Informace pro pacienty týkající se přeshraničního elektronického předání pacientského
souhrnu
Informace pro české občany o podmínkách, účelu zpracování a uložení osobních údajů poskytnutých
při ošetření v jiném státě EU a využití služeb eHDSI – evropské infrastruktury pro přeshraniční služby
elektronického zdravotnictví.

1. Co je evropská infrastruktura pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví?
Evropská infrastruktura služeb elektronického zdravotnictví (eHDSI) nabízí evropským občanům
bezpečný a jednoduchý nástroj, který umožňuje předání údajů o zdravotním stavu z domovského
státu pacienta poskytovateli zdravotních služeb v jiném státě EU v případě poskytování zdravotní
péče. Ošetřující lékař v jiné zemi EU tak má možnost získat ověřené a bezpečné zdravotní informace
o českém pacientovi, kterého má v péči.
Osobní údaje jsou přeshraničně předávány prostřednictvím zabezpečených informačních bran - tzv.
národních kontaktních míst pro elektronické zdravotnictví. Každý stát označí organizaci
odpovědnou za provoz národního kontaktního místa.
Osobní údaje pacientů jsou vždy zpracovávány a ukládány v souladu s právními předpisy země, v níž
je pacient léčen (viz údaje uvedené v bodě 6).

2. Kategorie předávaných osobních údajů
V rámci přeshraničního elektronického předávání pacientského souhrnu jsou zpracovávány dva
druhy osobních údajů:
• administrativní osobní údaje pacienta pro účely jeho identifikace (jméno, příjmení,
identifikátor, datum narození, bydliště)
• údaje o zdravotním stavu pacienta obsažené v pacientském souhrnu.
Pacientský souhrn obsahuje vybrané důležité údaje o zdravotním stavu pacienta, které jsou
poskytnuty ošetřujícímu lékaři za účelem zajištění koordinace a kontinuity zdravotní péče pacienta,
který je ošetřován v jiné zemi EU. Pacientský souhrn zahrnuje např. informace o alergiích,
medikacích, prodělaných nemocích nebo operacích, které jsou nezbytné pro poskytnutí správného
a bezpečného lékařského ošetření.

3. Jaký je právní základ pro používání vašich osobních údajů ?
V České republice jsou vaše osobní údaje jsou předávány, zpracovávány a ukládány v souladu:




s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/24/EU. ze dne 9. března 2011 o
uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči,
se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách) a souvisejícími předpisy (vyhláškami).

V případě použití vašich osobních údajů v jiné zemi EU musíte být o právním základě a dalších
informacích ohledně zpracování osobních údajů informováni v souladu v příslušnou národní a
evropskou legislativou.

V souladu s články 6 a 7 GDPR budou služby eHDSI k dispozici pouze v případě splnění všech
zákonných předpokladů v České republice pro předání osobních údajů poskytovateli zdravotních
služeb v jiném státě EU. Toto se týká například i případné zákonné povinnosti pacienta vyjádřit
souhlas s využitím zdravotních údajů (pacientského souhrnu) v zemi ošetření.

4. Jaký je účel zpracování vašich osobních údajů?
Osobní údaje budou vyžádány, zpracovány a uloženy výhradně pro účely poskytnutí zdravotní péče
u poskytovatele zdravotních služeb v České republice nebo v jiném státě EU.
O způsobu a účelu zpracování vašich osobních údajů v jiném státě EU musíte být informováni v zemi
ošetření.

5. Kdo zpracovává údaje pacientů a má k nim přístup?
Přístup k údajům o zdravotním stavu obsaženým ve vašem pacientském souhrnu mají výhradně
ověření a identifikovatelní ošetřující zdravotničtí pracovníci v České republice (lékaři), kteří jsou
vázáni povinností zachovávat profesní tajemství. O přístupu k údajům o zdravotním stavu v jiném
státě EU musíte být informováni v souladu s platnou legislativou.
Provozovatel Národního kontaktního místa v ČR má přístup a ukládá pouze
administrativní/provozní údaje týkající se konkrétní transakce, v rámci které jsou data předávány
(identifikátor pacienta). Tyto údaje jsou ukládány z bezpečnostních důvodů za účelem
dohledatelnosti a prokázání nepopiratelnosti transakce.

6. Kde a jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?
Tento údaj Vám musí být sdělen v zemi ošetření.

7. Právo pacienta na přístup k informacím
Každý poskytovatel zdravotních služeb v České republice je povinen vést, uchovávat a zpřístupnit
zdravotnickou dokumentaci pacientovi, kterému poskytoval zdravotní služby. Pacient má právo na
opravu svých údajů. Právo pacienta na výmaz osobních údajů je omezeno zákonnou skartační
lhůtou.
V případě zpracování provozních údajů (identifikátor pacienta) jsou zachována veškerá práva
subjektu údajů dle platné legislativy, tj. právo a přístup k údajům, na opravu, výmaz, omezení
zpracování, vznést námitku.

8. Vyjádření nesouhlasu s předáváním osobních údajů jiným poskytovatelům
zdravotních služeb
Na základě § 56c odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách je možné s předáváním
pacientského souhrnu jinému poskytovateli zdravotních služeb vyjádřit nesouhlas, a to kdykoliv po
přijetí do péče nebo kdykoliv během péče. Vyslovení souhlasu lze kdykoliv odvolat. Vyslovení
souhlasu nebo jeho odvolání ze zaznamenává do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi
poskytovatelem zdravotních služeb.

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví pro ČR – www.ncpeh.cz
V případě dotazů nebo nejasností nás prosím kontaktujte na cz-ehealth-dsi-support@nixzd.cz nebo
tel.: + 420 650 660 997
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