
INFORMACJE DLA PACJENTÓW

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 
W PORADNI KARDIOLOGICZNEJ KARDIOMED JANCZEWSKA, KOCIAŁKOWSKA,

OSTROWSKI, PODJACKA, RESZKA, SKOWROŃSKI, WÓJCIK – LEKARZE 
SPÓŁKA PARTNERSKA

ZASADY OGÓLNE
1. Dokumetacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych.
Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają 
zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych 
osobowych wrażliwych (inaczej zwanych sensytrywnymi).
Ustawodawca zapewnia szczególną ochronę tego rodzaju danych.
Podstawy prawne:

➔ Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta 
(Dz. U. Nr 52, poz.417)

➔ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. W sprawie rodzajów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, 
poz.1697)

➔ Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r, (Dz. U. 2015 
poz.2135 ze zm.)

2. Poradnia prowadzi dokumentacje medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.

3. Poradnia zapewnia ochronę danych zawartych w dokumantacji medycznej 
pacjentów.

4. Poradnia udostępnia dokumentację medyczną:
➔ pacjentowi lub jego opiekunowi ustawowemu
➔ osobie upoważnionej przez pacjenta
➔ upoważnionym Organom.

5. Po smierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentacje medyczną ma osoba 
upoważniona przez pacjenta za życia.

6. Dokumetacja medyczna przechowywane jest w Poradni przez okres 20 lat od roku na 
który przypada ostani wpis w historię.
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W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego opiekun ustwowy lub 
osoba upoważniona przez niego, składa pisemny "Wniosek o wydanie dokumantacji 
medycznej"

1. Wniosek można pobrać:

• w Rejestracji Poradni Kardiologicznej
• na stronie internetowej www.ekardiomed.pl/

2. Wniosek należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

• w Rejestracji Poradni Kardiologicznej
• lub przesłać drogą pocztową na adres Kardiomed Poradnia Kardiologiczna ul. 

Królewiecka 146 82-300 Elbląg, 

Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta następuje w ciągu 
7 dni roboczych na koszt wnioskodawcy za pokwitowaniem odbioru.

Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem 
osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę inną niż wskazaną w 
dokumentacji medycznej  – należy złożyć "Upoważnienie do wydania dokumantacji 
medycznej" – wzór do pobrania w rejestracji lub na stronie internetowej. 




