
 

Dokumentacja medyczna 

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona Pacjentowi zgłaszającemu taką wolę bezpośrednio 
do pracownika recepcji placówki LIFTMED. Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta 
można składać w od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00. 

Wzór formularza wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest bezpośrednio  
w recepcji Placówki lub na stronie placówki LIFTMED www.liftmed.pl 

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia 
wniosku. Realizacja wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w kolejności ich 
wpływania.  

W celu odbioru dokumentacji medycznej należy potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub 
innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem, 

Przypominamy, że zgodnie z Art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a po śmierci pacjenta, 
prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia 
(upoważnienie do pobrania na stronie www.liftmed.pl) 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób określony w Art. 27 powoływanej Ustawy, w tym 
m.in.: 

 poprzez sporządzenie jej kopii, wyciągów lub odpisów, 
 na informatycznym nośniku danych (np. elektroniczne badania obrazowe), 
 do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie Placówki. 

 
OPŁATY: 
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 ww. 
Ustawy. 

Od 1 grudnia 2016 r.: 
Cena jednej strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,81 zł (brutto). 
Cena dokumentacji medycznej (wynik badania zapisany elektronicznie) na elektronicznym nośniku 
danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 1,62 zł (brutto). 

W przypadku odsyłania zamówionej dokumentacji medycznej na wskazany przez pacjenta adres 
zamieszkania do ww. kosztów dolicza się koszty usługi pocztowej: „PRZESYŁKA POLECONA 
EKONOMICZNA”, wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej S.A. (http://www.poczta-polska.pl/) oraz 
koszty administracyjne Placówki w wysokości 3,80 zł (brutto). 

Bliższych informacji na temat udostępniania kopii dokumentacji medycznej udziela recepcja Palcówki 
LIFTMED pod numerem telefonu: 32 440 88 99 

 

http://www.liftmed.pl/

