
Zarządzenie Nr 14/2006 

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej 

z dnia  15.11.2006 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w  Regulaminie Porządkowym 

 

Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w 

Regulaminie Porządkowym: 

§ 1 

 

1. W rozdziale V Organizacja świadczeń zdrowotnych w Dziale 1 Zasady ogólne  dodaje 

się   pkt 6 w brzmieniu: 

       ,, 6.  Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej jest   

       określona w załączniku nr 2” 

2.  W rozdziale VIII Obowiązki ZOZ w razie śmierci pacjenta dodaje się pkt 14, 15, 16,   

     17, 18, 19 i 20 w  następującym brzmieniu: 

       ,, 14.  Zwłoki osoby, która zmarła w Szpitalu, mogą być poddane sekcji, w   

         szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia  

         do szpitala, chyba że osoba ta  za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej   

         przedstawiciel ustawowy, z zastrzeżeniem sytuacji : 

      a) określonych w Kodeksie postępowania karnego, tj. w przypadku podejrzenia   

           przestępczego spowodowania śmierci – na polecenie prokuratora lub sądu, 

          b) gdy przyczyny zgonu nie można określić w sposób jednoznaczny, 

          c) wydania przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzji administracyjnej     

              nakazującej wykonanie sekcji zwłok osoby zmarłej na chorobę zakaźną lub    

              podejrzaną  o taką chorobę. 

         15. Powiatowy Inspektor Sanitarny może również w drodze decyzji administracyjnej        

   zakazać wykonywania sekcji zwłok, gdy sekcja zwłok mogłaby prowadzić do      

   zakażenia osób lub skażenia środowiska, chyba że zachodzi podejrzenie, że zgon  

   nastąpił w wyniku popełnienia przestępstwa. 

         16. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ust. 14 sporządza się   

               adnotację  w dokumentacji medycznej i załącza oświadczenie woli osoby zmarłej w   

               Szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego. 

         17. Dyrektor zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji zwłok, z odpowiednim  

               uzasadnieniem. Adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok umieszcza się   

               w historii choroby pacjenta. 

          18. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od  

                stwierdzenia zgonu. 

          19. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów,  

                 Dyrektor może zadecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin,   

                 przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianego w przepisach o pobieraniu i    

                 przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.” 

             

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.11.2006 r. 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgodnie z art. 18 ust .4e ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. 

zm.) maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej została 

obliczona na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2006 r. 

(M.P. z 2006 r. Nr 12, poz..159) i od 01.11.2006 r. wynosi: 

      a)    3,64 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, 

      b)    0,36 zł za jedna stronę kopii dokumentacji medycznej. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


