
INFORMACJA W ZAKRESIE WYDAWANIA WYNIKÓW
LABORATORYJNYCH PACJENTA PRZEZ SP ZOZ MSWiA  

W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO 
 

 
Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje, że pacjent ma prawo do zapoznania się z wynikami badań, nie
tylko  podczas  wyznaczonej  wizyty  u  lekarza,  który  wystawił  skierowanie.  Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu  jej  przetwarzania,  wyniki  badań  stanowią  część  dokumentacji  medycznej  pacjenta.
Zgodnie z  art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo
dostępu  do  dokumentacji  medycznej,  dotyczącej  jego  stanu  zdrowia  oraz  udzielonych  mu
świadczeń zdrowotnych. Ta regulacja jednoznacznie potwierdza, że pacjent może żądać wydania
mu wyników laboratoryjnych osobiście  w jednostce, która udzieliła mu takiego świadczenia,
a podmiot leczniczy nie powinien się temu sprzeciwić. 
Wynik badania nie ma wpływu na prawo pacjenta dostępu do dokumentacji medycznej. Podmiot
leczniczy,  na żądanie pacjenta,  wydaje osobiście lub osobie przez niego upoważnionej,  wyniki
badań laboratoryjnych, niezależnie od ich zawartości. 

 
Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby trzeciej do odbioru wyników badań jest wiążące,
jeśli spełnia określone warunki: 
Ø  oświadczenie  to  pochodziło  od  samego  pacjenta.  W  obawie  przed  sfałszowanymi
oświadczeniami,  które w rezultacie mogą doprowadzić do złamania prawa pacjenta,  jakim jest
tajemnica informacji o jego stanie zdrowia,
Ø  w momencie wykonywania danego świadczenia (np. podczas pobierania próbek do badań
laboratoryjnych), pacjent w obecności pracownika podmiotu wykonującego usługę sporządzi takie
oświadczenie - czyli wskaże konkretną osobę, która ten wynik odbierze. Wtedy to oświadczenie
ma moc wiążącą i stanowi podstawę do wydania wyników badań laboratoryjnych,
Ø  przepisy  nie  przewidują  sytuacji,  w  której  wydanie  wyników osobie,  która  legitymuje  się
upoważnieniem  pacjenta,  będzie  niemożliwe.  Upoważnienie  zostaje  dołączone  do  rejestru
wydawanej dokumentacji. 
Można oczywiście odmówić wydania wyników badań. Wtedy jednak należy to uczynić na piśmie,
wskazując powód dla którego wyników nie wydano.

 
Niezmiernie ważną okolicznością dla kwestii udostępnienia wyników badań będzie cenzus wieku:
Ø  pierwsza grupa to  dzieci  do 13 roku życia.  W myśl prawa cywilnego dziecko,  które nie
ukończyło jeszcze 13 lat, nie może odebrać dokumentacji medycznej rodzica,
Ø  druga  grupa  to  młodzież  od  13  do  16  roku  życia.  Osoba,  która  ukończyła  13  lat  
i zamężna szesnastolatka mogą odebrać tę dokumentację.
Ø  trzecia - osoby od 16 roku życia do pełnoletności, czyli do ukończenia przez nie 18 lat. 

 
Osobie  powyżej  16  roku  życia  legitymującej  się  dowodem  osobistym,  lub  jakimkolwiek
dokumentem  potwierdzającym tożsamość,  można  wydać  dokumentację,  do  odbioru  której  ma

umocowanie. Jednak  osobie  powyżej  16  roku życia nie  należy  przyznawać  prawa do  bycia
osobą współdecydującą, bo taką może być w tylko wtedy, gdy dokumentacja dotyczy jej samej.
Będzie mieć więc status posłańca,  czyli  osoby,  która nie zapoznaje się z treścią dokumentacji
medycznej osoby bliskiej, a jedynie ją odbiera i przekazuje pacjentowi.

 



Przepis art. 17 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, że pacjent, który
ukończył 16 lat ma prawo wyrazić zgodę na udzielanie mu świadczeń zdrowotnych, czyli może
pozyskać informację o swoim zdrowiu, ma wgląd w swoją dokumentację medyczną, może (choć
z przedstawicielem ustawowym) wyrazić lub nie zgodę na dokonanie u niego określonego zabiegu.
I  choć  przepis  ten  mówi  o  prawie  niepełnoletniego  pacjenta,  to  należy  interpretować  go
rozszerzająco.  Zawsze  zaś  dokumentację  może  odebrać  osoba  pełnoletnia,  jeśli  nie  jest
całkowicie ubezwłasnowolniona czyli  całkowicie pozbawiona zdolności  do czynności  prawnych.
Osoba  częściowo  ubezwłasnowolniona  może,  w  myśl  tych  przepisów,  odebrać  dokumentację
medyczną.

Podstawa prawna:

·  ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1524),

·   rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069),

·   ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).


