
                           BRAKOWANIE DOKUMENTACJI/WYNIKÓW BADAŃ RTG  

 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna 
po upływie okresów przechowywania, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, 
którego dotyczy. 
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem na 
wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji. 
W związku z powyższym informujemy, że SPZOZ w Rawie Mazowieckiej będzie dokonywał brakowania wyników 
badań RTG (klisze) z Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy pacjentów z lat 1970–1998. Osoby zainteresowane odbiorem 
wyników badań mogą zgłaszać się z dowodem osobistym do Rejestracji Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w dniach 
25.04.- 10.09.2019 r. w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 08:30-15:00.  
Wydanie dokumentacji następuje po uprzednim złożeniu wniosku, w którym należy określić w szczególności rok 
wykonania badania RTG. 

 
Rawa Mazowiecka dnia …….……………………    

 
……………………………………………………………………. 
 Imię i nazwisko Pacjenta  
 
…………………………………………………………………….. 
 Nr PESEL 

WNIOSEK  
 

Korzystając z praw wynikających z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

w szczególności Art. 29 punkt 2 Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego 

dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego 

przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, zwracam się z wnioskiem do Dyrektora 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o wydanie oryginału wyników badań RTG dotyczących mojej osoby, które jest 

archiwizowane w poradni Chorób Płuc i Gruźlicy. Badanie RTG zostało wykonane w  ………………roku  

Dokumentację odbiorę osobiście/ do odbioru upoważniam Pana/Panią* 

..................................................................................................... nr PESEL ……………………….………………   

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam zgodę osoby wskazanej/upoważnionej na przekazanie jej danych 
osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz nr. dokumentu tożsamości oraz poinformowałem, że SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej archiwizuje dane osobowe zawarte na wniosku zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw-Dz.U. 2017 poz. 836 Art.27 punkt 4. oraz o 
Ochronie Danych Osobowych RODO. 

 
 
 

data i podpis wnioskodawcy 
 


