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TÉMA ČÍSLA
Nad riziky kalia
Bezpečné roztoky draslíku 
nemocnice používají  
jen vzácně
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Mgr. Anna Šabatová: 
V rámci teoretického 
vyučování neexistuje 
rozumný důvod zakazovat 
studentům nosit  
pokrývky hlavy. (více viz str. 7)

Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě se v ČR prosazu-
je pomalu, ale jistě. Funguje ve většině nemocnic, ale jen v části samostat-
ných ordinací soukromých lékařů. Nejčastější je hybridní kombinace papíro-
vé a elektronické formy. Příklady dobré elektronické praxe už ale máme.

Elektronická zdravotnická 
dokumentace? 
Motivace chybí

Jedním z problémů, které skuteč-
ně brání většímu rozvoji elektro-
nické zdravotnické dokumenta-
ce, je absence registru zdravot-
nických profesionálů. V něm by 
lékaři a sestry měli svou identi-
tu, jež by je opravňovala pracovat 
s elektronickou dokumentací je-
jich pacientů. Takový registr by 
měl být propojen se stávajícími 
strukturami e-governmentu, ja-
ko jsou registry obyvatel či evi-
dence fyzických a  právnických 
osob. Tato myšlenka zazněla na 
konferenci o elektronické zdra-
votnické dokumentaci. Tu uspo-
řádala Platforma pro elektronic-

ké zdravotnictví, která usiluje 
o rozvoj zdravotnictví směrem ke 
kvalitnější a  bezpečnější péči 
a efektivnímu využití omezených 
lidských i finančních zdrojů.

Předání zprávy nefunguje
Zdravotnickou dokumentaci 
upravují tři zákonné normy. Prv-
ní je zákon o ochraně osobních 
údajů, upravující zpracování cit-
livých údajů (zdravotní stav, se-
xuální život a genetické údaje) – 
komu citlivé údaje patří, kdo 
k nim má mít přístup a za jakých 
podmínek k nim má být přístup 
povolen. Druhým je zákon o zdra-

votních službách a podmínkách 
jejich poskytování, který definu-
je zdravotnickou dokumentaci 
(nakládaní s rodným číslem, ve-
dení dokumentace, její předává-
ní, přičemž specifické postavení 
má v dokumentaci utajený porod, 
nahlížení). Třetí je směrnice EU 
o právech pacientů při přeshra-
ničním poskytování zdravotní pé-
če (u nás implementovaná záko-
nem č. 60/2014). Povinností člen-
ských států je zajištění přístupu 
k dokumentaci na dálku nebo je-
jí kopii pro pacienty, kteří si vy-
žádají zdravotní péči v jiné zemi.
 (pokračování na straně 2)

SESTRA
Vzdělávání a komunikace
Společně s dalšími 
ošetřovatelskými tématy 
naleznete v tomto čísle

odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky

www.sestra.cz
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Diskuse  
o přínosu vzdělávání  
sester

28 / Komunikace
Jak by měla sestra  
komunikovat  
(a jak ne)
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Program  
kardiovaskulární  
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Dárkový  
certifikát


