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Rzeszów, dnia…………………. 

  

 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………...........  

PESEL: …………………………………………………………...........  

Data urodzenia: 
 
Numer tel. kom.: 

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

 

 
Adres e-mail: 

 
…………………………………………………………........... 

 

 
 

 
Informacja o digitalizacji dokumentacji medycznej 

 
Zgodnie z art. 13b Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2021 poz. 666 z 
późn.zm) informujemy, iż Pani/Pana dokumentacja medyczna prowadzona i przechowywana w postaci 
papierowej będzie zmieniona na postać elektroniczną poprzez jej odwzorowanie cyfrowe, czyli digitalizację.  
 
Dokument powstały w wyniku digitalizacji dokumentacji medycznej jest równoważny oryginałowi tego 
dokumentu.  
 
W związku z powyższym informujemy, że jako pacjent Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia ma Pani/Pan 
możliwości odbioru swojej dokumentacji medycznej w postaci papierowej w terminie: 

a) 1 roku od dnia podpisania niniejszej informacji - w przypadku dokumentacji medycznej odnoszącej 
się do świadczeń z przed daty podpisania informacji o digitalizacji. 
b) 1 roku od dnia udzielenia świadczenia – w przypadku świadczeń udzielonych po dacie podpisania 
niniejszej informacji. 
 

Prosimy o wcześniejsze przekazanie informacji o chęci odbioru przedmiotowej dokumentacji na adres e-mail 
dokumentacja@pro-familia.pl lub telefonicznie pod numerem +48 17 773 57 78, co pozwoli na sprawniejsze 
wydanie Państwu oryginału dokumentacji. 
 
Prawo odbioru dokumentacji medycznej w postaci papierowej przysługuje pacjentowi, przedstawicielowi 
ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, a po śmierci pacjenta także osobie bliskiej na zasadach 
określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku nieodebrania dokumentacji 
medycznej w postaci papierowej w okresie 1 roku od dnia doręczenia niniejszej informacji, Szpital może ją 
zniszczyć w sposób uniemożliwiający identyfikację danego pacjenta. 
 
 

 
 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

Data odbioru informacji i czytelny podpis pacjenta (opiekuna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Szpital Pro-Familia w Rzeszowie będzie się kontaktował pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. poinformować o 
możliwości zrealizowania obowiązków w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej zgodnie z przedmiotowym wnioskiem na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze 
realizowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej; 


