
Według zapisu  Art. 3 ust 1 pkt 6 ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: 

świadczenie zdrowotne – to takie, o którym mowa w art. 2, pkt ust 10 ustawy z 15 kwietnia   

2011r  o działalności leczniczej tj. działania służące zachowaniu ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie  zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

„Świadczenia te w szczególności związane są z badaniem i poradą lekarską, leczeniem, 

badaniem i terapią psychologiczną, rehabilitacją leczniczą, opieką nad kobietą ciężarną i jej 

płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem; opieką nad zdrowym dzieckiem, 

badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną; pielęgnacją chorych, pielęgnacją 

niepełnosprawnych i opieką nad nimi, opieką paliatywno-hospicyjną, orzekaniem i 

opiniowaniem o stanie zdrowia, zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez 

działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czynnościami technicznymi z zakresu 

protetyki i ortodoncji oraz czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze”… 

(http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna/hasla/339545,swiadczenia_opieki_zdro

wotnej.html 

Badania psychologiczne wykonywane w ramach profilaktycznych badań pracowników, 

terapii psychologicznej stanowią zatem świadczenie zdrowotne.  

Art.23.1.ustawy o prawach pacjenta mówi o tym, że „pacjent ma prawo dostępu do 

dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń 

zdrowotnych, zaś art.24.1. mówi, że w celu realizacji prawa, o którym mowa w art.23 ust.1, 

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać, 

udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz  

zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 

 

Problem jednak w tym, że w żadnym akcie prawnym dotyczącym działalności leczniczej, czy 

też dokumentacji medycznej nie wymienia się dokumentacji badań psychologicznych.  

W delegacji  dla ministra zdrowia  tj. art. 30 ust 1  dotyczącej rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania mowa jest  o konsultacjach w tym 

zakresie z przedstawicielami lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych.  Zatem 

wydane rozporządzenie w tym zakresie dotyczy tylko ich.  

 

Żeby było jeszcze bardziej zagmatwane w rozporządzeniach dotyczących badań 

psychologicznych niektórych grup zawodowych znajdują się zapisy o konieczności 

prowadzenia dokumentacji badań zgodnej z zapisami aktów prawnych dotyczących 

dokumentacji medycznej (np.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w 

sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających 

prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio 

zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1246, 

w którym odsyła się do przepisów wydanych na mocy ustawy o z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 

zakładach opieki zdrowotnej oraz ….. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.)  

http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna/hasla/339545,swiadczenia_opieki_zdrowotnej.html
http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna/hasla/339545,swiadczenia_opieki_zdrowotnej.html


Moim zdaniem, dokumentacja badań psychologicznych ściśle związanych z badaniami 

profilaktycznymi stanowi dokumentacje medyczną. 

Jeśli taką interpretację odrzucamy, pacjent ani uprawnione przez niego osoby nie mają 

żadnego wglądu w dokumentację, nie mogą otrzymać kopii dokumentacji, jeśli jest potrzebna 

do dalszej diagnostyki, w przypadku badań profilaktycznych w trybie odwoławczym, nie 

można udostępnić wyników badań psychologowi, który będzie wykonywał ponowne badanie,  

nie można ich udostępnić nawet sądowi, co dopuszcza ustawa o prawach pacjenta w 

przypadku dokumentacji medycznej itd, itp.  

W świetle powyższego psychologów będzie obowiązywać również prowadzenie 

dokumentacji w formie elektronicznej. Ale jak, to powinno działać…? 

Powyższa krótka analiza, wskazuje, że istnieją pewne luki prawne czy 

„niedopowiedzenia”, które należałoby uzupełnić, wyjaśnić.  

         Małgorzata Waszkowska  

 

 

 

 

 

 


