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 WNIOSEK 

o udostępnienie dokumentacji medycznej 
 1. Dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa podmiotu uprawnionego): 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
       2.    Dokumentacja medyczna dotyczy3 

       …………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Proszę o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta: 

  ……………………………………………………………………………………………………………. 
PESEL:……………………………, adres: ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...... 
do celów: 
a) kontynuacji świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu,  
       ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia4  
b)   w innym celu5 

4. Proszę o udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia6 w …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
w okresie ………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Zakres dokumentacji medycznej objętej wnioskiem7 : …………………………………………………… 

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

 
6. Proszę o udostępnienie dokumentacji w formie8:    sporządzenia kserokopii dokumentacji poświadczonej „za zgodność z oryginałem,   wgląd do dokumentacji medycznej,   sporządzenie wyciągu z dokumentacji medycznej  

       (określić zakres ………………………………...................................................................................),  sporządzenie odpisu z dokumentacji medycznej, wydanie oryginału za pokwitowaniem                    
z zastrzeżeniem zwrotu. 

 
7. Wnioskowaną dokumentację medyczną objętą niniejszym wnioskiem9: 

a) odbiorę osobiście / przez osobę upoważnioną, 
b) proszę przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres określony  
       w pkt. 1 niniejszego wniosku. 
 

8. Oświadczenie Wnioskodawcy: Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów udostępnienia  
       dokumentacji medycznej zgodnie z cennikiem obowiązującym w SPZ ZOZ w Nowej Dębie  
       oraz do pokrycia kosztów przesyłki pocztowej zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.   
 
       ……………………………………………….                          ....………………………………………… 

                               data i podpis osoby przyjmującej wniosek                                                                 data i podpis wnioskodawcy 
 

 
9. Potwierdzenie wydania i odbioru dokumentacji medycznej: 
 

Potwierdzam wydanie dokumentacji medycznej:              Potwierdzam odbiór dokumentacji medycznej: 
 

               ………………………………………………                          ………………………………………….. 
                                                     ( data i podpis)                                                                                                 (data i podpis) 
 



  
 
 
1/ Tożsamość osoby odbierającej dokumentacje medyczną stwierdzono na podstawie: 
      
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podać nazwę dokumentu tożsamości)  
2/ Pobrano opłatę w wysokości: ……………………..…zł, za …………………. stron dokumentacji medycznej. 
 
3/ Wystawiono fakturę Nr …………………… z dnia  ………………………………….  . 
 
4/ Wysłano listem poleconym Nr nadawczy ………………………………, dnia ……………………………… . 
 
                                                                                          ………………………………………………………….                                                                                                     (czytelny podpis pracownika wydającego dokumentację) 
  

         
 
 
 
Wyjaśnienie: 
1. wypełnia osoba fizyczna, 
2. wypełnia inny podmiot uprawniony niż w pkt. 1, 
3. wypełnia inna osoba uprawniona niż pacjent, którego dokumentacja dotyczy. W przypadku,               

gdy wnioskodawcą jest osoba,  której dokumentacja dotyczy, należy wpisać: dane pacjenta jak w pkt. 1, 
       4.5.  wybierając cel skreślić 4 lub 5, a pozostawić odpowiednie, 

6.     określić nazwę oddziału, poradni/komórki, 
7.     wskazać rodzaj dokumentacji medycznej, np. historia choroby, karta informacyjna z leczenia  
        szpitalnego,  wyniki badań (podać rodzaje badania, zdjęcie, inne – jakie), 
8. wybrać wnioskowaną formę, skreślając pozostałe, 
9. pozostawić wnioskowany sposób określony w ppkt. a lub b, nieodpowiednie skreślić.  

 


