
Ogfoszenie 0 zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Dzialaj'lc na podstawie Art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 0 prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekstjednolity: Dz. U. 2012 r., poz.159) oraz §75
pkt. 1 Rozporz'ldzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie
rodzaj6w i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 252 poz. 1697 z p6zniejszymi zmianami) Uniwersytecki
Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroclawiu, ul. Borowska 213
informuje, ze zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami prawa, nast~puj'lca indywidualna
dokumentacja medyczna z:

-/ Kliniki Chirurgii Naezyniowej, lata 1994-1995,
-/ Kliniki Chirurgii Ogolnej, lata 1994-1995,
-/ Kliniki Gastroenterologii, lata 1991-1995,
-/ Kliniki Angiologii, lata 1994-1995,
-/ Kliniki Chirurgii Urazowej, lata 1994-1995,
-/ Kliniki Nefrologii Pediatryeznej, lata 1994-1995, ~
-/ Kliniki Chorob Wewn~trznyeh, Alergologii i Geriatrii, lata 1981-1995

po uplywie okres6w przechowywania, zostaje zniszczona w spos6b uniemozliwiaj'lcy
identyfikacj~ pacjenta, kt6rego dotyczyla.

Dokumentacja indywidualna wewn~trzna przewidziana do zniszczenia moze zostac
wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upowaznionej
do uzyskania dokumentacji.

Prosimy zatem aby osoby zainteresowane odbiorem wlasnej indywidualnej
dokumentacji medycznej zglaszaly si~ do Archiwum Zakladowego Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroclawiu, ul. Borowska
213 do dnia 10 lipea 2016 roku z dowodem osobistym lub innym dO~}lmentem
tozsamosci ze zdj~ciem w dniach: sroda i czwartek, w godz. od 8 do 14 po uprzednim
um6wieniu si~ pod numerem telefonicznym (71) 733 16 10.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowi'lzuj'lc'l procedur'l zostanie
przeznaczona do brakowania (zniszczenia).
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Jestesmy po to, zeby leczyc, ksztalcic i rozwijac wiedz~ medycznq

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCLAWIU
50-556 Wrodaw, ul. Borowska 213. NIP 898-181-68-56

kancelaria: tel. (71) 733 1200, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@us!c.wroc.pl; WWW.USk.WTOC.pl

http://WWW.USk.WTOC.pl

