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Zarządzenie Nr 1212009

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Za|<ładu opieki Zdrowotnej - Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie : zasad udostępniania dokumentacji medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład

opieki Zdrowotnej

-

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Podstawaprawna:art. 18 ustawy zdnia 30 sierpnia 1991 r' o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U.

z

200.1 r.

Nr

14 poz. 89

z póŹ. zm.), art'

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

f6

- 28 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach

(Dz. U. Nr 52 poz.

417 ), art.2. ustawy

z dnia f4 k.wietnia f009

r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę

o

akredytacji w ochronię zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia ( Dz. U. Nr 76 poz.

641).
$1
1

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej _ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w
Nowym Sączu prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń
zdrowotnych zakładu na zasadaclr określonychw ustawie z dnia 6 listopada 2006 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
.

f. Rodzaj izakres dokumentacji medycznej określaustawa zdnia 6 |istopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz' U. Nr 52 poz' 417 ) oraz Rozporządzenie Ministra
Zdrowiaz dniafl grudnia2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w
zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz' U. Nr 247 poz. l8l9 ).

3.
4.

Zakład zapewnia ochronę danych zawarĘch w dokumentacji o której mowa w ust. l.

Dokumentacja medyczna obejmuje dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu
zdrowia pacjenta lub udzielonych mu przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe świadczeń
zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na zasadach okreś|onych w cytowanej na wstępie
ustawie.

5.

6.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest osobiście pacjentowi lub j"go
przedstawicielowi ustawowemu, bądi osobie upowaznionej przez pacjenta. W
szczegolnie uzasadnionychprzypadkach dokumentacja medycznamoŻe być przesłana
tylko ,,Poczteksem'' Z adnotacją', do rąk własnych'' - na koszt wnioskującego.
Dokumenta

1)
2)

cj

a medy czna j est udo stępniana

:

do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeńzdrowotnych;
poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

,B

, /u/qnt-

3)

poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru
i z zastrzezeniem
zwtotu po wykorzystaniu, jeŻe|i uprawniony organ lub podmiot
żąd,a

udostępnienia oryginałów tej dokumentaci i.

7. Za

udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony
w ust.
Pogotowie Ratunkowe pobiera opłatę, która wynosi

6

pkt 2, Sądeckie

:

1)

za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
- w wysokości0,002
przeciętnego wynagrodzenl'a w poprzednim kwarialę' począwszy
odpierwszego dnia
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego
urzęau Siatystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ''Moniór
Polski'' na podstaw ie art.
20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych ;

2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej
wynagrodzenia' o którym mowa w pkt l;

- w wysokości 0,0002

przeciętnego

3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumenta cji medycznej na
elektronicznym
nośnikudanych' jeŻeli zakład prowadzi dokumentację
w formie
elektronicznej - w wysokości 0,002 przeciętnego wynaglo dzenia,
^ódy",ną
o którym mowa w
pkt 1.

8' Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu określa
w formie
zatządzenia wewnętrznego co kwartał _ po ogłoszeniu p,i",
Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędówym Rzeczypospolitej
Polskiej ,,Monitor
Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnial99g r. o emerlturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wysokolci przeciętnego
wynagrodzenia
- kwoty na|eŻne zawydanie dokumentacji

9' Przepis ust. 7 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych
w art. 7] ust. 5
ustawy z dnia |3 paŹdziernika l99{ r. o systemie ubezpieczeń
spółeczn yit, 1o,. u. ,
2007 r. Nr l1 , poz.74, zpozn. zm.'\ i art. 121 ust. 2 uriu*y
z diia 17 giudnia l99g r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpi eczeń Społecznych (Dz.
d. z 2004 r. Nr
39. poz' 353. zpoźn. zm'2\1.
l0. Po śmierci pacjenta, plawo wglądu w dokumentację medy cznąmaosoba
upowazniona
przez pacj enta za iy cia.
l

l. Dokumentacja medyczna

udostępniana

jest równiez:

l) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych,

jeŻe|i dokumentacja ta jest
niezbędna do zapewnienia ciągłościświadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom
samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym

i
wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przezte połmióty
ictr
zadań, w szczego|ności kontroli i nadzoru;
'd

,#
\

3)ministrowiwłaściwemudoSprawzdrowia,sądom,wtymsądom
dyscyplinarnym' prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom
o

m po Stępowaniem
dpowiedzi aino ściziwo dowej, w zw lązku z prowad zofiy

;

4)

jeżeli badanie
uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i inst}'tucjom,
zostało przeplowadzone na ich wniosek;

5)

o niepełnosprawności.
organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania
w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

6)

niezbędnym
podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie
do prowadzenia rejestrów;

1)

zakł'adomubezpieczen,zazgodąpacjenta;

8)lekarzowi,pielęgniarcelubpołoinej,wzwiązkuzptowadzeniemprocedury
na podstawie
oceniającej. poJmiot udzieiający świadczeń zdrowotnych
do jej
niezbędnym
p,'.piśo*'o akredytacji w o"t''o''i. zdrowia, w zakresie
przeplowadzęnta,

takię szkole wyższej lub jednostce
12. Dokumentacja medyczna moŻe być udostępniona
naukowych, bez ujawniania nazwiska
badawczo-ror*o;o*.; do wykorzystania dla celow
której dokumentacj a dotyczy.
i innych danych .,.,'ołi*iu3 ących identyfi kacj ę osoby,
$2
na podstawie pisemnego wniosku złożonego
1.Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje
załącznik do
przez osoby uprawnione
n

in iej

i,a p,ź", n1. upo*ujnion.."

Wzór wniosku określa

szego zarządzenia'

mowa w $ lpkt.5 winno zawieruó
f.|JpowaŻnienie do udostęprrienia dokumentacji o którym
udostępnieniu. W szczególnych przypadkach
szczegółowo oznaczony zakres danych podlegających
co do jego
przez organ Samorządu terytorialnego
może byÓ wymagane potwierdzenie notarialnó lub
autentyczności,

$3
przez Uprawnione ( na mocy innych ustaw ) organy i instytucje
oryginałów, decyzję o ich udostępnieniu
udostępnienia dokumeniacji medycznej w iormie

1. W

przypadk

podej muj e

2. W

u

Żądania

Dyrektor zakładu.

razie wydania oryginałow dokumeritacji należy

dokonaÓ zastrzeŻenia zwrotu

dokumentacj i Po wYkorzYstaniu'

3.

_ stosownie do tręściust. 1 - na|eŻy pozostawić
Przy wydaniu oryginałów dokumentacji
ie zwłoka w jej wydaniu mogłaby
kopię lub petny oipis wydanej dokuńentacji' chyba
naraziÓ pacjenta na szkodę'

w

s4
do
medycznej lub danych w niej zawaĘch oraz
osobą upowaznioną do udostępnienia dokumentacji
i
statystyki
stanowisku ds. rozliczeń
kopii i odpisów jest.pracownik zatrudniony na
'p""ńJ"""ia
ńedycznej oraz pracownik sekretariatu.

$s
zastępca Dyrektora ds. administracyjno.ekonomiczno.
Nadzór nad wykona niem zarządzenia sprawuje
eksploatacYjnYch.

s6

1.

podpisania.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem

f,TracimocZarządzen\eNr8/2008'Dy..ktoraSamodzielnegoPublicznegoZa\<tadu
w Nowym Sączu z dnia 3I
opieki Zd,;;;t*j - Sądeckie Pogoiowie Ratunkowe
marca 2008 r.

irod $'7S!c d0m lotmalnc"piawnyrn
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Zał.{cznik doZarządzenia Nr

1!2ao9 o udostępnienie dokumentacji medycznej
Nołvy Sącz, dnia

Imie i nazwisko

Adręs zamieszkania

PESEL
Dowód tozsamości

Do Dyrekcji

ZoZ- Sądeckie Pogotowie
R.atunkowe w Nowym Sączu
sP

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Zwtacam
dokumentacji

Się z prośbąo wydanie mi l

kopii*/ w)'ciąguł/ odpisu*/

medycznej l pełnej*lczęściorvej*i uwierz1'telniorre"jłi nię urvierzytelnionej*/

z r,łrynikami badań*/ bez w1,ników badańx/
pacjenta

sporządzonej w tutejszym SP

ZoZ- Sądeckie Pogotowie Ratunkowę w Nowym Sączu w

okresie
oświadczam, iŻ ze wzg|ędu na zachowanie poufnościi ochrony danych osobowych akceptuję tryb
udostępniania dokumentacji medycznej oraz pokryję w całościkoszt wykonania powyższej
(
dokumentacji stosownie dó: ustawy z dnia 30 sierpnia t991 r. o zakłądach opieki zdrowotnej
i
pacjenta
prawach
tj.Dz,U Nr ]4 z 2007 r, poz. 89 z póź. zm. ), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o
z
ńzeczniku Praw Pacjenta-( Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 4]7 ) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
dnia21 grudnia 20ó6 r. w sprawie rodzajów i zalcresu dokumentacji medycznej w zaWadach opieki
zdrowońej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. Nr 247 z 2006r. poz. 1819).
* nieootrzebne

skreślić

(Podpis wnioskodawcY)

Potwierdzenie odbioru
Potwierdzam odbiór

/

kserokopii*/ wyciągu*/ odpisu*/ dokumentacji medycznej

w dniu

(Podpis pracownika sP

* niepotrzebne

skreślić

zoz-

SPR w Nowym Sączu)

( Podpis odbierającego)
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Zarządzenie Nr 1412010

_
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Za|<ładu opieki Zdrowotnej
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
z dnia 19 maja 2010 r'
Publicznego Zauadu
w sprawie .. Zmlany Zarządzenta Nr t2lfO09 Dyrektora Samodzielnego
z dnla 10 sierpnia
Sączu
opieki Zdrowotnej - Sąjeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym
przez Samodzielny
zóog r. w sprawie iasad udostępniania dokumentacji medycznej
]
Nowym Sączu.
w
Ratunkowe
Publiczny Za|<ładopieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie
opielri zdrowotnej ( t.
Podstawa p_Iawn4 : art' 44 ustawy z dnta 30 sierpnia 1991 r. o zakł.adach
r.
j-fou ,. D, U' Nr 14 poz' 89 z póź'' zm.), art' 27 ust. 1 ustawy z dnla 06 listopada 2008
(
U. z2OO9 r' Nr 52 poz, 4|7 zpóŻ' Zm)
o p.u*u.h pacjenta i Rzecżniku Praw Pacjenta Dz.
.

s1

W

Zarządzenil

Nr lflf}Og

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki

10 sierpnia 2009 r. w
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z dnia
Publiczny Zay<ład
sprawie zasadudostępnińia dokumentacji medyc znej przez Samodzielny
wprowadzam
ópi.l.i Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu następujące Zm|any:

Zdrowotnej

1) w

-

$ 1 ust.

7 ottzYmuje brzmienie

:

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe nie
., 7. Za udostępnianie dokumentacji medycznej
pobiera opłat''.

f)

w$

1

skreŚlasię ust. 8 i 9'

s2

do udostępniania
Wykonanie zarządzenta powierzam pracownikom upowaznionym
do sporządzania kopii i odpisow
do,kumentacji medycznej luu danych w niej zawafiych oraz
dokumentacj i medYcznej

.

$3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego
administracyj

1.

f.

no

-eksplo atacyj nych'

zarządzenia sprawuje Zastępca Dyrektora ds.

$4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
Zakł'adu
Traci moc Zarządzente Nr 2912009 Dyrettora Samodzielnego Publicznego
dnla 0J
z
ópieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
dokumentacji
grudnia 2OO9 r, * ,p.u*i. ustalenia wysokości opłat za udostępnianie
w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym w Nowym Sączu.

iledycznej

ie Ratunkowe

Plri ltzg{ędem {ormalnc.p

riie budzi zastrze

