Kurz: Čeština pro zahraniční lékaře / lékařky
Téma: Povinnost mlčenlivosti ve zdravotnické praxi

a) Diskutujte.
1.
2.
3.
4.

Proč musí zdravotnický personál zachovávat mlčenlivost?
Jaké informace nesmí zdravotnický personál poskytovat?
Co se stane, pokud je povinnost mlčenlivosti porušena?
Jaké máte zkušenosti se zachováváním mlčenlivosti?

b) Přečtěte si následující text.
Povinnost mlčenlivosti ve zdravotnické praxi
Jednou z nejpodstatnějších povinností každého zdravotnického pracovníka je zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v přímé souvislosti s výkonem
zdravotnického povolání. Mlčenlivost musí být zachována jak o skutečnostech lékařského, tak
i nelékařského charakteru. Lékař ani ostatní zdravotnický personál nesmí poskytovat
informace o diagnóze, léčebných postupech či rodině a osobním životě pacienta. Povinnost
mlčenlivosti je časově neomezená, což v praxi znamená, že též sestra, která již u lékaře
nepracuje, musí zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti se pak dále vztahuje i na
pacienty, kteří již nejsou v péči příslušného lékaře. Je třeba rovněž zdůraznit, že povinnost
mlčenlivosti se vztahuje také například na administrativní pracovníky, kteří zpracovávají data
pro zdravotní pojišťovny, na posluchače lékařských fakult apod. Bez souhlasu pacienta může
zdravotnický pracovník poskytnout informace, jen pokud je v důležitém veřejném zájmu
nadřízeným orgánem zbaven mlčenlivosti nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis. V
krajním případě se v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti může zdravotnický pracovník
dopustit spáchání přestupku či dokonce trestného činu.
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c) Odpovězte na otázky.
O jakých skutečnostech musí zdravotní pracovník zachovávat mlčenlivost?
Jaké informace nesmí lékař ani zdravotnický personál poskytovat?
Co znamená, že mlčenlivost je časově neomezená?
Na jaké pracovníky se ještě povinnost mlčenlivosti vztahuje?
V jakém případě může zdravotní pracovník poskytnout informace bez souhlasu
pacienta?
6. Čeho se zdravotní pracovník při porušení mlčenlivosti dopouští?
1.
2.
3.
4.
5.

d) Co patří k sobě? Spojte jednotlivé výrazy podle textu ze cvičení b.
zachovávat

trestného činu

poskytovat
vztahovat se
zpracovávat
zbavit
dopustit se
nebýt
dozvědět se
být
dostat

souhlas pacienta
data
v péči lékaře
ve veřejném zájmu
mlčenlivosti
na pacienty
informace
mlčenlivost
o všech skutečnostech

řešení
zachovávat mlčenlivost
poskytovat informace
vztahovat se na pacienty
zpracovávat data
zbavit mlčenlivosti
dopustit se trestného činu
nebýt v péči lékaře
dozvědět se o všech skutečnostech
být ve veřejném zájmu
dostat souhlas pacienta

