
                      
                         OGŁOSZENIE 
 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE 

 

 

Informuje, że dokumentacja medyczna może zostać wydana na wniosek: 

a) pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną przez pacjenta 

b) w razie śmierci pacjenta  

- osobie upoważnionej przez pacjenta za życia  

- osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, 

- osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub 

sprzeciwił się temu pacjent za życia. W przypadku sporu między osobami bliskimi 

o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd,  

na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba 

wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w 

przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie 

dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.  

W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji 

medycznej, sąd  na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie 

dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne: 

w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu  śmierci pacjenta 

lub dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej, 

 

Wydaniu podlega dokumentacja indywidualna wewnętrzna, a w szczególności: 

historia zdrowia i choroby, historia choroby, karta zdrowia dziecka, karty chorób 

narządu rodnego, karty przebiegu ciąży. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 

17 27 61 107 wew. 581 

17 27 74 303 

17 27 61 058 

17 27 61 112 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                       PODSTAWA PRAWNA: 
 
 
 

 
− Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); 
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r.,  poz. 2069); 
− Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.); 
     -   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

         2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

         osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

         95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – Rozporządzenie 

         Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

 

 

 

 

 

 


