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Žádost o poskytnutí údajů ze zdravotnické dokumentace
Pacient – jméno a příjmení: ………………………………………… nar.: …………..…… ošetřen: ….................
Žadatel – jméno a příjmení: …………………………………………. nar.: ……………………………….…….......
Bydliště: ………………………………………………………………… tel: ……………………………....................
Totožnost ověřena dle dokladu: …………………………………………………………………..…........................
Výše označený žadatel
· požádal Městskou nemocnici Ostrava, příspěvkovou organizaci, o poskytnutí možnosti nahlédnout
do zdravotnické dokumentace (vedené o výše uvedeném pacientovi) nebo o pořízení výpisu, opisu nebo kopie
zdravotnické dokumentace o poskytnutých zdravotních službách v Městské nemocnici Ostrava.
· byl poučen o jeho právu přístupu k informacím o zdravotním stavu dle § 28 a následujícího zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, a prohlašuje, že poučení porozuměl a žádá o poskytnutí údajů ze zdravotnické
dokumentace.
· požádal o poskytnutí: …………………………………………………………….................................... *popis požadavku
· byl poučen dle § 33 téhož zákona o právu pacienta určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním
stavu, nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat opisy, výpisy nebo kopie dokumentů, včetně práva
vyslovit zákaz poskytování informací o své osobě a rozhodnutí o tomto kdykoli změnit.
Byl poučen o právu požadovat poskytnutí informací ze zdravotnické dokumentace vlastní nebo jen u osob:
§ jejichž je zákonným zástupcem (např. rodiče nezletilých),
§ které jej určily jako oprávněnou osobu,
§ nebo jeho právo vyplývá z právní úpravy v situaci, kdy pacient není způsobilý určit osoby (osoby blízké
dle § 33 odst. 3),
§ nebo v případě, že se jedná o pacienta, který zemřel a oprávnění vyplývá z ustanovení § 33 odst. 4.
Stejně tak byl poučen o povinnosti zdravotnických pracovníků zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými
se seznámí při poskytování zdravotních služeb. Vzhledem k této povinnosti mohou být informace podávány jen
osobám, které nesporně prokáží své oprávnění.
·

Oprávnění žadatele požadovat poskytnutí informací ze zdravotnické dokumentace bylo ověřeno a bylo
prokázáno: (Je vhodné popsat způsob ověření, popřípadě pořídit i kopie dokladů a připojit.)

· Žadatel/ka porozuměl/a poučení o právu zdravotnického zařízení požadovat úhradu nákladů spojených
s provedením vyhledání dokumentace a nákladů pořízení kopií dokumentace. Zavazuje se tyto náklady uhradit
při převzetí dokumentace.
· V případě, že poskytnutí požadovaných informací vyžaduje jejich vyhledání a zpracování, byla dohodnuta lhůta
......................... pro zpracování žádosti.

V Ostravě dne ………….….........

podpis žadatele ……………….……..….….......

Ověření totožnosti žadatele/pacienta provedl:

…….………………….....................................................
Jméno a příjmení, podpis zaměstnance

Záznam do zdravotnické dokumentace,
předání požadovaných dokumentů
dle zpracované žádosti provedl:

…….………………….....................................................
Jméno a příjmení, podpis zaměstnance

Předáno celkem: ………….. listů kopií dokumentace
Platnost od 01.04.2016

* bližší určení

……………………………................................................
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