WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….…………….
Data urodzenia : …………………………………………………………….………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………….………………………………………………….
Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………….………………………………………...
Dane pacjenta / zmarłego pacjenta którego dokumentacja dotyczy:
(wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż pacjent)
Imię i nazwisko: ………………………………………………….………………………………………………….
Data urodzenia : ………………………………………………………………………………………………………………
Wnioskuję o wydanie kopii dokumentacji medycznej.
Rodzaj dokumentacji medycznej:


nazwa oddziału / poradni / pracowni: ……………………………………………...……………………......



okres leczenia: …………………………………………………………………………………………………

Wnioskowaną dokumentację:
 odbiorę osobiście
 odbierze osoba upoważniona:
 imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….

…………………......................
miejscowość, data

……..……………………………..
podpis wnioskodawcy

Wypełnić w przypadku prośby wydania kserokopii dokumentacji zmarłego pacjenta
Jednocześnie wskazuję, że jestem uprawniony do uzyskania kopii dokumentacji, bowiem:
zostałem upoważniony za życia przez zmarłego pacjenta w Państwa placówce;
zostałem upoważniony za życia przez zmarłego pacjenta w innej placówce medycznej;
jestem osobą bliską pacjenta, czyli: małżonkiem; krewnym do drugiego stopnia w linii
prostej; powinowatym do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielem ustawowym,
osobą pozostającą we wspólnym pożyciu,

osobą wskazaną przez pacjenta

POTWIERDZENIE WYDANIA DOKUMENTACJI
Dokumentacja:
 odebrana osobiście przez pacjenta,
 odebrana przez osobę upoważnioną przez pacjenta:
o upoważnienie w dokumentacji medycznej,
o upoważnienie w niniejszym wniosku,
o odrębne pisemne upoważnienie (załączone do wniosku).

…………………………………………………………..
data i podpis pracownika wydającego dokumentację

POTWIERDZENIE ODBIORU:
Potwierdzam odbiór wnioskowanej dokumentacji.
…………………………………………………………..
data i podpis osoby odbierającej dokumentację

Pouczenie:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uprawnienie
do dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu oraz
osobie przez niego upoważnionej.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 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 jest
udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się
temu pacjent za życia
Pojęcie „osoby bliskiej” reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z której art. 3
ust. 2 pkt 2 osoba bliska, która może żądać dostępu do dokumentacji medycznej to: małżonek, krewny do
drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki,
rodzeństwo, teściowie), osoby pozostające we wspólnym pożyciu, osoba wskazana przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta może dojść przy tym do konfliktu pomiędzy osobami, które ustawodawca uznaje za osoby
bliskie i w konsekwencji do wzajemnego utrudniania sobie dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego. W
takim przypadku (tj. gdy dojdzie do sporu pomiędzy osobami bliskimi) o dostępie do akt rozstrzygać będzie sąd.
Z wnioskiem w tej sprawie może przy tym wystąpić osoba bliska żądająca udostępnienia akt oraz lekarz.
Ponadto, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy przez sąd, będzie mógł wystąpić lekarz także w sytuacji, gdy
podejmie wątpliwości, czy osoba żądająca dostępu do dokumentacji bądź sprzeciwiająca się udostępnieniu ich
innej osobie, jest osobą bliską w rozumieniu wskazanej powyżej ustawy.
Dodatkowo samemu pacjentowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się udostępnieniu po jego śmierci
dokumentacji medycznej określonej bliskiej osobie. Sprzeciw nie zamyka jednak definitywnie tej osobie
możliwości dostępu do akt, bowiem na jej wniosek sąd może wyrazić zgodę na ich udostępnienie. W orzeczeniu
sąd określi przy tym zakres takiego udostępnienia (a więc może być ono przykładowo ograniczone do części
dokumentacji). Ponadto z takim wnioskiem osoba bliska może wystąpić jedynie w dwóch przypadkach, tj. jeżeli
jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia (z tytułu śmierci pacjenta), a także
gdy jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
Wykazanie wskazanych powyżej okoliczności następuje na podstawie odpowiednich dokumentów, a to dowodu
osobistego, akt stanu cywilnego itp.

