
Udostępnianie dokumentacji medycznej
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Przychodni Rejonowej SP ZOZ 

w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób
korzystających  ze  świadczeń  zdrowotnych  z  zapewnieniem  ochrony  danych  osobowych  poprzez
przestrzeganie obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa.

Kierownik przychodni jest odpowiedzialny za stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych,
odpowiednich do przechowywania dokumentacji,  zapewniając jej poufność i zabezpieczenie przed
zniszczeniem, dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zagubieniem oraz umożliwiający
wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

1.  Dokumentację  medyczną  w  formie  papierowej  przechowuje  się  w  rejestracji  przychodni,
a zakończoną dokumentację indywidualną lub zbiorczą przechowuję się w pomieszczeniu piwnicznym
przychodni spełniając wszystkie warunki przechowywania i zabezpieczania dokumentacji.

2. Po upływie okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach dokumentacja zostaje
zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczy.

 Podmiot  leczniczy  udzielający  świadczeń  zdrowotnych  udostępnia  dokumentację  medyczną
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

 Po śmierci  pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez
pacjenta za  życia  lub  osobie,  która  w  chwili  zgonu  pacjenta była  jego  przedstawicielem
ustawowym.

 Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

 Organom władzy publicznej,  w tym Rzecznikowi  Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi
Zdrowia,  organom  Samorządu  Zawodów  Medycznych  oraz  Konsultantom  Krajowym  i
Wojewódzkim,  w zakresie  niezbędnym  do  wykonywania  przez  te  podmioty  ich  zadań,  w
szczególności nadzoru i kontroli,

 Podmiotom, o  których mowa w  art.  119 ust.  1 i  2 ustawy z  dnia  15 kwietnia  2011 r.  o
działalności  leczniczej,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  kontroli  na  zlecenie
ministra właściwego do spraw zdrowia.

 Upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do
sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

 Ministrowi  właściwemu  do  spraw  zdrowia,  sądom,  w  tym  sądom  dyscyplinarnym,
prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z
prowadzonym postępowaniem.

 Uprawnionym  na  mocy  odrębnych  ustaw organom  i  instytucjom,  jeżeli  badanie  zostało
przeprowadzone na ich wniosek:

 organom rentowym oraz  zespołom do  spraw orzekania  o  niepełnosprawności,  w
związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

  podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do
prowadzenia rejestrów,

 zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

 komisjom  lekarskim  podległym  ministrowi  właściwemu  do  spraw  wewnętrznych,
wojskowym komisjom lekarskim oraz  komisjom lekarskim Agencji  Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji.

 Osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej
podmiot  udzielający  świadczeń  zdrowotnych  na  podstawie  przepisów  o  akredytacji  w



ochronie  zdrowia  albo  procedury  uzyskiwania  innych  certyfikatów  jakości,  w  zakresie
niezbędnym do ich przeprowadzenia.

 Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 

 Spadkobiercom  w  zakresie  prowadzonego  postępowania  przed  wojewódzką  komisją  do
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

   Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1.  Do  wglądu,  w  tym  także  do  baz  danych  w  zakresie  ochrony  zdrowia,  w  miejscu  udzielania
świadczeń  zdrowotnych   z  zapewnieniem  pacjentowi lub  innym  uprawnionym  organom  lub
podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć po uprzednim złożeniu wniosku i uprzedzeniu.

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. Na informatycznym nośniku danych.

Przychodnia  Rejonowa  SP  ZOZ  udzielająca  świadczeń  zdrowotnych  udostępnia  dokumentację
medyczną na wniosek prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej
dokumentacji medycznej:

1. Imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna.

2. Zakres udostępnionej dokumentacji medycznej.

3.  Imię  (imiona)  i  nazwisko  osoby  innej  niż  pacjent,  której  została  udostępniona  dokumentacja
medyczna, lub nazwę uprawnionego organu lub podmiotu.

4. Imię i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną.

5. Datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

6. Wysokość opłaty za udostępnioną dokumentację.

7. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się, uwzględniając czas na sporządzenie
jej  kopii,  odpisu,  wyciągu  w  rejestracji  Przychodni,  z  co  najmniej  dwudniowym  wyprzedzeniem.
8. We wniosku należy uwzględnić formę odbioru dokumentacji.  W przypadku przesłania jej  drogą
pocztową, koszty przesłania ponosi wnioskodawca.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji Kierownika Przychodni lub osoby
przez niego upoważnionej.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

1) jedna strona wyciągu- skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane
z  całości  dokumentacji  medycznej,   lub  odpisu  -  to  dokument  wytworzony  przez
przepisanie  tekstu  z  oryginału  dokumentacji  medycznej  z  wiernym  zachowaniem
zgodności co do treści z oryginałem,  – 8,00 zł,

2) jedna  strona  kopii  lub  wydruku  (kopia  –  to  dokument  wytworzony  przez
odwzorowanie  oryginału  dokumentacji  medycznej,  w  formie  kserokopii  albo
odwzorowania cyfrowego - skanu) – 0,30 zł,



3) wyciąg,  odpis  lub  kopia  na  nośniku  elektronicznym (  płyta  CD,  DVD)  –  1,60  zł.

Udostępnienie  dokumentacji  do  wglądu  na  miejscu,  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu,  jest 
bezpłatne.


