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Zgo&ne z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia I99l r. o zakladach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 14, poz. 89, z p6in. zm.), wojewoda prowadzi rejestr zaklad6w opieki zdrowotnej
maj4cych siedzibp na obszarzedanegowojew6dztwa. Majqc nawzglgdziepowyZszeorazw celu
zapewnienia pehrej real:zacji praw pacjenta przuz zal<Nadyopieki zdrowotnej, ^Nracam
sig niniejszympismemo przekazarue
do plac6wekujqtych w rejestrzenastqpujqcychrekomendacji:

Zuwagi na wzrost hczhy wniosk6w odnoSnienienalezytegowykonywania praw pacjenta,
w tym:
1) prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia onz prawa pacjenta lub jego
przedstawicielaustawowegodo wyraZenia zgody na udzielenie informacji innej osobie;
2) prawa pacjenta do dokumentacji medycznej oraz prawa pacjenta lub jego
przedstawicielaustawowego do udzielenia upowaZnieniado dostgpu do dokumentacji
medy cznej osobie trzeciejt ;

I

ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i RzecznilatPraw Pacjenta

(Dz. U. 22009r. Nr 52 poz. 417,zp6in. zm.).
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^lwacam sip do os6b kieruj4cych zakladamiopieki zdrowotnej celem podjpcia zdecydowanych
dzialafi majqcych na celu zapobiehenieniewlaSciwemu wykonywaniu wyZej wymienionych
praw pacjentaw zakladachopieki zdrowotnej.

Prawo pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia oftv prawo pacjenta do dokumentacji
medycznej dotyczqcej jego stanu zdrowia oruz udzielonych mu Swiadczeri zdrowotnych
s4 prawami uregulowanymi w art. 9 i 23 ustawyo prawach pacjenta i fueczniku Praw Pacjenta.
Prawem pacjenta i jego przedstawicielaustawowegojest r6wniez mo2liwo56 wyrakerua zgody na
udzielenie informacji osobie trzeciej w zakresie okreslonym w art. 9 ust. 2 ww. ustawy oraz
moZliwo5i udzielenia upowaZnienia do dostgpu do dokumentacji medycznej osobie trzeciej
(art.26 ust. I ww. ustawy).

Zgodne z $ 8 Rozporz4dzeniaMinistra Zdrowa z dnia 2l grudnia 2010 r. w sprawie
rodzai6w i zakresu dokumentacji medycznejoraz sposobujej pnetwarzqnia (Dz. U. Nr 252
poz. 1697), w dokumentacji indywidualnej wewnEtrznej zamieszczasiE lub dolqcza do niej:
oSwiadczeniepacjenta o upowaznieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie
zdtowia i udzielonych Swiadczeniachzdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby
upowaznionej oraz danych umoZliwiaj4cych kontakt z t4 osob4 albo oSwiadczenieo braku
takiego upowaZnieniai oSwiadczeniepacjenta o upowaznieniu osoby bliskiej do uzyskiwania
dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upowaZnionej, albo
oSwiadczenieo braku takiego upowaZnienia.

Na kanwie obecnie obowi4Tuj4cych regulacji prawnych wyr6znia sig dwa rodzaje
upowaZnieri:
1) upowaznieniedo dostgpudo informacji o stanie zdrowiapacjenta;
2) upowaznienie do dostgpu do dokumentacji medycznej pacjerfi4 dotyczqcej jego stanu
zdrowia oruz udzielonychmu Swiadczerizdrowotnych.
Wskazane powyzej dwa rodzaje upowaznief nie s4 toZsame - stanowi4 rcalu;acjg dw6ch
odrgbnychpraw zzakresupraw pacjenta.

Upowa2nienie do dostEpu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie
trzeciej jest nadal skutecme po Smierci pacjenta. Osoba upowazniona za 2ycia bgdzie nadal
legitymowa6 sip prawem dostgpudo dokumentacji medycznejpacjenta.
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Nalezy zwrocil uwagg, k upowa2nienieudzielone w danym zakladzie
opieki
zdrowotnej nie ma zastosowaniau innego Swiadczeniodawcy.Jednak2e
w sytuacji
powtarzajqcychsig hospitalizacjiu danego Swiadczeniodawcy,
wczeSniejudzieloneprzez
pacjentabqd?jegoprzedstawiciela
ustawowegoupowaznienie
zachowujemocprawne.
W celupekrejrealuacjiwioi wskazanych
prawpacjent
4 w{racamsigz uprzejmqproSbq
do kierownik6wzaklad6wopiekizdrowotnejo wprowadzenie
procedurw zakresieobligatoryjnego
informowaniapacjentaprzezpersonel
plac6weksluzbyzdrowia- o przystugujqcych
mu prawachw powolanymvryiteizakresie,bez zbpdnejzv,rkoki,to jest w momencieprzyjgci
a do zakladu
opieki zdrowotnej.

W zwiEzkuz ustawowymobowiQzkiemudostEpnienia
informacji o prawachpacjenta
w formie pisemnej(poptzezumieszczenieinformacji w lokalu zakladuopieki zdrowotnej,
w miejscu og6lnodostgpnymoraz w przypadku pacjenta niemog4cego
siQ poruszai,
udostEpnieniainformacji w spos6bumozliwiajqcy zapoznaniesiE z niq w pomieszczeniuo
wkt6rym pacjent przebywa- art. 11 ww. ustawy), zalecamumieszczeniepehrej
informacji
prawnej,w tym wzor6w upowaznierina tablicachinformacyjnychznajdujqcych
sig w izbie
ptzyjpd otaz w poszczeg6lnychoddzialach zaklad6wopieki zdrowotnej, w
taki spos6b,
abykahdypacjentm6glbezprzeszk6dzapoma|siq z tresci4komunikatu.
NiezaleZnieod powyzszegozalecamaby przedmiotoweupowa2nieniado dostppu
doinformacjio stanie zdrowiapacjentaoraz do dostgpudo dokumentacji
medycznejpacjenta,
byly r6wniezdostgpnena stronieinternetowejdanegozakladuopiekizdrowotnej.
Zy*ipglEbokq nadzieje,iz troskao dobropacjent6wzdeterminuje
paristwado szybkich
i zdecydowanych
dzialanwewskazanymzakresie.
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