
Vedení dokumentace v elektronické podobě 

Legislativa vedení dokumentace pouze v elektronické podobě umožňuje, musí být ale 
splněny podmínky dané právními předpisy. Konkrétně jde o zákon č.372/2011 Sb., a 
prováděcí vyhlášku o zdravotnické dokumentaci.  

  

Zákon č.372/2011 Sb., v ustanovení §55 uvádí následující :  

 Zdravotnickou dokumentaci lze vést pouze v elektronické podobě za splnění těchto 
podmínek: 
  
a) technické prostředky použité k uložení záznamů v elektronické podobě zaručují, že 
údaje v provedených záznamech nelze dodatečně modifikovat; technickými 
prostředky jsou organizačně-technická opatření, informační systémy, technické 
zařízení a vybrané pracovní postupy, 
  
b) informační systém, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace v elektronické 
podobě, eviduje seznam identifikátorů záznamů v elektronické dokumentaci pacientů 
vedené poskytovatelem a umožňuje jeho poskytování dálkovým přístupem, 
  
c) bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní 
den, 
  
d) před uplynutím doby životnosti zápisu na technickém nosiči dat je zajištěn přenos 
na jiný technický nosič dat, 
  
e) uložení kopií pro dlouhodobé uchování musí být provedeno způsobem 
znemožňujícím provádět do těchto kopií dodatečné zásahy; tyto kopie jsou vytvářeny 
nejméně jednou za kalendářní rok, 
  
f) při uchovávání kopií pro dlouhodobé uchování na technickém nosiči dat je zajištěn 
přístup k těmto údajům pouze oprávněným osobám a je zajištěna jejich čitelnost 
nejméně po dobu, která je stanovena pro uchování zdravotnické dokumentace, 
  
g) dokumenty v listinné podobě, které jsou součástí zdravotnické dokumentace a 
které vyžadují podpis osoby, jež není zdravotnickým pracovníkem nebo jiným 
odborným pracovníkem, musí být převedeny do elektronické podoby a v této podobě 
doplněny doložkou potvrzující převedení podepsanou uznávaným elektronickým 
podpisem osoby, která převod provedla; dokument v listinné podobě se uchová, 
  
h) výstupy ze zdravotnické dokumentace lze převést do listinné podoby 
autorizovanou konverzí dokumentů, 
  
i) informační systém, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace, musí 
umožňovat vytvoření speciální kopie uložené zdravotnické dokumentace ve formátu 
čitelném a zpracovatelném i v jiném informačním systému. 



  

  

Vyhláška č.98/2012 Sb. pak uvádí v ust.§6  toto :  

  

(1) V případě zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě je každý 
záznam do zdravotnické dokumentace opatřen elektronickým podpisem9). 
  
2) Technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě 
zaručí 
  
a) zabezpečení výpočetní techniky softwarovými a hardwarovými prostředky před 
přístupem neoprávněných osob ke zdravotnické dokumentaci a 
  
b) vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické dokumentaci včetně jejich oprav, 
změn a mazání. 

  

  

Dovolím si maličko okomentovat :  

  

ELEKTRONICKÝ PODPIS - základní podmínka  

Každý záznam do elektronické zdravotnické dokumentace musí být opatřen 
elektronickým podpisem osoby, která záznam provedla. Elektronický podpis je údaj v 
elektronické podobě, který se připojí k záznamu ve zdravotnické dokumentaci. Byť to 
zákon nestanoví výslovně, lze jednoznačně doporučit, aby k podepisování záznamů v 
elektronické zdravotnické dokumentaci byl využíván tzv. zaručený elektronický 
podpis, což je (zjednodušeně řečeno) elektronický podpis, který je jednoznačně 
přiřazen k podepisující osobě a který je k podepsanému záznamu připojen tak, že je 
možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Zaručený elektronický podpis 
vydávají tzv. kvalifikovaní poskytovatelé certifikačních služeb. V praxi jde o 
datový soubor, který se instaluje do operačního systému počítače anebo je uložen v 
nějakém externím úložišti (čipová karta, tzv. token apod.).  

ZABEZPEČENÍ DOKUMENTACE PŘED PŘÍSTUPEM NEOPRÁVNĚNÝCH OSOB 

Elektronická dokumentace (stejně jako listinná) musí být zabezpečena tak, aby k ní 
neměly přístup neoprávněné osoby. Nejde přitom jen o zabezpečení přístupu k 
datům v počítači, ale i o zabezpečení přístupu k samotnému počítači či datovému 
úložišti, ve kterém jsou data uchovávána. Neoprávněný přístup k dokumentaci totiž 



nemusí být nutně ve formě technologicky náročného hackerského útoku. 
Neoprávněný přístup k dokumentaci získá i prostý zloděj, který z ordinace ukradne 
počítač či přenosný disk s dokumentací. Zdravotnickou dokumentaci je navíc třeba 
chránit i před nahodilou ztrátou či zničením. 
Opatření, která je třeba k zabezpečení dokumentace přijmout, však mohou být až 
překvapivě jednoduchá. Jde o opatření týkající se používaného programu, režimu 
práce s dokumentací a režimu pracoviště, ze kterého je možno k elektronické 
dokumentaci nebo k jejím zálohám přistupovat. 
Používaný program musí z hlediska zabezpečení umožňovat nejméně: 

 nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele 

 heslem chráněný přístup pro každého uživatele 

 používání zaručeného elektronického podpisu (viz výše) 

 vedení evidence všech přístupů k dokumentaci včetně jejích oprav, změn či 
mazání (tzv. logování) 

IDENTIFIKÁTOR ZÁZNAMU - podle mne nerealizovatelné, neboť vyhláška 
toto neupravuje.  

Záznamy ve zdravotnické dokumentaci proto zatím není třeba identifikátorem 
záznamu opatřovat, nicméně v zákoně zůstal požadavek na to, aby počítačový 
program, ve kterém se elektronická zdravotnická dokumentace vede, uměl evidovat 
identifikátory záznamů v elektronické dokumentaci pacientů a současně aby bylo 
možné po internetu tyto identifikátory předávat do příslušných centrálních registrů. 
Bez ohledu na to, do jaké míry je tento požadavek smysluplný, je nutno setrvat na 
tom, že jde o požadavek zákonný, který musí každý poskytovatel, který chce vést 
zdravotnickou dokumentaci ryze elektronicky, dodržet. 

AUTORIZOVANÁ KONVERZE a čitelnost i v jiném informačním systému -
  dokumentace musí být ukládána  v nějakém obecně rozšířeném formátu 
(nejlépe  .pdf) a musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem 
osoby, která je vytvořila. 

Podle mé zkušenosti existuje již dnes řada lékařských programů na vedení 
dokumentace v elektronické podobě, které podmínky výše uvedené 
splňují. 
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