
  

IINNFFOORRMMAACCJJEE  DDLLAA  PPAACCJJEENNTTÓÓWW  

  

ZZAASSAADDYY  UUDDOOSSTTĘĘPPNNIIAANNIIAA  DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJII  MMEEDDYYCCZZNNEEJJ  

  

 W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej należy złożyć 

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. W celu ułatwienia sporządzenia wniosku 

przygotowaliśmy wzór. 

 

 Formularze wniosków można pobrać: 

- na oddziałach, w sekretariatach medycznych 

-w pracowniach 

- w poradniach 

- w Archiwum  Zakładowym 

- w Sekcji Statystyki Medycznej 

- w punkcie informacyjnym szpitala 

- na stronie internetowej szpitala  http://www.szpital-zdroje.pl 

 

 Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może złożyć pacjent, jego                        

przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego na piśmie.  

 

 WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM SZPITALA 

(PAWILON 5, PARTER) OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9:00-14:00.   

 

 W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej z ośrodków 

zewnętrznych SPS ZOZ „Zdroje”, tj. 

- Centrum Psychiatryczne, ul. Żołnierska 55, 

- Poradnie, ul. Św. Wojciecha 7, 

- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Marii Skłodowskiej–

Curie 14 

należy udać się do właściwej filii SPS ZOZ „Zdroje”. 

 

 W celu uzyskania  wyników badań diagnostycznych utrwalonych na kliszach                           

lub płytach CD,  należy zgłosić się do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i złożyć wniosek                     

o wydanie wyników  badań diagnostycznych, na podstawie którego zostanie wydana 

kopia wyniku na płycie CD. Zdjęcia RTG na kliszy zostaną wydane                                               

za pokwitowaniem z zastrzeżeniem ich zwrotu po wykorzystaniu.  

 

 

 

http://www.szpital-zdroje.pl/


 DOKUMENTACJA WYDAWANA JEST BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI. 

 WYDANIE DOKUMENTACJI NASTĘPUJE ZA POTWIERDZENIEM TOŻSAMOŚCI 

WNIOSKODAWCY DOWODEM OSOBISTYM LUB INNYM DOKUMENTEM URZĘDOWYM 

ZE ZDJĘCIEM.  

 

 Do wniosku należy dołączyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej                                  

(formularz upoważnienia do pobrania razem z wnioskiem), w przypadku upoważnienia osoby 

innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.  

 

 Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez 

pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu - również takim, które zostało złożone w innej 

placówce medycznej. Dokument taki powinien mieć charakter ogólny, tj. upoważniać do dostępu 

do dokumentacji medycznej, bez wskazania szczegółowej nazwy placówki medycznej i zawierać 

przynajmniej imię i nazwisko, numer dowodu oraz pesel osoby, która na tej podstawie otrzyma 

upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. 

 

 ZA WYKONANIE ODPISU, WYCIĄGU LUB KOPII DOKUMENTACJI POBIERANA                             

JEST OPŁATA  -  zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2017 Dyrektora SPS ZOZ „Zdroje”, tj. 

 

- za wykonanie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,44 zł  

- za wykonanie kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej – 0,30 zł 

- za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych                 

(płyta CD, dot. wyników badań diagnostycznych , m.in. RTG, TK, USG, EEG) – 1,69 zł  

- za wydanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka – 103,73 zł  

  

Duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka wydawany jest na Oddziale Noworodków. 

 

 W przypadku nieodebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej 

wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów sporządzonej kopii i wyraża zgodę 

na wystawienie faktury bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.  

 

 


