Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „Życie” s.c.
Pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej.
Podstawa prawna- Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 6.11.2008r. z późniejszymi zmianami Dz.U.2009 nr52 poz. 417 (zm. 2019r)
Art.27.1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń
zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom
możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2)przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3)przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na
żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w
wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4)za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5)na informatycznym nośniku danych.
3.Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie
kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na
żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin
organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
4.Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje
dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi na jego życzeniepisemne lub ustne. Dotyczy to analogicznie przedstawiciela ustawowego
pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta.
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „Życie” s.c. prowadzi rejestr udostępnionej
dokumentacji medycznej.

W celu uzyskania dokumentacji medycznej pacjent lub osoba przez niego
upoważniona może ( nie musi) wypełnić pisemny wniosek. Jeśli pacjent
odmawia wypełnienia wniosku – wniosek wypełnia pracownik rejestracji
przyjmujący prośbę.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z
Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłaty zmienia
się co kwartał.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy pacjent lub osoba przez niego upoważniona
wnioskuje o udostępnienie dokumentacji w wybranym zakresie po raz
pierwszy- nie pobiera się opłaty.
Wydanie oryginału dokumentacji może wystąpić w następujących sytuacjach:

Art. 27 pkt 3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku
gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

W sytuacji gdy potrzebne jest udostępnienie oryginału dokumentacji- wykonuje się
kserokopię dokumentacji dla NZOZ PLR „Życie” s.c.

