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KOMUNIKAT DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO 

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO 

im. prof. dr  STANISŁAWA POPOWSKIEGO 

W OLSZTYNIE 
 

 

 

W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

INDYWIDUALNEJ WEWNĘTRZNEJ PACJENTÓW LECZONYCH 

W ODDZIAŁACH SZPITALA W ROKU 1996, PACJENTÓW ZMARŁYCH W TUTEJSZYM 

SZPITALU W ROKU 1986 ORAZ DZIECI LECZONYCH W 1992 ROKU DO UKOŃCZENIA 

2-GO ROKU ŻYCIA 
 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego zgodnie z §75 pkt. 1 Rozporządzenia  

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U. 2014 poz. 177) oraz na podstawie Art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.(Dz. U. 2009 nr 52. poz. 417 z póź. zm.) uprzejmie  informuje, że z uwagi na 

upływający okres przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej 

indywidualnej wewnętrznej (historie chorób) pacjentów leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 

Dziecięcym w Olsztynie w 1996 roku, w 1992 roku dzieci leczonych do ukończenia 2-go roku życia  oraz pacjentów 

zmarłych w tut. Szpitalu w 1986 roku. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dokumentacji (tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy 

a w razie jego śmierci - osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji w przypadku jego 

zgonu) będą mogły odebrać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu po uprzednim 

złożeniu wniosku w Sekretariacie Dyrektora WSSzDz w Olsztynie. Po w/w terminie dokumentacja medyczna 

zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczona). 

    

 

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: 

         

        .  pacjenta 

        .  jego przedstawiciela ustawowego 

        .  osoby bliskiej, upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji za pokwitowaniem 

 

Wniosek o wydanie dokumentacji powinien zawierać: 

1) dane osobowe pacjenta (imię,nazwisko,PESEL) 

2) przybliżone daty hospitalizacji, 

3) dane adresowe oraz numer telefonu wnioskodawcy 

          

Wnioski można składać do  13.03.2017 roku. 

       

 

Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia 

 

 Szczegółowych informacji udziela: 

     Archiwum WSSzDz w Olsztynie  

     tel: 089 539 34 92 

 

 


