
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Szanowni Pacjenci, 

w LAS-MED REHABILITACJA udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na następujących zasadach:

1. wydanie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, osoby

upoważnionej przez pacjenta lub innych organów upoważnionych z mocy prawa.

2. dokumentacja medyczna udostępniania jest w następującej formie:

2a) dla dokumentacji w formie papierowej (do 31.12.2020 roku) – preferowaną formą jest kserokopia / wydruk 

Dokumentacja  medyczna  udostępniania  w  formie  papierowej  potwierdzona  jest  za  zgodność  z  oryginałem

przez upoważnionych pracowników LAS-MED REHABILITACJA.

2b)  dla  dokumentacji  w  formie  elektronicznej (od  01.01.2021  roku)  –  preferowaną  formą  jest  udostępnienie

za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysyłka na adres mailowy podany we wniosku).

W tym przypadku dokumentacja elektroniczna w formacie .pdf przesyłana jest na adres e-mail podany we wniosku

o udostępnienie dokumentacji medycznej. Dokumentacja dołączona do maila ma postać zaszyfrowaną. Wnioskujący

ma  obowiązek  odpowiedzieć  na  wiadomość  e-mail  z  załączoną  dokumentacją,  że  potwierdza  jej  otrzymanie,

a wówczas innym kanałem (najczęściej przez wiadomość sms na nr telefonu wnioskodawcy umieszczony we wniosku

o udostępnienie dokumentacji medycznej) wysyłany jest hasło, umożliwiające odszyfrowanie załącznika.

W przypadku otrzymania wniosku o udostępnienie dokumentacji  elektronicznej  od innej  osoby niż sam pacjent,

adres  e-mail  zostanie  zweryfikowany  innym  kanałem  komunikacji  (najczęściej  telefonicznie).  Na  tej  podstawie

pracownik LAS-MED REHABILITACJA potwierdzi, czy na ten adres można wysłać dokumentację medyczną. 

2c)  innymi  formami  udostępnienia  dokumentacji  medycznej  są:  wgląd  do  dokumentacji  medycznej  w  siedzibie

Podmiotu  Leczniczego,  sporządzenie:  wyciągu/odpisu  dokumentacji  medycznej,  udostępnienie  dokumentacji

medycznej na informatycznym nośniku danych.

W ostatnim przypadku  dokumentacja  elektroniczna zapisywana jest  na  płycie  CD w  formacie  .pdf   i  ma postać

zaszyfrowaną. Wnioskujący, przy odbiorze płyty otrzymuje hasło umożliwiające odszyfrowanie plików.

3. Zakres udostępnianej dokumentacji medycznej:

3a) Historia Zdrowia i Choroby

3b) skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne

3c) dokumentacja fizjoterapeutyczna
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4. odpłatność za udostępnienie dok. med.
4a)  dok.  med.  udostępniana  jest  NIEODPŁATNIE pacjentowi  lub  jego  przedstawicielowi  ustawowemu
pierwszorazowo  w  danym  zakresie.  Każde  kolejne  udostępnienie  tego  samego  zakresu  (wnioskowanego  już
wcześniej) będzie podlegało opłacie
4b) w pozostałych przypadkach  dokumentacja medyczna udostępniana jest odpłatnie  
4c) w przypadku wysyłki dokumentacji pocztą pobierana jest opłata za przesyłkę
 

5. Maksymalna wysokość opłaty za: 
5a) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
5b) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
5c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego 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, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

6. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.

Opracował(a): 

Olga Kołda

Kierownik ds. administracyjnych

15.12.2020
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