UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia
oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
W celu realizacji powyższego prawa, Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację
medyczną, a także zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
Dokumentacja medyczna udostępniania jest na wniosek (pisemny bądź ustny) pacjentowi
lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a także
innym podmiotom wymienionym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć w Punkcie Informacyjnym
WS – SP ZOZ w Zgorzelcu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, znajdującym
się na parterze w holu głównego budynku Szpitala przy ul. Lubańskiej 11 – 12 w Zgorzelcu
(forma pisemna lub ustna wniosku); drogą e-mailowa: don@spzoz.zgorzelec.pl; przesłać
pocztą na adres szpitala: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59 – 900 Zgorzelec.
Przykładowy wzór wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej znajduje się w
dokumentach do pobrania oraz w Punkcie Informacyjnym WS – SP ZOZ Zgorzelcu.
Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, między innymi w formie jej
kopii, wydruku, wyciągu, odpisu, a także do wglądu w miejscu udzielania świadczeń
zdrowotnych albo w siedzibie WS – SP ZOZ w Zgorzelcu z ustaleniem terminu jej
udostepnienia.
Za udostępnienie dokumentacji WS – SP ZOZ w Zgorzelcu pobiera opłatę, która ustalona jest
zgodnie z powołaną wyżej Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku
praw pacjenta (wysokość obowiązujących opłat zamieszczona jest w Cenniku Usług
Medycznych i Niemedycznych WS – SP ZOZ w Zgorzelcu).
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Organizacji i Nadzoru pod numerem
telefonu: 571 334 872, 571 334 816, 571 334 711

