
Uehwala nr 1/2017

Rady Spoleeznej

Szpitala Wolski ego w Warszawie

z dnia 26 styeznia 2017 roku

w sprawie opinii dotyczllcej wprowadzenia zmiany w Regulaminic

Organizacyjnym Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego

Publicznego Zakladu Opicki Zdrowotnej w Warszawie w Rozdzialc It

Udost~pnienie dokumentacji mcdyczncj pacjcnta

Na podstawie art. 48 us!. 2 pkt 2 lit. F) ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II roku 0 dzialalnosci

leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016, Nr 1638), Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego uchwala, co

nastypuje:

~ 1

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala

Wolskicgo im. dr Anny Gostynskiej Samodzieinego Publicznego Zakladu Opieki

Zdrowotnej w Warszawic w Rozdziale II Udostypnienie dokumentacji mcdycznej

pacjenta w ~ 148, okreslonlj w zalljczniku do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Przewodniczllcy Rady leeznej

SZPitjtt

dr ~rcin Hoffman



Za1llcznik Nr t
do uchwaly Rad)' Spolecznej Szpitala \\'olskie~o
Nr 1/2017 z dnia 26.01.2017 r.

W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wolskiego wprowadza Silt nastltPuj:tce

zmiany:

S 148 ust. 1 otrzymuje nowc nastlipuj<jcebrzmicnic:

"s 148

I. Szpital udostypnia dokumentacjli medyczn<j pacjcntom, ich przedstawicielom

ustawowym lub osobom przez nich upowainionym oraz innym podmiotom

uprawnionym do ich uzyskania zgodnic z przcpisami okreSlonymi w ustawic 0

prawach pacjenta i Rzcczniku Praw Pacjcnta oraz ustaw<j 0 ochronie danych

osobowych, na podstawie wniosku. Szczcg6/owe zasady dotycz<jccudostypnienia

dokumentacji mcdyczncj okreSla odrybna procedura wprowadzona Zarz<jdzeniem
Dyrcktora Szpitala Wolskiego:'



Uzasadnienie Uchwaly Nr 1/2017 Rady Spolecznej Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 0 dzialalnosci

leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016, r 1638) do zadan Rady Spolecznej nalezy m.in.

przedstawianie kierownikowi zakladu leczniczego wnioskow i opinii w sprawach

regulaminu organizacyjnego.

Zaistniala koniecznosc zmiany S 148 Regulaminu Organizacyjnego tut. Szpitala, ktory

okresla forme; w jakiej pacjent moze zwrocic sie; do Szpitala 0 udost<;pnienie dokumentacji

medycznej, ograniczaj'lc j'l do formy pisemnej.

Ustawodawca nie okreslil sposobu czy formy wyste;powania 0 udoste;pnienie

dokumentacji medycznej oraz obligatoryjnie nie narzucil obowi'lzku formy pisemnej.

W ostatnich orzeczeniach NSA stwierdzil, ze Naruszeniem przez podmiot udzielajqcy

swiadczell zdrowotnych prawa pacjenta jest ograniczenie fonny skladania iqdania

udostflpnienia dokumentacji medycznej. Ustawa z 2008 r. 0 prawach pacjenta iRzeczniku

Praw Pacjenta wart. 23. art. 26 ust. 1 oraz art. 27 nie daje bowiem podstaw do

wyprowadzenia ograniczenia fonny iqdania. Wybor fon"y iqdallia, w t)'11/podstawowej

fon"y - formy ustllej - lIaleiy do pacjell/a. W)'lqczellie tej fon,,)' slallowi zatem

lIaruszellie zbiorow)'ch praw pacjelltOw. [Wyrok Naczelnego S'ldu Administracyjnego w

Warszawie z dnia 8 wrzesnia 2016 r. II OSK 1134/16].

Dotychczasowy zapis Regulaminu Organizacyjnego i stosowanie go w praktyce moze

skutkowac skarg" ze strony pacjentow i osob przez nich upowaznionych.


