
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ostatnio dość dużo czasu poświęcono dyskusji na temat procedur związanych z udostępnianiem 

pacjentom ich kartotek z historią leczenia w sytuacji gdy przenoszone są siedziby przychodni bądź 

przychodnie są reorganizowane, co zdarza się dosyć często. Pacjenci skarżą się, że wówczas mają 

utrudniony dostęp do dokumentacji medycznej. Według prawników ekspertów, można mówić o luce 

w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej, skutkiem czego historia choroby – jak to się 

określa – nie wędruje za pacjentem. Taki stan rzeczy może doprowadzić do naruszenia ciągłości 

leczenia. Bywa, że na skutek reorganizacji przychodni pacjenci ponownie muszą się zapisywać do 

lekarza rodzinnego, prosić o skierowanie i ponownie ustawiać się w kolejce do lekarza specjalisty. 

O prawdziwym kuriozum można mówić w sytuacji, gdy kierownik reorganizowanej bądź 

likwidowanej placówki medycznej odmawia pacjentowi wydania oryginalnej dokumentacji, tłumacząc 

się koniecznością zatrzymania kartotek w razie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, ale chętnie 

wydaje kopie dokumentów. W wielu placówkach stosujących tego typu praktyki chętnie wydaje się 

odpisy z dokumentacji, ale cena jednej strony odpisu oscyluje w granicach od 7 zł do 9 zł. Łatwo 

wyobrazić sobie te kwoty, gdy pacjent potrzebuje kilkunastu bądź kilkudziesięciu stron dokumentacji 

medycznej. 

Eksperci uważają, że § 76 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej wyraźnie wskazuje na to, że w sytuacji, gdy zadania placówki medycznej 

przejmuje inna lecznica, ta ostatnia przejmuje też dokumentację. 

Luka prawna w tym obszarze polega na interpretacji tego przepisu przez wielu kierowników 

placówek medycznych, uważających, że dokumentacja nie może być przenoszona automatycznie w 

inne miejsce, gdyż nie wiadomo, czy w tym nowym miejscu dany pacjent będzie chciał się leczyć. 

W związku z tym chcę zapytać: 

1. Czy Pan Minister rozważa możliwość doprecyzowania już istniejących bądź wydania nowych 

rozporządzeń, dzięki którym – jak to mawiają eksperci – dokumentacja medyczna z historią choroby 

pacjenta zawsze wędrowałaby za pacjentem do placówki, w której podejmuje on leczenie? Chodzi o 

to, aby pacjent nie musiał samodzielne troszczyć się o kompletowanie przedmiotowej dokumentacji. 

2. Czy jest możliwe wydanie przez Pana Ministra wytycznych, które określałyby minimalną stawkę 

kwotową za wydanie odpisu z dokumentacji medycznej na poziomie znacznie niższym od kwot 

przywołanych w moim oświadczeniu? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 


