
Informacja dotycząca przejęcia  

dokumentacji medycznej po zmarłym lekarzu 

 

 
KIEDY OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W KOSZALINIE PRZEJMUJE DOKUMENTACJĘ 

 

Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie przejmuje dokumentację medyczną w przypadku 

śmierci lekarza lub lekarza dentysty – członka OIL w Koszalinie, wykonującego zawód w 

formie praktyki zawodowej, która nie została przejęta przez inne podmioty. 

 
CO ROZUMIEMY PRZEZ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ 

 

Przez dokumentację medyczną rozumie się dokumentację indywidualną i zbiorczą, 

prowadzoną w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym dołączoną do niej dokumentację, 

w szczególności zdjęcia radiologiczne itp. 

 
CO NIE WCHODZI W SKŁAD DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KTÓRĄ PRZEJMUJE OIL W 

KOSZALINIE 

 

Dokumentacji medycznej nie stanowią materiały będące podstawą do sporządzenia 

dokumentacji medycznej, w szczególności kostki parafinowe, materiały zawierające materiały 

biologiczne, modele łuków zębowych itp. 

 
W JAKI SPOSÓB PRZEKAZAĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ 

 

Spadkobierca/członek rodziny zmarłego lekarza lub lekarza dentysty będący w posiadaniu 

dokumentacji medycznej podlegającej przejęciu przez OIL w Koszalinie przekazuje wniosek 

o przejęciu dokumentacji na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej OIL w 

Koszalinie. 

 
OPIS SPOSOBU PRZEJĘCIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PO ZMARŁYM LEKARZU LUB 

LEKARZU DENTYŚCIE 

 

1. Pisemne powiadomienie  osoby przekazującej dokumentację o terminie i miejscu 

przekazania dokumentacji medycznej. 

2. Sporządzenie i podpisanie protokołu przejęcia dokumentacji wg. Wzoru określonego 

prze OIL w Koszalinie. 
Powyższe procedury odnoszą się do dokumentacji medycznej papierowej, jak i wytworzonej w wersji 

elektronicznej. 

 
CO JEŚLI DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ PO ZMARŁYM LEKARZU LUB LEKARZU 

DENTYŚCIE PRZEJMUJE INNY LEKARZ LUB LEKARZ DENTYSTA 

 

1. Lekarz lub lekarz dentysta przejmuje całość dokumentacji po zmarłym  

 

Lekarz lub lekarz dentysta, który przejął całość dokumentacji medycznej po zmarłym lekarzu 

lub lekarzu dentyście ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Koszalinie o tym fakcie i wskazać miejsce przechowywania tej dokumentacji.  
 

2. Lekarz lub lekarz dentysta przejmuje część dokumentacji po zmarłym  

 

Lekarz lub lekarz dentysta, który przejął część dokumentacji medycznej po zmarłym lekarzu 

lub lekarzu dentyście ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Koszalinie o tym fakcie i wskazać miejsce przechowywania przejętej przez 

niego dokumentacji jak również poinformowania OIL w Koszalinie co dzieje się z 



dokumentacją medyczną, która nie została przez niego przejęta, a w szczególności wskazać 

miejsce jej przechowywania oraz dane osoby lub podmiotu sprawującego nad nią pieczę.  

W przypadku, gdy całość dokumentacji medycznej znajduję się pod pieczą lekarza, który 

przejął jedynie jej część, lekarz ten składa do izby wniosek o przejęcie dokumentacji 

medycznej przez niego nie przejętej. 

 

Zawiadomienia lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy przejęli całość lub części dokumentacji 

medycznej po zmarłym lekarzu mogą być składane do izby w formie pisemnej na adres: 

Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie, ul. Orzechowa 40, 75-667 Koszalin lub elektronicznej 

na adres: biuro@oil.koszalin.pl. 

 
DOKUMENTACJA MEDYCZNA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

Z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulujących 

przechowywanie dokumentacji medycznej, każdy lekarz ma obowiązek zapewnić, aby 

wytwarzana przez niego dokumentacja medyczna była możliwa do odczytania i odtworzenia 

przez izbę po jej przejęciu. 
 

Program komputerowy, przy wykorzystaniu którego wytwarzana jest dokumentacja 

medyczna prowadzona w wersji elektronicznej, winien zapewnić wytwarzanie dokumentacji 

w sposób określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia oraz w aktach wykonawczych wydanych na postawie ww. ustawy. 
 

 

mailto:biuro@oil.koszalin.pl

