Lekar5ka specjallstycŻna
Spółdzie na PracY E5kulap"

WNlosEK o UDosTĘPNlENlE DoKUMENTAcll MEDYczNEJ
Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z pouczeniem na odwro.ie wniosku
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Proszę o Udostępnienie dokUmentacji medycznej: (prcszę Żaznaczyć X we Właściwejrubryce)
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E wydanie kserokopli

DANE PACJENTA, KTóREGo DoTYczY WNlosERi (Praszę
nlz pocjent, któreqo dotycŻy dokumentocja)
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TYTUŁ PRAWNY Do UZYSKANlA DoKUMENIAc]l: Iprosrę ŻaŻnoczyć X we wlaściwejrubryce)
Wniosek sklada pacjent, którego dokumentacja dotYczy
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wniosek sklada przedstawicie ustawowy pacjenta
Wnioskodawca posiada Upoważnienie WystaWione przez pacjenta

3. DoKUMENTAcJA DoTYczY LEczENlAi
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dokumentację prosŻę prze5łać istem poleconyrn ua zWrotnym potwierclzeniern odbioru na aclre5:

OSWIADCZENIE:
ośWadczarrr, źe zapoŻnalem się Ż pouczen em na odWrocie ninjejszego WnioskU, roŻumiem iakceptuję sposó b
tryb L]dostępnienia dokumentacji medycŻnej oraŻ zoboWiązu]ę s]ę do pokrycia kosztóW jej wykonania oraŻ

eWentuainej Wysyłki. RóWnocześnle ośWiadczarn, że W5ze k]e ryŻyko zw]ązane
obciąża podm]otu leczniczego'

łdJta i podpl9 Wnlo5lodaWcy)

Akceptacja PreŻesa]
Potwierdzam wydanie dokumentacji medycznej
l

Data ipodp s
i

z

WYsłaniem dokurnentacji nie

LekarskŹ spec]a istyczna
spółdŻ elnia Pracy ''E5ku ap"

POUCZENIE
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Dokumentacja medycŻna pacjenta jest Własnośc]ąpodmlotrr eczn]cŻego Udzieającego śWaclcZeń
zdrowotnych.
Podmiot ecŻnicZy ma oboWiązek udostępnić dokUmentację medyczną:
. pacjentow lub jego przedstawicielow ustawowemu;

.
.

o5obie upoważnionej prŻez pac]enta na piśmie;

upoważnlonymorganom'
Po śm]erci pacjenta, prawo Wglądu W dokumentację medYcŻną ma WyłącŻn e o5oba upoważniona prŻez
pacienta Ża żVcia'
Dokumentacja medyczna je5t udostępniana W następujący sposób]

. do

w8

ąd!r W Żakładzie op]eki Zdrowotnej W obecności pracownika

udo5tępnia]ącego

dokumentację w uŻgodnionym terrn n e;
poprŻez sporządzenie jej WyciągóW, odpisów Ub kopii
poprzez Wydanie oryg nalu Ża pokWitoWaniem odbioru i z zastrzezeniem zwlotU po
Wykorzystaniu, jeśi upraWniony organ lub podmiot żąda udostępnienia ory8inałóW.
t]dostępn]anie dokumentacji naśtępujew tryble Żapewniającym Żachowanie poufnoścochrony danych
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osobowych.

Zgoda na udostępnienle dokumentac]i albo ]ej odmoWa rastępuje na podstaWe decyzji PreŻesa
Lekarskiej specja istycznej spóldZeln PracY ''Eskulap lLlb osobY przeŻ nego upoWażnionej. W przypadklr
n e Wyrażenia gody odrnowa wydania dokumentacji WydaWana jest w form]e pisernnej z uza5adn eni€ n'
Wydanie dokumentacji na5tępu]e za potw]erdŻenjern toż5amościWnioskodaWcy doWodem osobistynr Iub
innym dokurnentem urzędoWym Ze zdjęciem.
Dokumentacja WydaWana jest nie późn e] niź W terminie 14 dn od datY złożenia WnioskU'
u

oplaty za udo5tępnienie dokunrentacjj medycŻnej Wyno5zą:
' j.]dna stlona WYcjągU ub odDi5u 6,00 z1'

'

j.]dna 5tronn kop|] 0,60lł,

Udostępnien]e do (umentacji do wgiądu na nriejscu, po uprŻedn m uŻgodnieniu term]nu, jest bezplatne
10. W przypadkU n]e odebranja z]econej do kop oWania dokumentacji medycznej Wnio5kodawca zobow ą/any
je5t do pokryc a kosztóW sporŻądzonej kopii na podstawje wystaW onego rachunku beŻ podp]su
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UstaWa Ż dnia 15 kWietnia 2011

Ustawa Prawach Pacjenta

r o dzjafa]nośc] eczniczej (,DŻ' U' Ż 2011r nr 112 poŻ. 654);

] RzecŻniku PraW

Pacjenta z dn a 6 listopada 2008r

41] z póź|' z"r'')

(Du

' U.

Ż 2009, nr 52, poŻ'

Rozporządzen]e Min]stra Zdrowia z dn a 21grudnia 2010 r' W spraWie rodzajów dokumentacji medycŻnej
oraŻsposobujej prŻetwarŻan a (Dz' |] Nr252,poz'1697)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997

r

o ochronie danych osobowych {Dz' U' z 2002 r' nr 101, poz.926 Ż póżn'

Żrn')

U5taWa

z dnia 27 serpnia 2004 r' o

śWiadczeniach opjeki Żdrowotnej flnansowanych ze środ(óW

pub icŻnYch (Dz. U' Nr 202, poŻ' 2135 z póżn' Zm')

