
Zasady wydawania recept i dokumentacji medycznej 

innym osobom niż pacjent oraz udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów 
 

Szanowni Państwo,  
 

informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydawanie recept i dokumentacji 

medycznej oraz udzielanie informacji o stanie zdrowia innym osobom niż pacjent, następuje 
wyłącznie na podstawie udzielonego przez pacjenta pisemnego upoważnienia. 

 
Wszelkie informacje o stanie zdrowia, informacje zawarte w dokumentacji medycznej i w wystawianych 

receptach stanowią wrażliwe dane osobowe pacjenta. Z tego powodu mamy szczególny prawny 
obowiązek ochrony tych danych i prywatności pacjentów. Bez udzielenia upoważnienia nie 

możemy takich informacji przekazywać nawet osobom dla pacjenta najbliższym (np. mężowi, żonie, 

dzieciom czy dziadkom). 
 

Aby odebrać receptę/dokumentację medyczną innej osoby lub aby upoważnić inną osobę do odbioru 
tych dokumentów w Państwa imieniu należy: 

 

• dostarczyć do rejestracji Ośrodka Zdrowia „Nasze Zdrowie” wypełnione przez pacjenta 

upoważnienie, którego druk mogą Państwo otrzymać w rejestracji lub pobrać ze strony 
www.naszedrowie.gda.pl; 

 

• lub podczas wizyty lekarskiej przekazać lekarzowi informację o chęci udzielenia upoważnienia – 
nasi pracownicy od razu przygotują odpowiedni druk. 

 
W przypadku dzieci poniżej 18 roku życia do odbioru recept/dokumentacji medycznej i zasięgania 

informacji o stanie zdrowia upoważnieni z mocy samego prawa są jego rodzice (o ile nie została 

ograniczona ich władza rodzicielska) lub opiekunowie prawni. W tym wypadku nie trzeba przedkładać 
dodatkowego upoważnienia. Jeśli jednak chcą Państwo aby receptę/dokumentację medyczną odebrali 

np. dziadkowie dziecka, upoważnienie będzie niezbędne. Upoważnienia w imieniu dziecka poniżej 
18 roku życia udziela jego rodzic/opiekun prawny. 

 

Upoważnienie jest udzielane na czas nieokreślony, informacja o udzieleniu upoważnienia 
wkładana jest do karty zdrowia pacjenta i weryfikowana przez pracownika NZOZ „Nasze Zdrowie” za 

każdym razem, gdy w imieniu pacjenta inna osoba chce odebrać receptę/dokumentację medyczną lub 
uzyskać informacje o stanie zdrowia. Wystarczy więc jednorazowe przekazanie upoważnienia 

do NZOZ „Nasze Zdrowie”. 
 

Jeśli chcą Państwo odwołać udzielone przez siebie upoważnienie prosimy o przekazanie tej informacji 

w rejestracji Ośrodka Zdrowia. 
 
Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


