EVENTUM - Twoje Wzory pism PrawNYCH

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za pobranie wzoru pisma.
Uprzejmie prosimy pamiętać, iż poniższe pismo stanowi tylko i wyłącznie wzór, a nie gotowe pismo
w Państwa indywidualnej sprawie.
Przesłanie wzoru pisma do ubezpieczyciela lub do innego podmiotu bez dostosowania go do
okoliczności Państwa sprawy jest niedopuszczalne i nie przyniesie oczekiwanego skutku.
Zawarte w poniższym wzorze dane są całkowicie przykładowe. Wszelkie informacje, okoliczności
wypadku, opis następstw wypadku jak i całe pismo należy ze szczególną uwagą i starannością
dostosować do Państwa indywidualnej sprawy.
W szczególności wszelkie dane zawarte w poniższym wzorze oznaczone kolorem czerwonym lub
pochyłym pismem należy bezwzględnie zmienić albo usunąć, tak aby odpowiadały
okolicznościom Państwa sprawy. Wykropkowane miejsca należy uzupełnić o właściwe dane
dotyczące wypadku.
Pismo należy wysłać listem poleconym (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) albo złożyć w
placówce służby zdrowia – na kopii pisma placówka musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z
datą wpływu.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub
jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez
pacjenta za życia.
Podmiot udzielający świadczeń medycznych może pobrać opłatę za udostępnienie dokumentacji
medycznej jednak nie może dowolnie ustalić wysokości tej opłaty.
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej — nie może przekraczać 0,002
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej — nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku
danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w
postaci elektronicznej — nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
w pkt 1.
W przypadku problemów w dostępie do dokumentacji medycznej mogą Państwo skorzystać także
z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta.
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Wzór wniosku o przesłanie dokumentacji medycznej
Poznań, 19 marca 2013 r.
Janina Nowak

ul. Główna 12/3
00-200 Poznań

Poradnia Chirurgiczna w........
Szpital w ........
(należy zaadresować do placówki
medycznej, w której prowadzili
Państwo leczenie związane
z wypadkiem)

Pacjent: Janina Nowak, ul. Główna 12/3, 00-200 Poznań
PESEL: … (podanie numeru pesel ułatwi odnalezienie właściwej dok. medycznej)
Wniosek o przesłanie dokumentacji medycznej
Szanowni Państwo,
działając w imieniu własnym/jako przedstawiciel ustawowy (ojciec, matka) małoletniego
pacjenta/jako osoba upoważniona przez pacjenta wnoszę o przesłanie kserokopii pełnej
dokumentacji medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej) z leczenia, jakie odbyłam/obyło
moje dziecko/ mój Mocodawca w Państwa placówce medycznej po wypadku z dnia …............./
w okresie od dnia....................
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu
zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany udostępnić
dokumentację pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej
przez pacjenta.
Zgodnie z art. 27 ww. ustawy dokumentacja jest udostępniana m. in. w formie wyciągów,
odpisów lub kopii.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Korespondencję w przedmiotowej sprawie proszę kierować na mój adres zamieszkania
wskazany w nagłówku pisma.
Z wyrazami szacunku
Janina Nowak

