STANOVISKO VÝBORU
2/2019
DOKUMENTOVÁNÍ VÝKONU ODBORNÉHO DOZORU NEBO
ODBORNÉHO DOHLEDU PŘI POSKYTOVÁNÍ
ANESTEZIOLOGICKÉ PÉČE
Výkon odborného dozoru nebo odborného dohledu (dále jen
dozor/dohled) u lékařů bez specializované způsobilosti v oboru
Anesteziologie
a intenzivní
medicína (AIM)
poskytujících
anesteziologickou péči (AP) představuje jednu z podmínek bezpečné AP.
Na pracovištích oboru AIM existuje v současnosti variabilita v
dokumentování výkonu dozoru/dohledu – na některých pracovištích
oboru AIM je výkon dozoru/dohledu delegován ústně, na jiných je
zavedena praxe "podpisu" lékaře vykonávající dozor/dohled ve
zdravotnické dokumentaci vedené lékařem, pro kterého je dozor/dohled
určen. Na základě vyjádření JUDr. Jana Macha (Česká lékařská komora)
a po proběhlé diskuzi mezi členy a stálými hosty výboru zaujal výbor
ČSARIM své stanovisko:
1) Platná právní úprava nestanovuje povinnost uvádět v zápisech či
vystavovaných lékařských zprávách informaci, zda je vystavena
lékařem, který může samostatně poskytovat zdravotní péči, či
lékařem, který pracuje pod odborným dozorem/dohledem.
2) Každý lékař, který získal odbornou způsobilost, je oprávněn
samostatně vést zdravotnickou dokumentaci a provádět do ní zápisy.
Podpis a otištění jmenovky lékaře, který vykonával odborný
dozor/dohled, právní předpisy nevyžadují.
3) Výbor ČSARIM doporučuje, aby jméno lékaře pověřeného výkonem
dozoru/dohledu bylo uvedeno ve zdravotnické dokumentaci nebo
jiným průkazným způsobem, umožňující zpětnou identifikaci lékaře,
který byl výkonem dozoru/dohledu pověřen.
Stanovisko schváleno výborem ČSARIM dne 12. 6. 2019

Přílohy:
1) Pracovní skupina stanoviska
2) Vyjádření JUDr. Jana Macha ze dne 21. 5. 2019
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Příloha 1
Pracovní skupina stanoviska (abecedně)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doc. MUDr. Beneš Jan, Ph.D.
doc. MUDr. Bláha Jan, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Cvachovec Karel, CSc., MBA
MUDr. Černá Pařízková Renata, Ph.D., LL.M.
prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM (editor)
MUDr. Klincová Martina
MUDr. Mach Dušan
MUDr. Mrozek Zdeněk, Ph.D.
MUDr. Pařízek Tomáš
doc. MUDr. Štourač Petr, Ph.D.
doc. MUDr. Vymazal Tomáš, Ph.D., MHA

Příloha 2
Vyjádření JUDr. Jana Macha ze dne 21. 5. 2019
"... k dotazované problematice lze odkázat na ust. § 54 zákona o
zdravotních službách, které stanoví, že každý zápis do zdravotnické
dokumentace vedené v listinné podobě musí být mimo jiné opatřen
podpisem zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka,
který zápis provedl, a otiskem razítka s jmenovkou nebo čitelným
přepisem jeho jména, popřípadě jmen, příjmení; to neplatí v případě
poskytovatele, který poskytuje zdravotní služby vlastním jménem. Pro
případ elektronické formy zdravotnické dokumentace musí být záznam
opatřen identifikátorem záznamu, tedy samotný zápis obsahuje
nezměnitelné, nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou datum
provedení zápisu a identifikační údaje zdravotnického pracovníka nebo
jiného odborného pracovníka, který záznam provedl. Prováděcí předpis,
kterým je vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném
znění, zákonné ustanovení blíže nerozvádí v tom smyslu, že by
vymezovalo okruh zdravotníků, kteří jsou povinni zápis ve zdravotnické
dokumentaci signovat či kontrasignovat.
Platná právní úprava rovněž nestanoví povinnost uvádět v zápisech či
vystavovaných lékařských zprávách informaci, zda je vystavena lékařem,
který může samostatně poskytovat zdravotní péči, či lékařem, který
pracuje pod odborným dozorem, anebo dohledem.
Ze samotných institutů odborný dozor a odborný dohled lze dovodit, že
rozsah kompetencí vymezuje právní úprava. V současnosti lze rovněž
odkázat i na vyhl. č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař
vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě
odborné způsobilosti. Zejména lze upozornit na ust. § 1 písm. d) cit.
vyhlášky, která stanoví, že "lékař může po získání odborné způsobilosti
bez odborného dohledu a bez odborného dozoru v rámci poskytování
zdravotních služeb vést a provádět zápisy do zdravotnické dokumentace".
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Na základě shora uvedené právní úpravy lze vyslovit závěr, že zápis do
zdravotnické dokumentace musí mimo jiné povinné náležitosti obsahovat
podpis zdravotnického pracovníka, který zdravotní služby poskytoval.
V návaznosti na citovanou vyhlášku je každý lékař, který získal odbornou
způsobilost, oprávněn samostatně vést zdravotnickou dokumentaci a
provádět do ní zápisy. Podpis a otištění jmenovky lékaře, který vykonával
odborný dozor, nebo odborný dohled, právní předpisy nevyžadují, není
však vyloučeno, aby takový postup nařídil zaměstnavatel, uzná-li to za
vhodné či potřebné.
Pro úplnost je nutno uvést, že výše uvedené se nevztahuje na osoby
vykonávající odbornou praxi, které doposud neabsolvovaly aprobační
zkoušku. Tyto osoby vykonávají odbornou praxi pod přímým odborným
vedením lékaře, který je povinen být fyzicky přítomen při absolvování
odborné praxe a je-li činěn zápis do zdravotnické dokumentace, zcela
nepochybně musí být uvedeno jmenovka a podpis lékaře, který přímé
odborné vedení vykonává ..."
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