ZAKON
O LIJEČNIŠTVU
VOĐENJE I ČUVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
Članak 23.
Liječnik je obvezan voditi točnu, iscrpnu i datiranu medicinsku dokumentaciju u skladu s
propisima o evidencijama na području zdravstva, koja u svakom trenutku može pružiti dostatne
podatke o zdravstvenom stanju pacijenta i njegovu liječenju. Liječnik je obvezan tu dokumentaciju
na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s
posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti.
Liječnik ili odgovorna osoba zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili druge pravne osobe
koja obavlja zdravstvenu djelatnost obvezni su dokumentaciju koja se čuva na elektronskom mediju
osigurati od mijenjanja, prijevremenog uništenja ili nedopuštenog korištenja.
Liječnik je obvezan na zahtjev dati na uvid pacijentu svu medicinsku dokumentaciju koja se
odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.
Liječnik ili odgovorna osoba zdravstvene ustanove, trgovačkog društva ili druge pravne osobe
koja obavlja zdravstvenu djelatnost obvezni su čuvati podatke o ambulantnom liječenju bolesnika
deset godina nakon završenog liječenja, a nakon toga roka obvezni su postupiti prema propisima o
čuvanju dokumentacije.
Kada ovlaštena osoba sukladno posebnome zakonu preuzme medicinsku dokumentaciju
obvezna je izdati liječniku, odgovornoj osobi zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno
pravne osobe koja obavlja zdravstvenu djelatnost, službenu potpisanu potvrdu o preuzimanju s
popisom preuzete dokumentacije.

ZAKON
O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA
Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
Članak 23.
Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na
dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.
Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije iz stavka 1.
ovoga članka.
Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu,
odnosno po završenom liječenju propisuje se posebnim zakonom kojim se uređuju vrste i sadržaj te
način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.
Članak 24.
U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u
medicinsku dokumentaciju iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ima bračni drug pacijenta,
izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno
skrbnik pacijenta.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske
dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.
Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju prema stavku 1. ovoga članka pacijent daje
pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

