WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
z SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im gen. Jerzego Ziętka
w Tarnowskich Górach
Wypełnia Wnioskodawca w sposób czytelny :
Tarnowskie Góry, dnia………………………………
1. WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko: …………………….………………………………………………………………………………
Adres*): ……….……………………………………………………………………………………………………
e-mail*): ………………………………………...………… tel*): ………………………….……………………
*) jeśli dotyczy.

DANE PACJENTA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK:
(wypełnić tylko wówczas, gdy wniosek składa inna osoba niż pacjent, którego dotyczy dokumentacja)
Imię i nazwisko: ………………………………………………….…………………………………………………
PESEL: ………………………………………………………………………………………..……………………
2. PROSZĘ O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ: (zaznaczyć X we właściwej rubryce)
a) w formie:
□ wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
□ wydruku;
□ oryginału za pokwitowaniem odbioru
□ kliszy zdjęcia rentgenowskiego
i zastrzeżeniem zwrotu;
za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu;
□ kserokopii;
□ skanu (wskazać również jedną z form poniżej);
□ wyciągu;
□ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
□ odpisu;
□ na informatycznym nośniku danych.
b) w zakresie: (proszę wskazać : w całości lub odpowiednich fragmentach – należy oznaczyć)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. TYTUŁ PRAWNY DO UZYSKANIA DOKUMENTACJI: (zaznaczyć X we właściwej rubryce)
□ wniosek składa pacjent, którego dokumentacja dotyczy;
□ wniosek składa przedstawiciel ustawowy pacjenta;
□ wnioskodawca posiada upoważnienie udzielone przez pacjenta;
□ inna podstawa ( proszę wskazać )………………………………………………..………………………………..
4. DOKUMENTACJA DOTYCZY LECZENIA: (proszę podać nazwę poradni/oddziału oraz okres leczenia)
w miejscu: …………………………………………………….………...…………………………………………
w okresie: …………………………………………………………………………………...……………………
5. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI NASTĘPUJE: (zaznaczyć X we właściwej rubryce)
□ po raz pierwszy
□ po raz wtóry w zakresie: (należy wskazać) ………………………………………………………………………
□ inne: (należy wskazać) …………………………………………………………………………………………..

6. SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTACJI: (zaznaczyć X we właściwej rubryce)
□ dokumentację odbiorę osobiście*)/ przez osobę upoważnioną*) w siedzibie podmiotu leczniczego;
□ dokumentację proszę przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres określony w
pkt. 1. Zobowiązuję się ponieść koszt przesyłki w kwocie odpowiadającej cenie przesyłki ustalonej przez
operatora pocztowego.
□ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres określony w pkt. 1.
*) niepotrzebne skreślić
7. UWAGI :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
8. OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z udostępnieniem żądanej dokumentacji
medycznej w razie, gdy fakt udostępnienia rodzi konieczność uiszczenia odpowiedniej opłaty.
Równocześnie oświadczam, że wszelkie ryzyko związane z ewentualnym wysłaniem dokumentacji nie obciąża
SP ZOZ Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka.
……………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

Wypełnia upoważniony pracownik:

9.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU :

Tarnowskie Góry, dnia ………………….

…………………………………………
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

10. Opłata : (zaznaczyć X we właściwej rubryce i skreślić odpowiednio)
□
naliczono w kwocie …………………….. PLN i uiszczono / nie uiszczono.
□
nie naliczono.
Tarnowskie Góry, dnia ………………….

…………………………………………
(podpis upoważnionego pracownika)

Wypełnia upoważniony pracownik i osoba odbierająca dokumentację
11. POTWIERDZENIE WYDANIA DOKUMENTACJI
Tożsamość osoby odbierającej dokumentację potwierdzono na podstawie: …………...……………………

Potwierdzam wydanie dokumentacji medycznej

Potwierdzam odbiór dokumentacji medycznej

……………………………………………………

……. ……………………………………………

(data i podpis osoby wydającej dokumentację)

(data i podpis osoby odbierającej)

