícím ze stížnosti, návrhu na 

přezkoumání nebo podnětu ve správním řízení, 

f) lékaři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 1 le), 

g) členové znaleckých komisí, 

h) pověření zdravotničtí pracovníci orgánu ochrany veřejného zdraví, 

i) lékaři orgánů sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely 

dávek a služeb sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, státní sociální podpory, lékaři úřadů práce 

pro účely zaměstnanosti a lékaři okresních úřadů pro účely odvodního řízení a civilní služby; povinnosti 

zdravotnických zařízení vůči orgánům sociálního zabezpečení ve věcech zdravotnické dokumentace 

stanoví zvláštní právní předpis 1 lf), 

j) zaměstnanci státu ve zdravotnických zařízeních, zaměstnanci příspěvkových organizací, které jsou 

zdravotnickými zařízeními a zaměstnanci provozovatelů dalších zdravotnických zařízení zabezpečující 

pro tato zařízení zpracování osobních údajůl lb) při vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, 

k) zaměstnanci státu v organizační složce státu (§ 67c odst. 3), která zajišťuje plnění úkolů NZIS, kteří 

zabezpečují zpracování osobních údajůl lb) a informací o zdravotním stavu obyvatelstva a zaměstnanci 

pověřeného (§ 67c odst. 3) nebo stanoveného (§ 67d odst. 2) zpracovatele, kteří zabezpečují zpracování 

osobních údajůl lb) a informací o zdravotním stavu obyvatelstva. 

13) Osoby získávající způsobilost к výkonu zdravotnického povolání (§ 53 odst. 1) mohou nahlížet do 

zdravotnické dokumentace pouze v rozsahu nezbytně nutném a u pacientů stanovených pověřeným 

zdravotnickým pracovníkem zdravotnického zařízení, které zabezpečuje praktickou výuku osob 

získávajících způsobilost к výkonu zdravotnického povolání; к nahlížení do zdravotnické dokumentace 

takových pacientů je třeba jejich písemného souhlasu, případně souhlasu jejich zákonných zástupců. 

Souhlasu pacienta není třeba, není-li možné jej získat vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta. Osoby 

získávající způsobilost podle věty prvé jsou povinny o skutečnostech, o nichž se ze zdravotnické 

dokumentace dozvěděly, zachovávat mlčenlivost. 

14) Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené 

o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují к jeho zdravotnímu stavu; pacient se z informací, které 

jsou mu sděleny o jeho zdravotním stavu, nesmí dozvědět informace o třetí osobě. Za osoby mladší 18 let 
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nebo osoby zbavené způsobilosti к právním úkonům mají právo na informace podle věty prvé jejich zákonní 

zástupci. 

15) V případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny 

informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. 

16) Uchovávání a skartace zdravotnické dokumentace se řídí zvláštním právním předpisem 1 lg). Dobu archivace 

zdravotní dokumentace stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Za uchovávání zdravotnické 

dokumentace a její skartaci odpovídá zdravotnické zařízení. 

10.2 Příloha č. 2: Etický kodex Práva pacientů 
u nás platí od 25.2.1992 a to v tomto znění: 

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s 

porozuměním kvalifikovanými pracovníky. 

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho 

ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i 

možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu 

(tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné к tomu, aby mohl před 

zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně 

rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě 

informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud 

existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných 

alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, která se 

na nich účastní. 

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně 

informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 

5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetřeni a léčby má nemocný právo 

na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho 

soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musejí 

být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí 

odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám 

nevybral. 
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6. Pacient má právo očekávat, že veškeré správy a záznamy týkající se jeho léčby, jsou 

považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v 

případech počítačového zpracování. 

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným 

způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytováni péče v míře odpovídající 

povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, 

případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o 

nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, 

která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit. 

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má 

právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou 

mu к dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž 

bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče. 

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař 

rozhodl к nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas 

nemocného je podmínkou к zahájeni neterapeutického i terapeutického výzkumu. 

Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl 

poučen o případných zdravotních následcích takového rozhodnutí. 

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí 

respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 

11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde 

se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a 

vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen. 

10.3 Příloha č. 3: Ukázka struktury dotazníku 

Zdravotnická dokumentace - dotazník 
muž x žena věk: 18-28 29-39 40-55 56+ • • • • • • 

vzděláni: základní, středoškolské, vysokoškolské, student vysoké školy 
• • • • 

zdravotnické x nezdravotnické • • 
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1) Co je pro Vás zdravotnická dokumentace ? - možno zaškrtnout i více možností 
• záznamy lékaře o provedených vyšetřeních 
• výsledky testů a vyšetření 
D snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové) 
• evidence, předepisování, užívání léků 
СИ finanční přehled za zdravotní péči 

2) Komu patří jednotlivé části zdravotnické dokumentace? - možno zaškrtnout i více vlastníků 
pacientovi lékaři nemocnici pojišťovně 

f) záznamy lékaře o provedených vyšetřeních СИ ПП ПИ O 
g) výsledky testů a vyšetření П П СИ ПИ 
h) snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové).O O ПИ СИ 
i) evidence, předepisování, užívání léků ПИ СИ СИ ПИ 
j) finanční přehled za zdravotní péči [И O СИ СИ 

3) Do jaké části dokumentace by pacient měl mít možnost nahlížet (nikoli zasahovat). 
ANO NE 

f) záznamy lékaře o provedených vyšetřeních ПП ПИ 
g) výsledky testů a vyšetření ПИ П 
h) snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové) СИ ПИ 
i) evidence, předepisování, užívání léků ПИ ПИ 
j) finanční přehled za zdravotní péči ПИ ПИ 

4) Kdo ze zdravotníků má mít přistup к vaší zdravotnické dokumentaci (k nahlédnutí a informování se na 
zdravotní stav dotyčného): 

- možno zaškrtnout i více možností 
• osobní lékař (obvodní, závodní, rodinný...) 
CD všichni lékaři 
• všichni, kdo pacienta ošetřují (lékaři,sestry, psychologové, rehabilitační pracovníci) 
• administrativní pracovníci zdravotnického zařízení (právní, finanční, revizní oddělení) 

5) Kdo kromě zdravotníků a pacienta má mít přistup к pacientově zdravotnické dokumentaci (k 
nahlédnutí a informování se na zdravotní stav) 

- možno zaškrtnout i více možností: 
ПИ nikdo 
• manžel/ka 
• jeho rodiče 
СИ jeho děti 
СИ příbuzní 2.generace (prarodiče, vnoučata) 
O osoby si určí pacient sám 
• kdokoli 

6) Kdo z pozůstalých má mít přístup ke zdrav, dokumentaci zemřelého? 
- možno zaškrtnout i více možností 

• nikdo 
• rodiče zemřelého 
• děti zemřelého 
СИ manželka zemřelého 
П určení v poslední vůli zemřelého 
• kdokoli 

7) Využili byste ve své osobní zdravotnické dokumentaci možnosti poradit se o svém aktuálním 
zdravotním problému s lékařem přes internet (mail)? 

O rozhodně ano 
• spíše ano 
ПИ spíše ne 
ПИ rozhodně ne 
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8) Uvítal(a) bych možnost vkládat do své zdravotní karty vlastní poznámky (tzv. pod 
čarou, nezasahující do odborného textu, pouze pro sebe): 

• ano 
• ne 

9) Internet používám: 
O denně 
• několikrát týdně 
• zřídka 
ЦЦ nikdy 

10) Dnešní úrovni zabezpečení elektronických dat: 
• věřím 
• spíše věřím 
Q spíše nevěřím 
O nevěřím 

protože : 

11) Sloučení všech osobních dokumentů (OP, ŘP, Zdravotní karty...) bych: 
• určitě uvítal(a) 
• spíše uvítal(a) 
• spíše jsem proti 
O určitě jsem proti 

12) Sloučení všech osobních dokumentů (OP, ŘP, Zdravotní karty...) považuji za: 
• S c i - f i 
• reálné do 20 let 
• reálné do 5 let 

13) Elektronickou zdravotní kartu bych chtěl(a) ve formě: 
П čipové karty = fyzického média, kde jsou uložena všechna osobní zdravotní data 
ЦЦ aplikace uložené na jednom centrálním serveru, přístupné z internetu 
• aplikace uložené v nemocničních informačních systémech (sice na více místech, ale vzájemně 

dostupné) 
П žádné, chci papírovou 

14) Systém IZIP: 

• znám, ale nezapojil jsem se a považuji ho za: škála 1 - 5 (1= skvělý, 5 = úplně špatný) 

1 2 3 4 5 

• znám, zapojil jsem se a považuji ho za: škála 1 - 5 (1= skvělý, 5 = úplně špatný) 

1 2 3 4 5 

• neznám 

15) Vydávání léků by se mělo dít na základě: 
• papírového receptu 
• elektronického systému 
• oba způsoby 

16) Uveďte částku, jakou si myslíte, že za Vás hradí zdravotní pojišťovna lékaři při pravidelné preventivní 
prohlídce (vyšetření sluchu, zraku, krevního tlaku, moče papírkem, změření výšky, zvážení a prohlídka 
lékařem): 

Kč 
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10.4 Příloha č.4: WWW dotazník 

Zdravotnická dokumentace - dotazník 

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí závěrečné bakalářské 
práce. Vše je anonymní a zabere opravdu jen chvilinku, sami se můžete přesvědčit. Pro 
ty, kdo odešlou vyplněný dotazník, čeká malá odměna na další stránce :) 

Pohla 
ví: 

uz 
Г 

na 

m 

ze 

Vě 
k : 

1 
Vzdělá С 

8-28 
Г 2 
9-39 
Г 4 
0-55 r
 5 

6+ 

ni: zdravotnické 

nezdravotnic 
ké 

základní 
С 

středoškol 
ské 
С 

vysokošk 
olské 

student 
vysoké školy 

1) Co je pro Vás zdravotnická dokumentace ? - možno zaškrtnout i více možností 

Г 

Г 

Г 

г 

záznamy lékaře o provedených vyšetřeních 

výsledky testů a vyšetření 

snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové) 

evidence, předepisování, užívání léků 

finanční přehled za zdravotní péči 

2) Komu patří jednotlivé části zdravotnické dokumentace? - možno zaškrtnout i více 
vlastníků v jedné části 

pacient nemocn v léka r . . . poiištovne ovi íci r n 

a) záznamy lékaře o j— j— j— j— 
provedených vyšetřeních 
b) výsledky testů a vyšetření 
c) snímky, obrázky, videa Г Г Г Г 
(rtg, CT, ultrazvukové) Г" Г~ p p 
d) evidence, předepisování, 
užívání léků Г Г Г г 
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e) finanční přehled za 
zdravotní péči 

3) Do jaké části dokumentace by pacient měl mít možnost nahlížet (nikoli zasahovat). 

ANO NE 

a) záznamy lékaře o provedených 
vyšetřeních с с 

b) výsledky testů a vyšetření r с 
c) snímky, obrázky, videa (rtg, CT, с с 
ultrazvukové) 

с d) evidence, předepisování, užívání с с 

léků с с 
e) finanční přehled za zdravotní péči 

4) Kdo ze zdravotníků má mít přistup к vaší zdravotnické dokumentaci (k nahlédnutí 
a informování se na zdravotní stav dotyčného): 
- možno zaškrtnout i více možností 

osobní lékař (obvodní, závodní, rodinný...) 
Г" všichni lékaři 

všichni, kdo pacienta ošetřují (lékaři,sestry, psychologové, rehabilitační pracovníci) 
i— 

administrativní pracovníci zdravotnického zařízení (právní, finanční, revizní oddělení) 

5) Kdo kromě zdravotníků a pacienta má mít přistup к pacientově zdravotnické 
dokumentaci (k nahlédnutí a informování se na zdravotní stav) 
- možno zaškrtnout i více možností 

r* 

nikdo 

manžel/ka r - jeho rodiče 
p 

jeho děti 

příbuzní 2.generace (prarodiče, vnoučata) 
Г" 

osoby si určí pacient sam 
Г kdokoli 

6) Kdo z pozůstalých má mít přístup ke zdravotnické dokumentaci zemřelého? 
- možno zaškrtnout i více možností 

V nikdo 
г-

rodiče zemřelého 
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Г" děti zemřelého 

^ manželka zemřelého 
i— 

určení v poslední vůli zemřelého 
Г kdokoli 

7) Využili byste ve své osobní zdravotnické dokumentaci možnosti poradit se o svém 
aktuálním zdravotním problému s lékařem přes internet (mail)? 

C 
rozhodně ano 

Г spise ano 
Г spise ne 
Г určíte ne 

8) Uvítal(a) bych možnost vkládat do své zdravotní karty vlastní poznámky (tzv. pod 
čarou, nezasahující do odborného textu, pouze pro sebe): 

Г ano 
Г ne 

9) Internet používám: 

^ denně 
С 

několikrát týdně 

^ zřídka 

nikdy 

10) Dnešní úrovni zabezpečení elektronických dat: 

Г vv, verim 
С spise verim 
С spíše nevěřím 
Г neverim 

protože 

11) Sloučení všech osobních dokumentů (OP, ŘP, Zdravotní karty...) bych: 
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с určitě uvítal(a) 
Г spíše uvítal(a) 
Г ,v . spise jsem proti 

určitě jsem proti 

12) Sloučení všech osobních dokumentů (OP, ŘP, Zdravotní karty...) považuji za: 

Г Sc i - f i 
С 

reálné do 20 let 
С 

reálné do 5 let 

13) Elektronickou zdravotní kartu bych chtěl(a) ve formě: 

С čipové karty = fyzického média, kde jsou uložena všechna osobní zdravotní data 
С aplikace uložené na jednom centrálním serveru, přístupné z internetu 
С 

aplikace uložené v nemocničních informačních systémech (sice na více místech, ale 
vzájemně dostupné) 
^ žádné, chci papírovou 

14) Systém IZIP: 
(-

znám, ale nezapojil jsem se a považuji ho za: škála 1 - 5 (1= skvělý, 5 = úplně 

špatný) 
f 

znám, zapojil jsem se a považuji ho za: škála 1 - 5 (1= skvělý, 5 = úplně špatný). 

С 
С neznám 

15) Vydávání léků by se mělo dít na základě: 

papírového receptu 
f 

elektronického systému 
С oba způsoby 

16) Uveďte částku, jakou si myslíte, že za Vás hradí pojišťovna lékaři při pravidelné 
preventivní prohlídce (vyšetření sluchu, zraku, krevního tlaku, moče papírkem, 
změření výšky, zvážení a prohlídka lékařem): 
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Kč 

Při zájmu o problematiku zde uveďte kontaktní mail: 

info@ezdravotni 
ctvi. cz 

10.5 Příloha č. 5: Zdrojový kód webové stránky dotazníku 
<html> 
<head> 
<title>Dotaznik - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE</title> 
</head> 
<body style-'" lang="CS"> 
<br> 
<div align="center"> 
<hlxu>Zdravotnická dokumentace - dotazník</ux/hl> 
</div> 
<br> 
<b>Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Vše je anonymní a 
zabere 
opravdu jen chvilinku, sami se můžete přesvědčit. Pro ty, kdo odešlou 
vyplněný celý dotazník čeká malá odměna na další stránce :) < /bxbr> 
<br> 
<br> 
<form action-'" method="post"> 
<table align="center" cellpadding="5" cellspacing="0"> 
<tbody> 
<tr> 
<td width="40"> <br> 
</td> 
<td align="left" valign="top"xb>Pohlaví:<Vbx/td> 
<td align="left" valign="top"> <input name="pohlavi" value="l" 
type="radio">muž<br> 
<input name="pohlavi" value="2" type="radio">žena<br> 
</td> 
<td width="40"> <br> 
</td> 
<td align="left" valign="top"xb>Věk:</bx/td> 
<td align="left"> <input name="vek" value="l" type="radio">18-28<br> 
<input name="vek" value="2" type="radio">29-39<br> 
<input name="vek" value="3" type="radio">40-55<br> 
<input name="vek" value="4" type="radio">56+<br> 
</td> 
<td width="40"> <br> 
</td> 
<td align="left" valign="top"xb>Vzdělání:</bx/td> 
<td valign="top"> <input name="vzdelani" value-'1" type="radio">zdravotnické<br> 
<input name="vzdelani" value="2" type="radio">nezdravotnické<br> 
</td> 
<td width="40"> <br> 
</td> 
<td align="left"> <input name="vzdelanil" value="l" 
type="radio">základní<br> 
<input name="vzdelanil" value="2" type="radio">středoškolské<br> 
<inputname="vzděláni 1" value="3" type="radio">vysokoškolské<br> 
<input name="student" value="l" type="checkbox">student vysoké 
školy<br> 
</td> 
<td> <br> 
</td> 

Odeslat 
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</tr> 
<tr height="65"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="ll"><b>l) Co je pro Vás zdravotnická 
dokumentace ?< /bx i> - možno zaškrtnout i více možností </i> <br> 
</td> 
<td> <br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
<input name="otlml" value="l" type="checkbox">záznamy 
lékaře o provedených vyšetřeních <br> 
<input name="otlm2" value="l" type="checkbox">výsledky testů 
a vyšetření <br> 
<inputname="otlm3" value-'1" type="checkbox">snímky, 
obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové)<br> 
<input name="otlm4" value="l" type="checkbox">evidence, 
předepisování, užívání léků<br> 
<input name="otlm5" value="l" type="checkbox">fmanční 
přehled za zdravotní péči<br> 
</td> 
</tr> 
<trheight="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=" 11 " x b > 2 ) Komu patří jednotlivé části zdravotnické 
dokumentace?</bxi> -
možno zaškrtnout i více vlastníků u jedné části </i> <br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="7"> <br> 
</td> 
<td align="right">pacienta </td> 
<td align="center">lékaře </td> 
<td colspan="2" align="left">nemocnice </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="6" align="left">a) lékaře o provedených 
vyšetřeních <br> 
b) výsledky testů a vyšetření <br> 
c) snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové)<br> 
d) evidence, předepisování, užívání léků<br> 
e) finanční přehled za zdravotní péči<br> 
</td> 
<td align="right"> <input name="ot2aml" value="l" 
type="checkbox"xbr> 
< inputname="ot2am2" value-'1" type-'checkbox"><br> 
<inputname="ot2am3" value="l" type="checkbox"xbr> 
< input name="ot2am4" value="l" type="checkbox"xbr> 
<inputname="ot2am5" value="l" type="checkbox"xbr> 
</td> 
<td align="center"> 
< input name="ot2bml" value="l" type="checkbox"xbr> 
<input name="ot2bm2" value="l" type="checkbox"xbr> 
<inputname="ot2bm3" value="l" type="checkbox"xbr> 
<input name="ot2bm4" value=" 1" type="checkbox"xbr> 
< input name="ot2bm5" value="l" type="checkbox"xbr> 
</td> 
<td align="left"> <input name="ot2cml" value="l" 
type="checkbox"xbr> 
<input name="ot2cm2" value="l" type="checkbox"xbr> 
<inputname="ot2cm3" value-'1" type="checkbox"xbr> 
< input name="ot2cm4" value="l" type="checkbox"xbr> 
<input name="ot2cm5" value="l" type="checkbox"xbr> 
</td> 
</tr> 
<tr heights" 15 "> 
</tr> 
<tr> 
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<td colspan-' 11 " x b > 3 ) Do jaké části dokumentace by měl pacient 
(bych měl jako pacient) mít možnost nahlížet (nikoli zasahovat). < /bx / td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="7"> <br> 
</td> 
<td align="center"xb>ANO</bx/td> 
<td align="center"xb>NE</bx/td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="6" align="left">a) lékaře o provedených 
vyšetřeních <br> 
b) výsledky testů a vyšetření <br> 
c) snímky, obrázky, videa (rtg, CT, ultrazvukové)<br> 
d) evidence, předepisování, užívání léků<br> 
e) finanční přehled za zdravotní péči<br> 
</td> 
<td align="center"> <input name="ot3ml" value="l" type="radio"xbr> 
<input name="ot3m2" value="l" type="radio"xbr> 
<input name="ot3m3" value="l" type="radio"xbr> 
<input name="ot3m4" value="l" type="radio"xbr> 
<inputname="ot3m5" value="l" type="radio"xbr> 
</td> 
<td align="center"> 
<input name="ot3ml" value="2" type="radio"xbr> 
< input name="ot3m2" value="2" type="radio"xbr> 
< input name="ot3m3" value="2" type="radio"xbr> 
<input name="ot3m4" value="2" type="radio"xbr> 
<input name="ot3m5" value="2" type="radio"xbr> 
</td> 
</tr> 
<tr height="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=" 11 " x b > 4 ) Kdo ze zdravotnflců má mít přistup к vaší 
zdravotnické dokumentaci (k nahlédnutí a informování se na zdrav stav 
dotyčného):<br> 
< / b x i > -
možno zaškrtnout i více možností </i> <br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
<input name="ot4ml" value="l" type="checkbox">osobní lékař 
(obvodní, závodní, rodinný...) <br> 
<input name="ot4m2" value="l" type="checkbox">všichni lékaři <br> 
<input name="ot4m3" value="l" type="checkbox">všichni, kdo 
pacienta ošetřují (lékaři,sestry, psychologové, rehabilitační 
pracovníci)<br> 
<inputname="ot4m4" value-'1" type="checkbox">administrativní 
pracovníci zdravotnického zařízení (právní, finanční, revizní odd.)<br> 
</td> 
</tr> 
<tr heights" 15 "> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=" 1 l " x b > 5 ) Kdo kromě zdravotníků a pacienta má mít 
přistup к pacientově zdravotnické dokumentaci (k nahlédnutí a 
informování se na zdrav. stav)<br> 
< / b x i > -
možno zaškrtnout i více možností </i> <br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan-'10" align="left"> 
<input name="ot5ml" value="l" type="checkbox">nikdo <br> 
<input name="ot5m2" value="l" type="checkbox">manžel/ka <br> 
<inputname="ot5m3" value="l" type="checkbox">jeho rodiče <br> 
<input name="ot5m4" value="l" type="checkbox">jeho děti <br> 
<inputname="ot5m5" value="l" type="checkbox">příbuzní 
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2.generace (prarodiče, vnoučata) <br> 
<input name="ot5m6" value="l" type="checkbox">osoby si určí 
pacient sám <br> 
<inputname="ot5m7" value-'1" type="checkbox">kdokoli<br> 
</td> 
</tr> 
<tr height="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=" 11 " x b > 6 ) Kdo z pozůstalých má mít přístup ke 
zdrav, dokumentaci zemřelého? <br> 
< / b x i > -
možno zaškrtnout i více možností </i> <br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
<input name="ot6ml" value="l" type="checkbox">nikdo <br> 
<input name="ot6m2" value="l" type="checkbox">rodiče 
zemřelého <br> 
<input name="ot6m3" value="l" type="checkbox">děti zemřelého <br> 
<input name="ot6m4" value="l" type="checkbox">manželka 
zemřelého <br> 
<input name="ot6m5" value-'1" type="checkbox">určení v 
poslední vůli zemřelého <br> 
<inputname="ot6m6" value-'1" type="checkbox">kdokoli <br> 
</td> 
</tr> 
<trheight="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="ll"xb>7) Využili byste ve své osobní zdravotnické 
dokumentaci možnosti poradit se o svém aktuálním zdravotním problému s 
lékařem přes internet (mail)? </b> <br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
<input name="ot7" value="l" type="radio">rozhodně ano <br> 
<input name="ot7" value="2" type="radio">spíše ano <br> 
< input name="ot7" value="3" type="radio">spíše ne<br> 
<input name="ot7" value="4" type="radio">určitě ne<br> 
</td> 
</tr> 
<tr heights" 15 "> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=" 11 "><b>8) Uvítal(a) bych možnost vkládat do své 
zdravotní karty vlastní poznámky (tzv. pod čarou, nezasahující do 
odborného textu, pouze pro sebe): </b> <br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
<input name="ot8" value-'1" type="radio">ano <br> 
<input name="ot8" value="2" type="radio">ne <br> 
</td> 
</tr> 
<tr height="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=" 11 " x b > 9) Internet používám: <br> 
</b> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
<input name="ot9" value="l" type="radio">denně <br> 
с input name="ot9" value="2" type="radio">několikrát 
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týdně <br> 
<input name="ot9" value="3" type="radio">zřídka<br> 
<input name="ot9" value="4" type="radio">nikdy<br> 
</td> 
</tr> 
<tr heights" 15 "> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="l l"xb> 10) Dnešní úrovni zabezpečení 
elektronických dat: <br> 
</b> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
< input name-'otlO" value="l" type="radio">věřím<br> 
<input name="otlO" value="2" type="radio">spíše věřím<br> 
< input name-'ot 10" value="3" type="radio">spíše nevěřím<br> 
<input name="otlO" value="4" type="radio">nevěřím<br> 
<br> 
protože <input name="otlOdopl" size="15" type="text"xbr> 
</td> 
</tr> 
<trheight="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan-' 11 "><b> 11) Sloučení všech osobních dokumentů (OP, 
ŘP, Zdravotní karty...) bych: <br> 
</b> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan-'10" align="left"> 
<input name="otll" value="l" type="radio">určitě uvítal(a) <br> 
<input name="otH" value="2" type="radio">spíše uvítal(a)<br> 
<input name="otll" value-'3" type="radio">spíšejsem 
proti<br> 
<inputname="otll" value="4" type="radio">určitčjsem 
proti<br> 
</td> 
</tr> 
<tr height="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="l l"xb> 12) Sloučení všech osobních dokumentů (OP, 
ŘP, Zdravotní karty...) považuji za: <br> 
</b> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan-'10" align="left"> 
< input name="otl2" value-'1" type="radio">Sci - fi<br> 
<input name="otl2" value="2" type="radio">reálné do 20 
let<br> 
< input name="otl2" value="3" type="radio">reálné do 5 let<br> 
</td> 
</tr> 
<trheight="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="l l"xb> 13) Elektronickou zdravotní kartu bych 
chtěl(a) ve formě: <br> 
</b> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan-'10" align="left"> <input name="otl3" value="l" 
type="radio">čipové karty = 
fyzického média, kde jsou uložena všechna os.zdravotní data <br> 
<inputname="otl3" value-'2" type="radio">aplikace 
uložené na jednom centrálním serveru, přístupné z internetu<br> 
<input name="otl3" value="3" type="radio">aplikace 
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uložené v nemocničních informačních systémech (sice na více místech, 
ale vzájemně dostupné)<br> 
<input name="otl3" value="4" type="radio">žádné, chci 
papírovou <br> 
</td> 
</tr> 
<trheight="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="l l"xb> 14) Systém IZIP: <br> 
</b> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
<input name="otl4" value="l" type="radio">znám, ale nezapojil 
jsem se a považuji ho za: škála 1 
- 5 (1= skvělý, 5 = úplně Spatný) <input name="otl4dopll" size="2" 
type="text"xbr> 
<input name="otl4" value="2" type="radio">znám, zapojil 
jsem se a považuji ho za: škála 1 - 5 ( 1 = skvělý, 5 = úplně 
špatný) <input name="otl4dopl2" size="2" type="text"xbr> 
<input name="otl4" value="3" type="radio">neznám <br> 
</td> 
</tr> 
<trheight="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="l l"xb> 15) Vydávání léků by se mělo dít na 
základě: <br> 
</b> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
<input name="otl5" value="l" type="radio">papírového receptu<br> 
<inputname="otl5" value="2" type="radio">elektronického 
systému<br> 
<input name="otl5" value="3" type="radio">oba způsoby<br> 
</td> 
</tr> 
<trheight="15"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="ll"xb>16) Uveďte částku, jakou si myslíte, že za 
Vás hradí pojišťovna lékaři při pravidelné preventivní prohlídce 
(vyšetření sluchu, tlaku, moče papírkem, visu, změření výšky, zvážení a 
prohlídka lékařem): <br> 
</b> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <br> 
</td> 
<td colspan="10" align="left"> 
<input name="otl6dopl" size="5" type-'text">Kč<br> 
</td> 
</tr> 
<trheight="55"> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan-' 11 " x b > V případě zájmu zde uveďte komentář к 
problematice, či dotazníku: </b> <inputname="komentar" size-'150" 
type="text"xbr> 
<br> 
</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 
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