
INFORMACJE  DOTYCZĄCE  UDOSTĘPNIANIA  DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ 

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim udostępnia dokumentację 

medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta oraz na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

2016/679 (RODO).

 Pacjentowi,  którego  dotyczy  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.
Dokumentacja  medyczna  po  śmierci  pacjenta  jest  udostępniana  także  osobie  bliskiej,  chyba  że
udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Dokumentację medyczną udostępnia się w następujących formach:
 Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń 

zdrowotnych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi
lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.

 Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.
 na informatycznym nośniku danych.
 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, 

a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia pacjenta; 

Przykładowy formularz o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać:
 na stronie  internetowej szpitala 
 w rejestracji Poradni  Gruźlicy i Chorób Płuc 
 w Izbie Przyjęć Szpitala 

Wypełnione wnioski i upoważnienia można składać : 
• w  Izbie Przyjęć Szpitala 
• w rejestracji Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
 Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
 Wydanie odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji następuje po dokonaniu opłaty 
 Wpłaty  można  dokonywać:   gotówką   w  kasie  szpitala  w  godzinach  od  7.00  do  14.15  przy  odbiorze
dokumentacji lub na konto 
Getin Noble Bank S.A. nr : 49 1560 0013 2524 1985 6000 0001

Tytule przelewu : Nazwisko pacjenta (dla którego została wykonana usługa) i opis 
"dokumentacja medyczna"

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 

 pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie 
 w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania 

o zdarzeniach medycznych.
 Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych. 




