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Ogłoszenie o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej za rok 1997 

 

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz § 

75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz. U. poz. 2069) Zarząd Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji 

i Zapobiegania Niepełnosprawności Sp. z o. o. w Ustroniu uprzejmie informuje, że 

z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej – historii 

chorób z 1997 roku, rozpoczęto procedurę jej brakowania. 

W związku z powyższym, informujemy, że istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru 

dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (historie chorób z leczenia 

szpitalnego) pacjentów leczonych w Centrum Reumatologii Sp. z o.o. (dawniej Śląski 

Szpital Reumatologiczny) w roku 1997. Przeznaczone do zniszczenia (brakowania) 

historie chorób można będzie odbierać do dnia 25  lipca 2018r. po uprzednim złożeniu 

wniosku. 

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, osobami 

uprawnionymi do odbioru są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba 

upoważniona przez pacjenta. 

Wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Szpitalna 11, 43 – 450 Ustroń lub 

w formie elektronicznej na adres: sekretariat@reumatologiczny.pl. 

Wniosek powinien zawierać następujące informacje: 

- Imię i Nazwisko Pacjenta (w przypadku zmiany nazwiska, prosimy podać również 

nazwisko rodowe), 

- Datę urodzenia pacjenta, 

- Dane kontaktowe: numer telefonu i adres, ewentualnie adres poczty elektronicznej. 

Wszelkie zapytania można kierować pod numer telefonu (33) 854 26 40, nr wew. 200. 

 

 


