
Załącznik nr 1do procedury PA – PP 4 - ZI 1/3.3

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

…...............................................
(Miejscowość, data)

 I. WNIOSKODAWCA    

Imię i Nazwisko …......................................................... PESEL

Adres zamieszkania..............................................        ................................ …......            ................................
Ulica /nr domu          Miejscowość        Kod pocztowy  

Telefon:    …..........................................

Tytuł prawny do uzyskania dokumentacji: (Proszę zaznaczyć „X” we właściwej rubryce)

Wniosek składa pacjent, którego dokumentacja dotyczy Wniosek składa przedstawiciel ustawowy pacjenta

Wnioskodawca został upoważniony przez pacjenta

Dane pacjenta, którego dotyczy wniosek: (Proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba 
niż pacjent, którego dotyczy dokumentacja.)

Imię i Nazwisko …......................................................... PESEL

Adres zamieszkania..............................................        ................................ …......          ................................
Ulica /nr domu          Miejscowość                     Kod pocztowy

Dokumentacja dotyczy leczenia:      (Proszę podać nazwę komórki organizacyjnej oraz okres leczenia)

…................................................................................................................................................................

Zakres dokumentacji medycznej (proszę zaznaczyć „X” we właściwej rubryce)

Historia choroby

Karta informacyjna

Wyniki badań …............................................................................................................................................................

Diagnostyka obrazowa ….............................................................................................................................................

Inne................................................................................................................................................................................

Wnoszę o udostępnienie dokumentacji medycznej: (Proszę zaznaczyć „X” we właściwej rubryce)

Do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego Sporządzenie i wydanie odpisu

Wydanie kserokopii Wydanie oryginału dokumentacji medycznej

Sporządzenie i wydania wyciągu  (tylko dla podmiotów upoważnionych)

Cel udostępnienia dokumentacji................................................................................................

Sposób odbioru dokumentacji: (Proszę zaznaczyć „X” we właściwej rubryce)

Dokumentację odbiorę osobiście

Dokumentację proszę przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na  deklarowany adres za pobraniem 
należności (obejmującym koszt kopii i koszty przesyłki wg cennika szpitala)

Przez osobę upoważnioną w siedzibie podmiotu …..................................................................
                                                                                   ( imię i nazwisko osoby upoważnionej)
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Oświadczam, że zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z udostępnieniem dokumentacji 
medycznej  zgodnie  z  obowiązującym w  Samodzielnym Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej 
w Słupcy cennikiem opłat.

…................................................... …...........................................................
            data i podpis wnioskodawcy                                                                            data i podpis osoby przyjmującej wniosek 

Akceptacja Dyrektora/Dyrektora ds. Lecznictwa.........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. UPOWAŻNIENIE -Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (wypełnia wnioskodawca)

Ja niżej podpisany/na...........................................................................PESEL....................................................

legitymujący/ca się dokumentem tożsamości: numer.............................................seria.....................................

   upoważniam

Pana/Panią............................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

do odbioru dokumentacji medycznej …............................................................................................................... 
(rodzaj dokumentacji medycznej)

    
Data i czytelny podpis osoby upoważniającej do odbioru dokumentacji:...................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PRACOWNIK SPZOZ w SŁUPCY UDOSTĘPNIAJĄCY DOKUMENTACJĘ (* niepotrzebne skreślić)

Na podstawie niniejszego wniosku sporządzono_____  stron kserokopii*/ wyciągu*/ odpisu* dokumentacji 

medycznej

Na  podstawie  obowiązującego  cennika  naliczono  opłatę  w  wysokości__________za  udostępnienie 

dokumentacji  medycznej
................................................................................................
          Data i podpis pracownika wydającego dokumentację

Potwierdzenie wydania dokumentacji     - Data wydania dokumentów...........................................................

Czytelny podpis osoby odbierającej dokumentację.............................................................................................

Dokumentację wysłano listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru)

nr nadawczy...................................... dnia..............................................

…....................................................................................
                 Czytelny podpis pracownika wydającego dokumentację
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