Nahlížení do zdravotnické dokumentace
a pořizování kopií
Každý pacient má dle platné legislativy (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v pl. zn.)
právo nahlédnout do svazku zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření
či hospitalizace v nemocnici.
Úřední osoby nechť postupují dle jiného specifického postupu a žádosti pro úřední osoby.

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její
kopii?

1.

Ze zákona může o dokumentaci požádat:







pacient,
osoba, která je pacientem uvedena v „Souhlasu s hospitalizací“ (formulář podepisuje
pacient nebo jeho zákonný zástupce při přijetí do nemocnice),
v případě úmrtí pacienta osoba blízká (osobou blízkou je přímý příbuzný v řadě přímé,
tzn. rodiče, děti, vnuci a dále sourozenec, manžel/ka a partner),
osoba, která je určena pacientem dodatečně (v době podání žádosti je uvedena
v dokumentaci na oddělení (ambulanci),
zákonný zástupce / opatrovník
úřední osoby - zdravotničtí pracovníci, soudní znalci, revizní lékaři, Policie ČR a ostatní
zákonem určené osoby

Nahlížet do zdravotnické dokumentace mohou současně maximálně dvě osoby, například sám
pacient a osoba blízká nebo dvě osoby blízké.

2.

Jak lze žádat o dokumentaci?

Je třeba vyplnit Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů, opisů, kopií
ze zdravotnické dokumentace. Formuláře lze získat na sekretariátu nemocnice, na sekretariátech
lůžkových oddělení a je ke stažení na webu nemocnice.
Žádosti se přijímají osobně i poštou v sekretariátu nemocnice (ředitelství), v sekretariátech lůžkových
oddělení (v případě absence sekretariátu u vrchní sestry oddělení) v pracovní dny od 7:00 do 14:00
hod nebo kdykoli na recepci nemocnice.

V souvislosti s poskytováním informací jsme oprávněni žádat úhradu, která je spojena s pořízením
kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli, a to dle platného ceníku.
Platba je přijímána v hotovosti v pokladně Rokycanské nemocnice, a.s. v pracovní dny od 7:00
do 14:00 hodin.

3.

Kdo bude přítomen u Vašeho nahlížení do dokumentace?

Po celou dobu nahlížení do zdravotnické dokumentace bude přítomen zdravotnický pracovník
Rokycanské nemocnice, aby Vám případně mohl poskytnout rady týkající se administrativního
vyřízení vašeho požadavku.
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