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OSNOVA PRESENTACE

Náležitosti zdravotnické dokumentace MSPP z pohledu

1. platné legislativy v ČR

2. doporučení odborné společnosti ČSPM

3. vnitřní legislativa organizace

Diskuze, témata z praxe



ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE – PRINCIPY 
VEDENÍ

1. systematičnost: časová posloupnost, data, časové údaje, identifikace osob, materiálu, 

postupů 

2. včasnost: záznam veden v reálném čase, kontinuita záznamu 

3. komplexnost: lékařská, ošetřovatelská, psychologická, MDT,…

4. srozumitelnost: shodná formální úprava, používání zkratek 

5. pravidelnost a čitelnost



1. NÁLEŽITOSTI Z POHLEDU LEGISLATIVY  ČR

Vyhláška č. 137/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v 
platném znění 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů v 
platném znění

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů v 
platném znění, Zákon č. 117/2000 Sb., Vyhláška č. 304/1998 Sb

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů



ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE MÁ 
OBSAHOVAT (Z.O ZDRAV. DOKUMENTACI)

• údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních 

služeb pacientovi včetně údajů o poskytovateli

• datum provedení zápisu do zdravotnické dokumentace, datum a čas vykonání návštěvní 

služby u pacienta, přijetí a ukončení péče

• informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb,  včetně 

anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb,

• informace o tom, zda jde o pacienta s omezenou svéprávností tak, že není způsobilý

posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient

s omezenou svéprávností“), identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta,

opatrovníka pacienta nebo jiné osoby oprávněné udělit souhlas za pacienta,



• pracovní závěry a konečnou diagnózu, návrh léčebného postupu a záznam epikrizy,

záznam o rozsahu poskytnutých nebo vyžádaných zdravotních služeb, záznam o

aktuálním vývoji zdravotního stavu (subj.i.obj) , předepsání, podání, vybavení

léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, záznamy o poskytnuté

ošetřovatelské péči a dalších péčích , o okolnosti umrtí

• písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce, opatrovníka nebo další

osoby oprávněné udělit za pacienta s poskytnutím zdravotních služeb,

• záznamy o výskytu závažných nebo neočekávaných nežádoucích událostí, ukončení péče, 

záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb 



UCHOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 
(Z.O ZDRAV. DOKUMENTACI)

• Vyřazování zdravotnické dokumentace při posouzení potřebnosti se provádí ve 
lhůtách určených poskytovatelem, nejdéle však jedenkrát za 5 let komplexně za 
celého poskytovatele.

• Doba uchování zdravotnické dokumentace je doba, po kterou je nutné 
zdravotnickou dokumentaci uchovat u poskytovatele pro účely poskytování 
zdravotních služeb. Před jejím uplynutím nesmí být zdravotnická dokumentace 
zničena. Při zničení dokumentace je třeba provést soupis zničené dokumentace.

• Ambulantní péče – nejdříve 5 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb 
pacientovi, lůžková péče - 10 let po umrtí pacienta



ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE –
FORMÁLNĚ (Z. O ZDRAV. SLUŽBÁCH)

• Dokumentace je čitelná, je zapisována bez zbytečného odkladu

• Na každém listu zdravotnické dokumentace – identifikace pacienta a poskytovatele

• Provedení zápisu do zdravotnické dokumentace zajistí a jeho správnost svým podpisem potvrdí 

zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který pacientovi poskytl zdravotní službu - datum 

provedení zápisu, podpis a razítko ( i neodkladné zdravotní péče, telefonické konzultace nebo vykonání 

návštěvní služby)

• Opravy zápisů ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem s uvedením data opravy. Původní

zápis musí zůstat čitelný.



NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ 
DOKUMENTACE (Z. O ZDRAV. SLUŽBÁCH)

Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si její kopie a opisy či požádat o výpis má

• sám pacient, jeho zákonný zástupce, osoba, kterou určil pacient nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník, 

osoba, která je pacientem uvedena na formuláři „Poučení a souhlas s hospitalizací nebo ambulantní péčí“, osoba 

zmocněná na základě plné moci, opatrovník, pěstoun nebo jiná osoba pečující o pacienta. 

• Pokud není schopen pacient osobu určit - osoby blízké tzn. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, manžel/ka, 

sourozenec 

• záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

------------

Přístup do dokumentace - všichni zdravotníci podílející se na péči o pacienta - nezdravotníci pouze se souhlasem 

pacienta



ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE - ZÁZNAM 
PODANÉ MEDIKACE

• Záznam o předepsání a podání, vybavení léčivými přípravky a zdravotními  prostředky

- Každý podaný lék je indikován lékařem (tj. konkrétní lék, jeho forma aplikace, dávka, způsob podání 

a interval podání). Každé podání léků musí být zaznamenáno v dokumentaci.

------------------------------------------------

• Podmíněná ordinace (dle potřeby) - jasná specifikace kdy, maximální dávku léku, minimální interval, přip. 

maximální denní dávku - Tramal 50mg inj., 1amp., i.m., při bolesti /á 3 hod. 1 amp., maximálně 4 amp. za 24 

hodin

• Telefonické ordinace – JE MOŽNÁ (podání ordinace, zopakování, potvrzení, záznam v dokumentaci i 

pracovníka který přijímal ordinaci i lékaře)



OPIÁTY 

Zákon č. 117/2000 Sb. o návykových látkách 

• žádankami s modrým pruhem  (skladování, znehodnocování)

Vyhláška č. 304/1998 Sb.Vyhláška MZ - podrobnosti o evidenci a dokumentaci návykových 

látek

- evidenční kniha • inventurní protokoly • zápisy o zneškodnění návykových látek • zápisy o 

provedených kontrolách • veškerá úřední rozhodnutí, týkající se zacházení s návykovými 

látkami • žádanky o příjmu návykových látek (5let)



DOTAZY, POZNÁMKY

Obsah zdravotnické dokumentace

Formální požadavky

Záznamy medikace

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Uchovávání zdravotnické dokumentace









ZÁVAZNÉ STANOVISKO ČLK Č. 1/2002 NEPŘÍMÁ 
ORDINACE

- datum a čas, kdy nepřímá ordinace proběhla, 

- nekomunikoval-li lékař přímo s pacientem, též jméno a příjmení osoby, s níž o případu komunikoval, 

- popis charakteru popsaného zdravotního stavu (popis potíží, délka jejich trvání atd.), 

- sdělené anamnestické údaje o skutečnostech významných pro popsaný aktuální zdravotní stav pacienta 

(např. medikace, chronická onemocnění, alergie, prodělané nemoci atd.), 

- závěr, který lékař na základě sdělených informací stanovil, a postup, který doporučil, 

- pokud byla informace předána, tak i čas, kdy byla informace o nepřímé ordinaci předána ošetřujícímu 

lékaři, jméno a pracoviště ošetřujícího lékaře a způsob předání informace, 

- čas, kdy byl proveden zápis, datum, podpis. 



METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K 

POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE, 

VĚSTNÍK MZ Č.13/20171 

• Informovaný souhlas pacienta s péčí - zdravotní péče je pacientovi poskytována s jeho souhlasem (souhlasí s 

podmínkami a cíli péče)

• oznámení přijetí do péče PL

• Hodnocení stavu pacienta 1x denně (ESAS,MSSE)



VYHLÁŠKA Č. 134/1998 SB
KTEROU SE VYDÁVÁ SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

ZÁKON Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

REGISTRAČNÍ LISTY ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ  

• 80090 AGREGOVANÝ VÝKON DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE – KLINICKY NESTABILNÍ PACIENT

• 80091 AGREGOVANÝ VÝKON DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE – KLINICKY NESTABILNÍ PACIENT SE 

ZÁVAŽNÝMI SYMPTOMY

• Popis: Výkon je určený pro poskytování domácí paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

v režimu nepřetržité dostupnosti zdravotnického týmu lékař specialista/všeobecná sestra pro klinicky 

nestabilního pacienta, resp. klinicky nestabilního pacienta  se závažnými symptomy. K tomuto výkonu se 

nepočítá minutová režie.



zápis do dokumentace v rozsahu potřebném pro návaznost další péče

Obligatorní část výkonu = minimální garantovaný objem péče poskytované každému pacientovi v 1 den (denní 

zhodnocení stavu pacienta celým zdravotním týmem, nastavení, úprava či potvrzení plánu péče)

Variabilní část výkonu = závislá na klinické indikaci a aktuálním zdravotním stavu 

(= přímá návštěva nemocného lékařem a sestrou) - zhodnocení obtíží, rozhodnutí o dalším postupu, úprava léčby, 

provedení ošetřovatelského a léčebného procesu, aplikace léčiv

Kategorizace zdravotního stavu pacienta dle PPS Palliative Performance Scale

Stratifikace pacienta dle ESAS Edmonton Symptom Assessment Scale u komunikujících pacientů nebo MSSE - Mini-suffering

State Examination pro nekomunikující pacienty (prováděno minimálně 1 x za týden)



DENNÍ ZÁZNAMY V ODBORNOSTI 926

• Pravidelné denní záznamy lékaře a zdravotní sestry

• Záznam z návštěvy zdravotní sestry – viz vzor dále

• Telefonická konzultace sestry s rodinou (event. pacientem): s kým, ESAS, PPS, vědomí, 

soběstačnost/denní aktivita, příjem stravy a tekutin, nutnost SOS medikace, plán péče

• Denní záznam lékaře: subjektivně, PPS, ESAS - viz záznam sestry,  aktuální medikace, 

SOS medikace, plán péče, doporučení pro sestry



ZÁPIS NÁVŠTĚVY ZDRAVOTNÍ SESTRY V MSPP

• PPS, Vědomí, pohyblivost, denní aktivita, soběstačnost, příjem stravy, příjem tekutin, stav výživy

• ESAS nebo MSSE

• TK, Puls/SaturaceO2, Dýchání, TT/Třesavka/Pocení, Spánek, Barva kůže, Moč, Stolice, Kašel, 

Zvracení, Peristaltika, SOOR, Otoky, Krvácení, Jiné(svědění,škytavka), Dekubity/defekty

• Kanyly-vstupy, Stomie-drény, Intervence, 

• Rozhovory, Další informace,

• Medikace, Podaná SOS medikace, 

• Plán péče, Závěr





DOTAZY, POZNÁMKY  

• Metodický pokyn MZ

• Výkony 926



2. NÁLEŽITOSTI Z POHLEDU DOPORUČENÍ 

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI
STANDARDY MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE Z ROKU 2018 

• Zápis plánu péče (klinická rozvaha lékaře 1x týdně) –potřeby a přání pacienta, popis péče, popis 

řešení komplikací, krizových situací

• Zápis z multidisciplinárního týmu

• Zápis intervencí členů MDT a předávání informací mezi členy MDT (sociální, psycholog, 

duchovní, dobrovolníci)

• Zápis rozhovorů s pacientem a jeho rodinou, potřeb a přání, DVP

• Smlouva o poskytované péči (cíle a popis, podmínky péče, způsob a podmínky pro ukončení péče, 

spoluúhrada péče)



3. NÁLEŽITOSTI Z  POHLEDU DANÉ 
ORGANIZACE MSPP (SMĚRNICE, ŘÁDY, 
STANDARDY)

Popis dokumentace  vnitřními předpisy organizace

- vedení dokumentace- listinná podoba, zdravotnický software, jiné prostředí

- náležitosti dokumentace vedené o pacientovi, pravidla podávání medikace 

- formální úprava dokumentace vedené členy MDT – identifikace osoby a času intervence, souhlas 
pacienta, domácí dokumentace

- frekvence zápisů všech profesních skupin, předávání informací – změna stavu, pohotovost, časová 
dostupnost informací

- způsob uložení, archivace a likvidace dokumentace

- přístup k dokumentaci spolupracujících subjektů

- GDPR povinnosti



ČÁSTI ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE MSPP 
TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Lékař

Zpráva o příjmu pacienta

Informovaný souhlas s přijetím do 

DH

Zprávy o kontrolním vyšetření 

pacienta 

Telefonická konzultace

Epikrízy

Informovaný souhlas o výkonech 

(punkce)

Zpráva o ukončení péče 

• Zdravotní sestra

• Záznam návštěvy zdravotní sestry

• Telefonická konzultace

• Evidence opioidů

• Evidence žádanek na léčivé přípravky

• Zápis ze setkání MDT

• Smlouva o poskytované  péči 

MDT - záznamy

- Sociálního pracovníka

- Psychologa/psychoterap

euta

- Duchovního

- Dobrovolníků

Souhlas pacienta s 

nahlížením členů MDT do 

dokumentace



DISKUZE, ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Díky za pozornost !!!!!


