Załącznik nr 1 do Procedury nr PP-4 w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Ja niżej podpisany(a) wnoszę o odpłatne wydanie dokumentacji medycznej zgodnie z poniższym opisem:
- w celu dalszego leczenia*
- do celów innych niż dalsze leczenie*
Dane osoby wnioskującej o dokumentację

Wnioskodawca

………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)
Dane pacjenta, którego dotyczy dokumentacja

Dokumentacja
medyczna pacjenta

………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Adres zamieszkania
pacjenta

………………………………………………………………………………

Nr PESEL pacjenta

………………………………………………………………………………

Forma wnioskowej
dokumentacji: **
kopia
odpis
wyciąg
skan na CD
skan za pośr. e-mail

Wnioskowana dokumentacja
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(z leczenia, w jakim oddziale/poradni/pracowni/izbie przyjęć, itp.
okres leczenia jakiego dotyczy wnioskowana dokumentacja)

...................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Wypełnić w przypadku, gdy o dokumentację zwraca się przedstawiciel ustawowy pacjenta.

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………… oświadczam, iż jestem przedstawicielem
(imię i nazwisko)

ustawowym pacjenta, o którego dokumentację wnioskuję – na dowód czego okazuję stosowny dokument (np.
poświadczenie notarialne, sądowe)
...................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Wypełnić w przypadku, gdy dokumentację odbierać będzie inna osoba niż pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta.

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………… upoważniam do odbioru mojej
(imię i nazwisko)

dokumentacji

medycznej

………………………………………………………

legitymującego(ą)

się

(imię i nazwisko)

dokumentem …………………………………………………
(seria, nr dokumentu)

...................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Liczba kopii

…………………

Odbiór dokumentacji
w dniu

………………………………
(wypełnia pracownik)

* właściwe zakreślić
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POTWIERDZENIE ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Wypełniane przy odbiorze dokumentacji

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………… potwierdzam odbiór ………………………
(imię i nazwisko)

(kopii, odpisu, wyciągu, kopii na CD, kliszy)

……………………………z dokumentacji medycznej pacjenta ……………………………………………
w zakresie:
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(wypełnia pracownik)

………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby odbierającej)

Wypełnia Pacjent w przypadku wyboru udostępnienia dokumentacji medycznej w formie e-mail

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………................. wyrażam zgodę na udostępnienie
dokumentacji medycznej pacjenta ................................................................................w formie skanu na adres
e - mail....................................................... oraz oświadczam, iż jestem świadomy/a, że dokumentacja zostanie
przesłana w sposób nie zaszyfrowany.

.........................................................................................
data i czytelny podpis pacjenta
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