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Informácie o projekte

European Information Society Institute, o. z.

Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve

• Aktivita: Príprava a realizácia školení lokálnych koordinačných 
bodov

• Dátum a čas aktivity: 16.2.2021 od 09:00 do 11:30

• Výška NFP: 166 365,71€

• Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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Ochrana osobných údajov ako základné právo

Článok 8 Charty základných práv EÚ:

1. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

2. Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na
základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom
základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k
zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich
opravu.

3. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého
orgánu.

Článok 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky:

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním,
zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
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Ochrana osobných údajov ako základné právo

▪ochrana osobných údajov je základným právom, ale nie
absolútnym!

▪je potrebné prihliadnuť aj na ostatné základné práva a vyvážiť
právo na ochranu osobných údajov s ostatnými súvisiacimi
základnými právami, napr.:

→ právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života,
obydlia a komunikácie;

→sloboda prejavu a právo na informácie;

→sloboda podnikania;

→právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces
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Právna úprava v EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24.
októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a voľnom pohybe týchto údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov)
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Právna úprava v EÚ

▪potrebné odstrániť fragmentáciu právnych úprav ochrany
osobných údajov v jednotlivých členských štátov – nejednotná
aplikácia a preto aj nerovnaká úroveň poskytovanej
ochrany vo vzťahu k osobným údajom
▪nárast cezhraničných tokov osobných údajov
▪nárast výmeny osobných údajov medzi súkromnými, ako
a verejnými subjektmi
▪dobrovoľné poskytovanie osobných údajov zo strany
fyzických osôb v doteraz bezprecedentnom rozsahu a na
globálnej úrovni
▪nové výzvy v oblasti ochrany osobných údajov v dôsledku
technologického vývoja – nové spôsoby možného zneužitia
osobných údajov
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Právna úprava v SR

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov



▪ základné právo na 
ochranu osobných 
údajov patrí výlučne 
fyzickým osobám, a 
to bez ohľadu na 
ich štátnu 
príslušnosť alebo 
miesto bydliska, ak 
sa nachádzajú v EÚ

▪ ochrana sa 
neposkytuje 
právnickým 
osobám, napr. vo 
vzťahu k podnikom a 
ich obchodnému 
menu, právnej forme 
a kontaktným údajom

▪ ochrana sa 
neposkytuje ani 
osobným údajom 
zosnulých osôb

8

Komu sa poskytuje 
ochrana?
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Subjekty

Prevádzkovateľ - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

• Široké zákonné vymedzenie: zdravotnícke zariadenie, súkromná
ambulancia

• S osobnými údajmi prichádzajú do kontaktu zamestnanci - lekár,
zdravotná sestra, ďalší personál

• Za dodržanie všetkých požiadaviek spracúvanie zodpovedá
poskytovateľ zdrav. starostlivosti

• Sprostredkovateľ - profesionál (zmluva o spracúvaní osobných údajov)

Dotknutá osoba – pacient

• Osoba, o ktorej údaje ide – disponuje širokým okruhom práv
týkajúcich sa svojich osobných údajov

Príjemcovia, tretie osoby

• Široké spektrum subjektov vstupujúcich do procesu spracovania
údajov

• Zdravotné poisťovne, štátne orgány, etc.



Osobné
údaje

Údaje, ktoré umožňujú
identifikovať fyzickú osobu
priamo alebo nepriamo

10
Zdroj: https://www.thesquare.blog/tag/personal-data/
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Osobné údaje

▪článok 4 ods. 1 GDPR: „osobné údaje sú akékoľvek údaje
týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby“

▪rozlišujeme:

a) identifikovanú osobu – jednoznačne vieme určiť, o koho
ide, na základe určitého údaju;

b) identifikovateľnú osobu – osoba, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom
na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo,
lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na
jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú,
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu
alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
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Osobné údaje

▪krstné meno samostatne

▪priezvisko

▪rodné číslo

▪dátum narodenia

▪číslo občianskeho preukazu

▪číslo vodičského preukazu

▪číslo ISIC-u

▪číslo poistenca

▪Adresa trvalého/prechodného
pobytu

▪telefónne číslo

▪emailová adresa

▪číslo účtu v banke

▪číslo vernostnej karty v obchode

▪titul

▪informácia o liečení/zákroku v
nemocnici

▪zamestnanie

▪politický názor

▪vierovyznanie

▪informácia o rasovom alebo
etnickom pôvode

▪obchodné meno, IČO, DIČ
spoločnosti

▪cookies
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Osobitné kategórie osobných údajov

▪ údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod,
politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie,
členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje,
biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje
týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie
fyzickej osoby

▪ ich spracúvanie je zakázané

▪ výnimky:

a) súhlas dotknutej osoby

b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti - ak údaje spracúva
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
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Osobitné kategórie osobných údajov

čl. 9 ods. 2 písm. c

spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba
nie je fyzicky alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas

-vzťah k zákonu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie – 576/2004 §25)

▪ zákonný zástupca

• manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému
zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto
osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v
domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi

• osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva
(osvedčený podpis ak ide o osoby uvedené v predch. odsekoch)
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Osobitné kategórie osobných údajov

čl. 9 ods. 2 písm. c

spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba
nie je fyzicky alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas

-vzťah k zákonu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie – 576/2004 §25)

▪ zákonný zástupca

▪ manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému
zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto
osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v
domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi

▪ osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva
(osvedčený podpis ak ide o osoby uvedené v predch. odsekoch)
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Osobitné kategórie osobných údajov

Praktické využitie

poskytnutie/získanie informácie rodinným príslušníkom, osobám blízkym
ak je to nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov (nie len na
ochranu života)

–širší rozmer

(anamnéza, infoo pacientovi potrebné pre ošetrenie, infopre blízkych,
postupy, následky, rozhodnutia...)
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Osobitné kategórie osobných údajov

čl. 9 ods. 2 písm. g)

spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu
na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú
primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na
ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na
zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby;

355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

- prevencia ochorení

- epidemiologické postupy

- hodnotenie zdravotných rizík obyvateľstva
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Osobitné kategórie osobných údajov

čl. 9 ods. 2 písm. g)

spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu
na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú
primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na
ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na
zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby;

355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

- prevencia ochorení

- epidemiologické postupy

- hodnotenie zdravotných rizík obyvateľstva
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Osobitné kategórie osobných údajov

čl. 9 ods. 2 písm. h)

spracúvanie je nevyhnutné na účely

-preventívneho alebo pracovného lekárstva,

-posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca,

-lekárskej diagnózy,

-poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby,

-riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti

na základe práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa zmluvy so
zdravotníckym pracovníkom, a podlieha podmienkam a zárukám
uvedeným v čl. 9 odseku 3 GDPR;

•údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý
podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského
štátu alebo podľa pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány,

•alebo ak údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva
Únie alebo práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány.
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Osobitné kategórie osobných údajov

čl. 9 ods. 2 písm. i)

spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného
zdravia

- ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia

- zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a
liekov

- zdravotníckych pomôcok

na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú
vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby,
najmä profesijné tajomstvo
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Zásady

Základné zásady GDPR:

▪ zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť

▪ obmedzenie účelu spracovania

▪ minimalizácia údajov

▪ správnosť osobných údajov

▪ minimalizácia uchovávania (likvidácia)

▪ integrita a dôvernosť

▪ zodpovednosť prevádzkovateľa
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Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a
tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej
osoby.

▪ ochrana osobných údajov ako základné právo

▪ zákonným spôsobom - právny základ:

•súhlas

•plnenie zmluvy

•spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

•spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo
majetku

•plnenie úloh vo verejnom záujme

•oprávnený záujem prevádzkovateľa
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Zásada zákonnosti - výnimky

Výnimky (bez potreby súhlasu):

• na akademický, umelecký, alebo literárny účel;

• pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými
prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ,
ktorému to vyplýva z predmetu činnosti;

• na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického
výskumu alebo na štatistický účel pri prijatí primeraných záruk pre
práva a slobody dotknutej osoby (tzv. privilegované účely).
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Súhlas

Slobodne daný

Výslovný

Zrozumiteľný

Na základe 
poskytnutých 

informácií

Hodnoverne 
preukázateľný

Nie vynútený &
podmienený
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Osobitné predpisy

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách 
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom 
systéme

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
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Zásada minimalizácie 

• znamená, že spracúvané osobné údaje musia byť primerané,
relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom,
na ktorý sa spracúvajú

• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže od dotknutých osôb
vyžadovať len údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje

• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požaduje od pacienta
mnohokrát aj údaje, ktoré momentálne pri určitom
zdravotníckom výkone nepotrebuje, tieto sa evidujú do
zdravotnej dokumentácie a ostávajú jej súčasťou po celý čas jej
trvania a vedenia

• uvedené môže danú osobu diskriminovať
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Zásada správnosti

• možno spracúvať len správne, úplné a podľa potreby
aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania

• nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný
blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť

• nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť
alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, je prevádzkovateľ
povinný zreteľne označiť a bez zbytočného odkladu zlikvidovať

• dôležitý je účel!

• pacient má mať prístup do svojej zdravotnej dokumentácie aj
najmä z dôvodu kontroly správnosti údajov tam zapísaných
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Zásada minimalizácie uchovávania

Po akú dobu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
povinný uchovávať zdravotnú dokumentáciu pacientov?

Zdroj: https://www.hammondhenry.com/patients/medical-records-request
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Integrita a dôvernosť 

▪ Osobne údaje majú byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú
bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo
nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a
to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení

dôvernosť

integritadostupnosť

Informačná bezpečnosť:
Dôvernosť - informácie prístupné len
osobám, ktoré určíme

Integrita - informácie sú úplné a neboli
nevedomky upravované

Dostupnosť - informácie prístupné na
požiadanie týchto osôb v tom čase



30

Zásada zodpovednosti

▪ Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržanie zásad a musí vedieť tento
súlad preukázať („zodpovednosť“) (čl. 5 ods. 2 GDPR)

▪ S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na
riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody
fyzických osôb prevádzkovateľ prijme vhodné technické a
organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že
spracúvanie sa vykonáva v súlade s týmto nariadením (čl. 24 ods. 1
GDPR)

▪ V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po
tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie ochrany
osobných údajov dozornému orgánu ... Dotknutej osobe (čl. 33 ods. 1
a čl. 34 ods. 1 GDPR)
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Následky nesúladu

Súdne spory so subjektami dotknutými nesúladom

(napr. pri úniku zdravotných záznamov)

Trestnoprávna zodpovednosť

(v prípade vážneho porušenia GDPR)

Narušenie chodu organizácie

(až po zastavenie jej niektorých činností)

Narušenie dobrého mena

(napr. medializáciou nesúladu)

Finančné straty

Náklady na dodatočné opatrenia

Sankcie (až 20 mil. €)
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Práva dotknutých osôb

Právo na 
informácie

Právo na prístup 
k osobným údajom

Právo na prenosnosť 
údajov

Právo na výmaz 
(„právo byť 
zabudnutý“)

Právo vzniesť 
námietku

Právo na 
opravu

Právo na 
obmedzenie 
spracúvania

Právo podať 
sťažnosť u 

dozorného orgánu

Právo nebyť predmetom 
automatizovaného 

individuálneho rozhodovania, 
vrátane profilovania
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Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Vždy

Vždy

Pokiaľ nevyhnutné na 
zabezpečenie 

spravodlivého a 
transparentného 

rozhodovania

V dobe získavania 
údajov, v prípade 
získania z iného 
zdroja v primeranej 
lehote po získaní

totožnosť a 
kontaktné údaje 
prevádzkovateľa

účely 
spracúvania

právny základ 
spracúvania

kontaktné 
údaje ZO 

príjemcovia alebo 
ich kategórie

úmysel poskytnúť OÚ 
do tretích krajín

oprávnené záujmy 
prevádzkovateľa

automatizované 
rozhodovanie

právo odvolať súhlas

právo na prístup, opravu 
alebo výmaz, obmedzenie 

spracúvania, námietku, 
sťažnosť, prenosnosť

dôvod 
poskytnutia

lehota 
uloženia

Nezamieňať s 
informovaným 
súhlasom!
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Personálna bezpečnosť

Predzmluvný vzťah

▪ v rámci výberového konania je zodpovedný pracovník povinný
prehodnotiť potrebu preverovanie

Za trvania pracovného vzťahu

▪ každý zamestnanec (interný, externý) musí ešte pred začiatkom svojej
pracovnej činnosti absolvovať povinné školenie ochrany osobných
údajov, resp. byť poučený o tom ako má narábať s osobnými údajmi

Ukončenie pracovného vzťahu

▪ odovzdanie všetkých písomností, majetku, zariadenia a pod. Skončenie
pracovného pomeru nesmie mať vplyv na povinnosť zamestnanca
dodržiavať aj naďalej pravidlá a zásady ochrany osobných údajov
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Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba pri získavaní a spracovaní osobných údajov
musí rešpektovať najmä:

▪ získavať na základe svojho pracovného zaradenia len nevyhnutné
osobné údaje, výlučne na ustanovený alebo vymedzený účel;

▪ vykonávať povolené spracovateľské operácie len so správnymi,
úplnými osobnými údajmi;

▪ nesprávne a neúplné osobné údaje je bez zbytočného odkladu povinná
opraviť alebo doplniť;

▪ nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo
doplniť treba dať zlikvidovať,

▪ vykonať likvidáciu osobných údajov, ktoré sú súčasťou už
nepotrebných pracovných dokumentov;

▪ chrániť prijaté dokumenty a súbory pred stratou a poškodením a
zneužitím, odcudzením, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím
alebo inými neprípustnými formami spracovania,
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Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnené osoby ďalej musia dodržiavať tieto pravidlá:

▪ zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku;

▪ osobné údaje môžu využiť len pre pracovnú činnosť nevyhnutne
potrebnú, spojenú s výkonom svojej pracovnej pozície;

▪ osobné údaje môžu spracovávať výhradne na výpočtových
prostriedkov na to vyhradených;

▪ povinnosť mlčanlivosti oprávnených osôb trvá aj po zániku funkcie
oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru;

▪ poskytovanie informácií tretím stranám je možné len v prípade, že
tretia strana má so spoločnosťou uzavretú príslušnú dohodu o ochrane
informácií a musia byť schválené vedením spoločnosti.
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Práca s osobnými údajmi

Všeobecné pravidlá pre zaobchádzanie s osobnými údajmi:

▪ Na konci pracovnej doby odstrániť z povrchu pracovného stola všetky
dokumenty, zložky na dokumenty, pamäťové médiá ktoré obsahujú
osobné údaje a uložiť ich do uzamykateľného priestoru.

▪ Pri každej požiadavke na poskytnutie osobných údajov musí byť
overený zdroj a oprávnenosť požiadavky.

▪ Kľúče od uzamykateľných priestorov nesmú byť voľne dostupné.

▪ Okamžite po vytlačení odstrániť dokumenty s osobnými údajmi z
tlačiarne alebo kopírovacích zariadení.

▪ Po skončení práce vypnúť počítač.

▪ Pri každom opustení pracovného miesta uzamknúť počítač heslom.
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Práca s osobnými údajmi

▪ Aplikácie a programy po ukončení práce odhlásiť.

▪ Uzamknúť prenosné počítače pomocou uzamykacieho systému.

▪ Pri prenose notebookov, inteligentných telefónov a iných mobilných
zariadení je zakázané ponechávať tieto zariadenia bez dozoru.

▪ Ponechať mobilné zariadenia v automobile (a to aj v uzamknutom) bez
dozoru je prísne zakázané.

▪ V prípade že príde (e-mailom, poštou) požiadavka alebo oznámenie o
zmene týkajúcej sa osobných údajov, alebo obchodných
(fakturačných) údajov musí byť táto požiadavka dodatočne overená
(napr. telefonicky, alebo prostredníctvom overených komunikačných
zdrojov / kanálov)
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Práca s osobnými údajmi

Ústna komunikácia:

▪ Ústna komunikácia je vedená pracovníkom spoločnosti s príjemcom
informácie tak, aby bola minimalizovaná možnosť odpočúvanie
komunikácie osobou, ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s
informáciami.

▪ Hovory sa musia viesť tak, aby neboli hlasné a nesmú byť vedené v
nekontrolovaných priestoroch.

▪ Ústna komunikácia obsahujúca osobné údaje vedená prostredníctvom
technických prostriedkov (napr. telefón, konferenčné zariadenia, ...) je
dovolená iba ak je overená identita osoby, ktorej sú osobné údaje
poskytované.
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Príklady z praxe:
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Je lekár alebo sestra 
oprávnený/á zavolať 

pacienta čakajúceho na 
vyšetrenie do 

ambulancie po mene?

Zdroj: https://www.vecteezy.com/vector-art/676760-patient-sit-and-
wait-in-front-of-room-at-hospital



Je prípustné, aby mal lekár vo svojej čakárni vyvesený
poradovník pre zápis pacientov, ktorí prišli v daný deň

na vyšetrenie, do ktorého si pacienti zapisujú svoje
meno a priezvisko? Čo je potrebné s takýmto

poradovníkom následne urobiť?

42
Zdroj: https://www.vecteezy.com/vector-art/656932-medical-staff-women-in-reception-hospital-on-flat-style
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Možno pacientovi oznámiť výsledky vyšetrení aj iným 
spôsobom ako osobne, napríklad po telefóne, emailom 

a pod.?

Zdroj: https://www.freepik.com/premium-vector/concept-medicine-healthcare-consultation-second-online-smartphone-
hand-holds-phone-isolated-white-background-flat-style-web-banner-application-design-illustration_9210322.htm

https://www.freepik.com/premium-vector/concept-medicine-healthcare-consultation-second-online-smartphone-hand-holds-phone-isolated-white-background-flat-style-web-banner-application-design-illustration_9210322.htm


Možno s pacientom riešiť jeho zdravotný stav v čakárni
pred ostatnými pacientmi, prípadne u zdravotnej sestry

kým pacient čaká na vstup do ambulancie lekára?

44Zdroj: https://www.123rf.com/photo_104850362_stock-vector-doctor-waiting-room-patients-wait-doctors-and-medical-
help-seat-on-chairs-in-hospital-patient-man-an.html
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Môže lekár informovať pacienta, ktorý leží v nemocnici, 
o jeho zdravotnom stave/výsledkoch vyšetrenia, pred 

ostatnými pacientmi ležiacimi v tej istej miestnosti 
(napríklad počas vizity) alebo pred študentmi medicíny 

v rámci výučby?

Zdroj: https://www.123rf.com/photo_56713320_stock-vector-doctors-and-patients-in-the-hospital-illustration-.html



V prípade, ak ošetrujúci lekár konzultuje stav pacienta
s iným lekárom (napríklad z iného oddelenia v rámci
konziliárnych vyšetrení), môže tomuto inému lekárovi
sprístupniť informácie zo zdravotnej dokumentácie
pacienta?

46

Zdroj: https://www.pexels.com/sk-sk/fotka/byt-spolu-izba-klinika-kontrola-1170979/



Za akých okolností možno poskytnúť informácie
o zdravotnom stave pacienta jeho rodinným

príslušníkom?

47
Zdroj: https://www.vecteezy.com/vector-art/535468-medical-concept-with-doctor-and-patients-in-flat-cartoon-on-hospital-hall
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Zdravotná dokumentácia

▪ Legálnu definíciu zdravotnej dokumentácie obsahuje § 2 ods. 6
zákona o zdravotnej starostlivosti - „zdravotná
dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o
zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.“

▪ Základná povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
spätá s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vedenie
zdravotnej dokumentácie - § 19 (elektronická/papierová)

▪ Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie - § 25

▪ Za spracovanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo
zdravotnej dokumentácie nie je zodpovedný všeobecný lekár, ale
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár až sekundárne).
Poskytovateľ zodpovedný taktiež za zabezpečenie zdravotnej
dokumentácie – dôležité z pohľadu ochrany osobných údajov
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Zdravotná dokumentácia
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Ďakujeme za pozornosť!


