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Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu 

świadczeń zdrowotnych. WSS w Zgierzu prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną oraz 

zapewnia ochronę danych w niej zawartych. WSS w Zgierzu udostępnia dokumentację medyczną 

wyłącznie osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez 

pacjenta.  

 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób: 

 do wglądu 
 w oddziale, w którym pacjent jest hospitalizowany w obecności ordynatora lub innego lekarza, 
 w przychodni w obecności jej kierownika lub innego lekarza, 
 dokumentacja archiwalna w Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych w obecności 

pracownika sekcji. 
 poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii. 

Uzyskanie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez 

pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, w:  

 punkcie pielęgniarskim/sekretariacie oddziału, w którym przebywa pacjent (podczas hospitalizacji),  

 rejestracji przychodni w dni robocze w godz. 7.30-18.00 (dokumentacja ambulatoryjna i POZ),  

 Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych, w dni robocze w godz. 7.30-15.00 budynek  

usytuowany przed wjazdem do szpitala tel. (42) 71 44 245.  

Wniosek można pobrać w miejscu właściwym w jego złożenia lub na stronie internetowej 

www.szpital.zgierz.pl. 

 

Za pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej WSS nie pobiera opłat, natomiast każde 

następne naliczane jest wg cennika + ewentualne koszty przesyłki. 

Termin wglądu w dokumentacji pacjenta podczas pobytu w oddziale należy ustalić z ordynatorem 

oddziału lub lekarzem prowadzącym.  

Wgląd w dokumentacji archiwalnej oraz wydanie kopi dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki.  

Dokumentacja w postaci kopii, wyciągu lub odpisu może zostać odebrana osobiści przez pacjenta lub 

osobę przez niego upoważnioną lub być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem 

odbioru) na wskazany adres wraz z włączoną fakturą. W przypadku braku osobistego odbioru 

przygotowanej dokumentacji medycznej w terminie 60 dni licząc od daty złożenia wniosku, WSS w 

Zgierzu prześle ją przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru obciążając wnioskodawcę 

kosztami przesyłki. 

http://www.szpital.zgierz.pl./

