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Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Centrum
Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., zwana dalej „Centrum
ATTIS”, udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Art. 1
Centrum ATTIS udostępnia dokumentację medyczną:
1) pacjentowi,
2) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
3) osobie upoważnionej przez pacjenta,
4) w przypadku śmierci pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub
osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, a także
osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił
się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2b ustawy,
5) uprawnionym organom lub podmiotom, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy.
Art. 2
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem
pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia
notatek lub zdjęć – w obecności upoważnionego pracownika,
2) przez sporządzenie jej kopii, wyciągów lub odpisów z dokumentacji papierowej oraz
wydruków (w przypadku dokumentacji prowadzonej elektronicznie),
3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w przypadku dokumentacji
prowadzonej elektronicznie),
4) na informatycznym nośniku danych (w przypadku dokumentacji prowadzonej
elektronicznie),
5) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, wyłącznie na żądanie organów władzy publicznej albo sądów
powszechnych (skierowane bezpośrednio do Spółki), a także w przypadku gdy zwłoka
w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru
i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
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Art. 3
1. Centrum ATTIS, udzielając świadczeń zdrowotnych, nie ogranicza pacjentom możliwości
składania upoważnień do dostępu do ich dokumentacji medycznej jedynie w formie
pisemnego upoważnienia, pacjent może takie upoważnienie złożyć również w formie
ustnej.
2. Złożenie przez pacjenta oświadczenia w formie ustnej o upoważnieniu innej osoby do
dostępu do dokumentacji medycznej, odbywa się w obecności pracownika Centrum
ATTIS, który zamieszcza adnotację o tym fakcie w dokumentacji medycznej pacjenta.
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Art. 4
W celu uzyskania dokumentacji medycznej w postaci, o której mowa w art. 2, pacjent, jego
przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, może posłużyć się
określonym w załączniku nr 1 wzorem wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
W celu uzyskania dokumentacji medycznej z działalności ambulatoryjnej pacjent, jego
przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta kontaktuje się lub zgłasza
do rejestracji danej przychodni w dniach i godzinach jej pracy.
Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może
również wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej z działalności
ambulatoryjnej przez kontakt lub zgłoszenie się do odpowiedniej komórki w pionie
administracji, to jest do zespołu do spraw statystyki medycznej Działu Organizacji
i Nadzoru (ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa, przychodnia, piętro I, pok. 145, tel.
22 321-12-63), z zastrzeżeniem obsługi wnioskujących w godzinach 8.00-15.00 od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej z działalności szpitalnej stosuje się
przepis ust. 3. Zgłoszenia o udostępnienie dokumentacji szpitalnej są również obsługiwane
przy Izbie Przyjęć Szpitala Opieki Krótkoterminowej (ul. Górczewska 89, 01-401
Warszawa, szpital, parter, wejście od ulicy Elekcyjnej, tel. 22 321-13-02).
Wzór fakultatywnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, można pobrać w miejscach,
o których mowa w ust. 2-4, na stronie internetowej Centrum ATTIS i w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum ATTIS.
W przypadku uprawnionych organów lub podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4
ustawy, dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisma zawierającego
podstawę prawną do udostępnienia oraz informacje dotyczące pacjenta, którego
dokumentacja dotyczy, pozwalające na jego identyfikację. W przypadku zakładów
ubezpieczeń wymagana jest kopia zgody pacjenta potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu
lub osobie upoważnionej przez pacjenta, może nastąpić na pisemny wniosek, za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej albo na wniosek złożony w formie
ustnej.
Pracownik Centrum ATTIS (lekarz, pielęgniarka, rejestratorka), przyjmując wniosek
składany przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną przez
pacjenta, w formie ustnej, ma obowiązek sporządzić notatkę lub posłużyć się wzorem
wniosku pisemnego, zaznaczając, że „wniosek złożono w formie ustnej”, a także kto
przyjął wniosek, wpisując imię i nazwisko, datę oraz kto w formie ustnej wniosek złożył.
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9. Centrum ATTIS, udzielając świadczeń zdrowotnych, może udostępnić dokumentację
medyczną osobie posiadającej upoważnienie od pacjenta złożone w innym podmiocie,
jeżeli upoważnienie nie obejmuje jedynie konkretnego podmiotu, w którym zostało
złożone.
10. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 4 jest
pobierana opłata.
11. Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępniania pacjentowi, jego przedstawicielowi
ustawowemu dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie lub w
związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych.
12. Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych po raz pierwszy wydawane są podczas wizyty u
lekarza, lekarz udostępniający wynik odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej
pacjenta.
13. O wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej informuje pacjenta, jego
przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną przez pacjenta Rejestracja danej
Przychodni lub pracownik udostępniający dokumentację po jej ustaleniu - w przypadku
dokumentacji prowadzonej papierowo na podstawie ilości jej stron, z zastrzeżeniem
ust. 11.
14. Dokumentacja medyczna udostępniana za opłatą jest wydawana pacjentowi, jego
przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta po okazaniu
potwierdzenia dokonania przelewu bankowego lub za okazaniem paragonu z Kasy.
15. Dokumentacja medyczna jest udostępniana niezwłocznie.
16. Odbiór udostępnianej dokumentacji medycznej jest każdorazowo uzgadniany
z wnioskującym.
17. W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez inną osobę, pacjent wskazuje jej
dane osobowe.
18. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta może nastąpić pocztą na wskazany
adres wraz z dołączoną fakturą za udostępnienie tej dokumentacji (obejmującą opłatę za
udostępnienie zgodnie z przepisami ustawy oraz koszt wysyłki równy kosztom opłaty
ustalonej przez operatora pocztowego).
19. Prowadzi się „Rejestr przebiegu udostępniania dokumentacji”, którego wzór określa
załącznik nr 2. W rejestrze dokonuje się adnotacji związanych z przebiegiem procesu
przygotowania dokumentacji medycznej do udostępnienia zachodzącym pomiędzy
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i pionem administracyjnym.
20. Czynność udostępnienia dokumentacji medycznej odnotowuje się w „Wykazie
udostępnianej dokumentacji medycznej”, którego wzór określa załącznik nr 3.
21. Do potwierdzania „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentacji medycznej oraz do
potwierdzania „za zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej”, w przypadku gdy
dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci
papierowych wydruków, upoważnione są osoby udostępniające dokumentację, w tym
rejestratorki medyczne.
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22. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu, a związanych z
występującymi trudnościami w udostępnieniu dokumentacji medycznej, każdy pracownik
zobowiązany jest do sporządzenia niezwłocznie notatki służbowej ze wskazaniem
zaistniałych okoliczności, i przekazanie jej bez ograniczenia czasowego do bezpośredniego
przełożonego, który po zapoznaniu się z treścią notatki przekazuje ją do Rzecznika
Pacjenta z właściwą dla sprawy adnotacją.
23. Dodatkowe informacje w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej można
uzyskać pod nr telefonu 22 321 12 11 – infolinia lub drogą elektroniczną e-mail:
dokumentacjamedyczna@attis.com.pl
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Art. 5
Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum ATTIS pobiera opłatę,
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 4 ust. 10, przy czym maksymalna
wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać
0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło ogłoszenie,
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007
przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie
może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia podatek od towarów i usług,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
Informację dotyczącą aktualnej opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej
uzyskać można w Kasie Centrum ATTIS, Rejestracji danej Przychodni oraz na stronie
internetowej Centrum ATTIS i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Centrum ATTIS.
Dział Finansów i Administracji jest odpowiedzialny za określenie wysokości opłaty
w polskich złotych za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za wystawienie
rachunku lub faktury.
Dział Finansów i Administracji dokonuje aktualizacji wysokości opłat za udostępnianie
dokumentacji medycznej i każdorazowo niezwłocznie informuje Dział Organizacji
i Nadzoru o zmianie ich wysokości.
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