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Szanowni Paƒstwo,
W bie˝àcym numerze biuletynu zamieszczamy najnowsze artykuły dotyczàce praktycznych zagadnieƒ kontroli
zaka˝eƒ. Od poczàtku tego roku weszła w ˝ycie nowa ustawa o chorobach zakaênych i zaka˝eniach wprowadzajàca
wiele istotnych zmian w obszarze nadzoru nad zaka˝eniami zwiàzanymi z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych.
Mimo najlepszych intencji ustawowodawcy, interpretacja nowych przepisów oraz metody ich wdra˝ania b´dà
przedmiotem wielu dyskusji. Implementacja nowego prawa b´dzie tematem kilku kolejnych konferencji SHL, w tym
jednodniowego spotkania, która odb´dzie si´ w dniu 31.03.2009 r. w Warszawie. W tym numerze znajdziecie Paƒstwo
równie˝ praktyczne materiały dotyczàce sterylizacji oraz zapobiegania powikłaniom w nowoczesnej chirurgii.
Zapraszamy do dyskusji oraz zadawania pytaƒ dotyczàcych nowych przepisów na stronie internetowej SHL
www.shl.org.pl a tak˝e nowej platformie komunikacji w epidemiologii szpitalnej www.epikom.pl. W tym numerze
znajdziecie Paƒstwo zasady organizacji tego nowego projektu oraz warunki uczestnictwa. Zapraszamy!
Serdecznie zapraszamy równie˝ do udziału w corocznym zjeêdzie komitetów i zespołów kontroli zaka˝eƒ szpitalnych
w ramach Ogólnopolskiego Forum Prewencji Zaka˝eƒ Szpitalnych w dniach 30.05-3.06.2009 r. Szczegóły programu
i warunki uczestnictwa znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej www.sh.org.pl

w imieniu Zarzàdu
Przewodniczàcy Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Dr med. Pawe∏ Grzesiowski
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Otwarte konferencje i sympozja organizowane lub współorganizowane przez SHL w 2009 r. (szczegóły programowe,
formularze zgłoszenia na stronie internetowej www.shl.org.pl )
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szkoleniowe
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EUROPEJSKI
TYDZIE¡
SZCZEPIE¡

31 marzec 2009

Drugie seminarium
poÊwi´cone znaczeniu
szczepieƒ ochronnych
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21-25 kwiecieƒ 2009

Stare Jabłonki,
hotel Anders

Praktyczne warsztaty
szkoleniowe dla lekarzy
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absolwentów kursów
organizowanych
przez NIL i SHL.

26-29 Kwiecieƒ 2009

OGÓLNOPOLSKI
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KONTROLI
ZAKA˚E¡
SZPITALNYCH

Miejsce do ustalenia

Cykliczna,
ogólnopolska konferencja
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31 maja – 3 Czerwiec 2009
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Stare Jabłonki,
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Cykliczna konferencja
szkoleniowa poÊwi´cona
problematyce prewencji
i terapii zaka˝eƒ
szpitalnych.

Konferencja szkoleniowa
poÊwi´cona szczepieniom
ochronnym.
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Sterylny, czy tylko poddany sterylizacji?

Marta Kania-Pudło
Sekcja Higieny i Epidemiologii, Wojskowy Instytut Medyczny
w Warszawie
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Obraz lekarza operujàcego przy stole operacyjnym
wyciàgajàcego dłoƒ do piel´gniarki instrumentariuszki
po narz´dzie chirurgiczne to symbol zaufania lekarza, ˝e
narz´dzie chirurgiczne, którym pracuje, jest jałowe. A
droga do uzyskania i co trudniejsze - utrzymania jałowoÊci - jest długa i kr´ta. Nie ka˝dy, kto pracuje sterylnym
narz´dziem, jest tego Êwiadomy.
Kontakt narz´dzi chirurgicznych z uszkodzonymi
tkankami bezwzgl´dnie wymaga od sprz´tu wczeÊniejszego pozbawienia drobnoustrojów z ich powierzchni.
Niedopuszczalna jest równie˝ obecnoÊç form przetrwalnikowych na instrumentach, poniewa˝ w warunkach
sprzyjajàcych rozwojowi mogà rozpoczàç namna˝anie
i w konsekwencji wywołaç zaka˝enie. Co oznacza jednak stan bez drobnoustrojów? I jak ten stan w praktyce
szpitalnej osiàgnàç?
Proces sterylizacji polega na redukcji iloÊci mikroorganizmów znajdujàcych si´ na sterylizowanym sprz´cie.
Odbywa si´ najcz´Êciej przy u˝yciu czynników fizycznochemicznych, np. dla narz´dzi odpornych na działanie
wysokiej temperatury - pary wodnej w nadciÊnieniu, a
dla sprz´tu wra˝liwego na wysokà temperatur´ - tlenku
etylenu, formaldehydu lub plazmy gazu. Dla procesu
sterylizacji wyrobów medycznych charakterystyczna jest
redukcja drobnoustrojów takiego stopnia, by na
1 000 000 komórek eksponowanych na czynnik sterylizujàcy nie prze˝yła wi´cej ni˝ 1 komórka (SAL - stopieƒ
pewnoÊci procesów sterylizacyjnych – 10-6), w jednej
z miliona sterylizowanych jednostek wsadowych.
Dlatego kluczowa dla ostatecznego efektu jest wyjÊciowa iloÊç bakterii, grzybów, wirusów, spor, a nawet prionów na sprz´cie wkładanym do komory sterylizatora.
Je˝eli poziom ska˝enia b´dzie wy˝szy ni˝ zakładana
liczba komórek 10-6, to – pomimo prawidłowoÊci procesu i osiàgni´cia wszystkich wymaganych dla poszcze-

gólnych rodzajów sterylizacji parametrów krytycznychpo zakoƒczeniu cyklu sterylizacji sprz´t nie b´dzie wolny
od drobnoustrojów, stanowiàc ryzyko zaka˝enia pacjenta lub personelu. Dlatego te˝ przed procesem sterylizacji nale˝y poddaç go procesom mycia i dezynfekcji.
Wykonanie tych procedur powoduje zmniejszenie wyjÊciowej liczby mikroorganizmów znajdujàcych si´ na
narz´dziach przed sterylizacjà, znacznie zwi´kszajàc
bezpieczeƒstwo sprz´tu.
Celem działania preparatu dezynfekcyjnego, podobnie jak czynnika sterylizujàcego, jest zabicie drobnoustrojów. Aby preparat został zarejestrowany jako Êrodek do dezynfekcji wyrobów medycznych, musi spełniaç
warunek redukcji drobnoustrojów na powierzchni narz´dzi i sprz´tu. Połàczone procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji dajà wi´ksze prawdopodobieƒstwo zabicia
wszystkich drobnoustrojów na instrumencie chirurgicznym ni˝ sama procedura sterylizacji. Ciàgle jednak stan
mikrobiologiczny produktu koƒcowego- jałowego narz´dzia u˝ywanego na bloku operacyjnym w trakcie zabiegu chirurgicznego- jest jedynie domniemaniem sterylnoÊci. Przyjmuje si´ za wysoce prawdopodobnym, ˝e produkt jest sterylny, jeÊli wszystkie etapy- nie tylko w procesie przygotowania do sterylizacji i samej sterylizacji ale równie˝ w post´powaniu ze sprz´tem po opuszczeniu centralnej sterylizatorni, b´dà wykonane prawidłowo.
Niewàtpliwie przygotowanie narz´dzi i sprz´tu do sterylizacji oraz sama sterylizacja powinna odbywaç si´
w centralnej sterylizatorni szpitala (CS). Gwarantuje to
ujednolicenie procedur, powtarzalnoÊç procesów, wy˝sze prawdopodobieƒstwo osiàgni´cia parametrów krytycznych oraz ciàgłoÊç dokumentacji, tak wa˝ne
w potwierdzeniu prawidłowoÊci post´powania ze
sprz´tem.
Etapy reprocesowania narz´dzi wielorazowego
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u˝ytku, które odgrywajà rol´ w osiàgni´ciu jałowoÊci
produktu koƒcowego to:
l wst´pna dezynfekcja i mycie po zabiegu operacyjnym,
l usuwanie sprz´tu do CS,
l dezynfekcja i mycie właÊciwe w strefie brudnej CS,
l kontrola funkcji i ocena uszkodzeƒ, pakietowanie
zestawu w strefie czystej CS,
l pakowanie w strefie czystej CS,
l załadowanie komory sterylizatora,
l sterylizacja,
l magazynowanie w strefie jałowej CS,
l wydawanie i transport do miejsca docelowego
narz´dzi,
l magazynowanie w miejscu docelowym narz´dzi,
l u˝ycie jałowych narz´dzi.
Decyzja o rezygnacji ze wst´pnej dezynfekcji i mycia
po zabiegu operacyjnym wykonywanej na bloku operacyjnym zale˝y od szybkoÊci przekazania sprz´tu po u˝yciu do centralnej sterylizatorni. Nale˝y pami´taç, ˝e przedłu˝ona ekspozycja na krew i tkanki w du˝ym stopniu
przyczynia si´ do rozwoju korozji narz´dzi ze stali nierdzewnej, powodujàc uszkodzenia i skrócenie ˝ycia
instrumentów. Znaczenie ma równie˝ mo˝liwoÊç namno˝enia si´ bakterii na powierzchni narz´dzi ska˝onych
podczas zabiegu operacyjnego. Dodatkowo w ocenie
wskazaƒ do dezynfekcji wst´pnej nale˝y wziàç pod
uwag´ kontakt narz´dzi z tkankami zawierajàcymi drobnoustroje tworzàce formy przetrwalnikowe, np. laseczka
zgorzeli gazowej. Podczas niekorzystnych dla bakterii
warunków Êrodowiskowych, jakimi jest obecnoÊç tlenu w
powietrzu, bakterie z form wegetatywnych przekształcajà si´ w spory, znacznie trudniej zabijane i usuwane
z powierzchni narz´dzi i sprz´tu. Trudno jest równie˝
przewidzieç iloÊç tworzàcych si´ form przetrwalnikowych
w materiale zakaênym. Dlatego przy podejrzeniu tego
rodzaju schorzenia dezynfekcj´ i mycie narz´dzi nale˝y
wykonaç bezpoÊrednio po zabiegu operacyjnym.
Sprz´t do centralnej sterylizatorni musi byç przewo˝ony w taki sposób, by zabezpieczyç narz´dzia przed zagini´ciem i zniszczeniem, a personel transportujàcy- przed
ekspozycjà na materiał zakaêny. Na stronie brudnej CS
sprz´t podlega myciu i dezynfekcji. Najkorzystniejszà
metodà jest proces wykonywany przy u˝yciu myjnidezynfektora, z uwagi na bezpieczeƒstwo personelu,
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powtarzalnoÊç cyklu, mo˝liwoÊç kontroli procesu oraz
jego walidacji. Du˝e znaczenie w efektywnoÊci mycia
i dezynfekcji ma sposób uło˝enia narz´dzi na tacach
w wózku załadowczym myjni. Je˝eli po zakoƒczonym
procesie nadal na narz´dziu znajdujà si´ zanieczyszczenia (krew, tkanki mi´kkie, pozostałoÊci koÊci), nale˝y je
usunàç. Kluczowym dla efektywnoÊci dezynfekcji i sterylizacji jest wizualna czystoÊç reprocesowanego sprz´tu.
Po zakoƒczeniu cyklu myjàco-dezynfekcyjnego, oprócz
pozostałoÊci organicznych, nale˝y równie˝ oceniç
potencjalne uszkodzenia i funkcjonalnoÊç narz´dzi, tak
by zepsute nie trafiły z powrotem na stół operacyjny.
Piel´gnacja narz´dzi w postaci oliwienia zawiasów
odpowiednimi preparatami powinna byç wykonywana
ka˝dorazowo przy składaniu zestawu, tak by zapobiegaç uszkodzeniom i korozjom narz´dzi ze stali nierdzewnej.
Przygotowywane instrumentarium musi zostaç zapakowane w materiał opakowaniowy. Rodzaj opakowania
zale˝y od metody sterylizacji. Niezale˝nie od rodzaju
materiału, z którego opakowanie jest wykonane, ka˝de
ma byç przepuszczalne dla czynnika sterylizujàcego
oraz zabezpieczaç przed wtórnym ska˝eniem zawartoÊci. Materiał opakowaniowy i sposób zamkni´cia, np.
zgrzew, muszà zapewniaç szczelnoÊç podczas transportu i przechowywania oraz łatwoÊç otwierania pakietu
w miejscu docelowym. Na dobór rodzaju opakowania
wpływa wiele czynników, np. wielkoÊç i waga zestawu,
oczekiwany czas przechowywania narz´dzi przed u˝yciem, dost´pnoÊç przestrzeni magazynowej, stan finansowy szpitala i mo˝liwoÊci poniesienia wzgl´dnie du˝ych
kosztów inwestycyjnych zwiàzanych z zakupem pojemników
sterylizacyjnych
wielorazowego
u˝ycia.
Niezale˝nie od rodzaju materiału opakowaniowego jednorazowego u˝ytku, znakowaç i pisaç na nim mo˝na
tylko przeznaczonymi do tego specjalistycznymi pisakami, poniewa˝ zwykły długopis lub flamaster mo˝e uszkodziç struktur´ materiału, prowadzàc do nieszczelnoÊci
opakowania i niesterylnoÊci pakietu.
Dobór metody sterylizacji zale˝y od wskazaƒ producenta sterylizowanego sprz´tu. Preferowanà metodà jest
u˝ycie pary wodnej pod ciÊnieniem, poniewa˝ - b´dàc
metodà termicznà - niesie ze sobà najmniejsze ryzyko
bł´dów w trakcie procesu i w efekcie braku jałowoÊci
wsadu.
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Przygotowane zestawy chirurgiczne i pojedynczy
sprz´t umieszczane sà komorze autoklawu w sposób
zapewniajàcy penetracj´ czynnika sterylizujàcego, czyli
pary wodnej. Zbyt du˝y wsad mo˝e skutkowaç nadmiernym utworzeniem kondensatu i mokrym opakowaniem
sterylizacyjnym, jak równie˝ obecnoÊcià wody na dnie
pojemnika sterylizacyjnego po zakoƒczeniu cyklu. Zbyt
mały wsad- gromadzeniem si´ wokół wsadu pozostałych resztek nieusuni´tego powietrza po etapie frakcjonowanej pró˝ni, skutecznie utrudniajàc penetracj´ pary
wodnej do sterylizowanych zestawów. Za ciasne uło˝enie pakietów równie˝ utrudnia dost´p czynnika sterylizujàcego do powierzchni sprz´tu.
Proces sterylizacji wymaga osiàgni´cia wszystkich
parametrów krytycznych w trakcie cyklu, zale˝nych od
rodzaju sterylizacji, sprz´tu i danego programu. Zwykle
jest to etap dokładnie nadzorowany i dokumentowany
krok po kroku. Kolejny etap, znacznie trudniejszy do kontroli i nadzoru, to utrzymanie sterylnoÊci w trakcie transportu, przechowywania i u˝ywania materiału sterylnego.
Potencjalnych bł´dów w trakcie wykonywania tych czynnoÊci jest wi´cej. Wynika to ze znacznej liczby personelu
transportujàcego i u˝ywajàcego jałowych pakietów.
Transport odbywa si´ poza centralnà sterylizatornià i poza
oddziałem czy blokiem operacyjnym, mniejszy jest wi´c
nadzór nad tym, co wykonujà pracownicy pomi´dzy miejscem odbioru a miejscem docelowym jałowego sprz´tu.
Transport wymaga zabezpieczenia materiałów sterylnych
przed przypadkowym ska˝eniem, uszkodzeniem opakowania czy otwarciem zestawu narz´dziowego.
Do przechowywania sterylnego sprz´tu potrzebna
jest przestrzeƒ wydzielona w obr´bie centralnej sterylizatorni lub - cz´Êciej - bloku operacyjnego czy oddziału,
niedost´pna dla postronnych osób, zabezpieczona
przed wilgocià, szkodnikami, mo˝liwa do utrzymania w
czystoÊci. Nie wolno przechowywaç jałowych narz´dzi w
bezpoÊrednim kontakcie z preparatami chemicznymi,
mogàcymi uszkodziç zarówno materiał opakowaniowy,
jak i samà zawartoÊç zestawów operacyjnych.
Post´powanie w stosunku do jałowych pakietów musi
byç ostro˝ne - nadmierna manipulacja niszczy miejscowo materiał opakowaniowy, stanowiàc wrota dla drobnoustrojów z powierzchni zewn´trznej opakowania i otoczenia. Kontakt preparatów do higienicznej dezynfekcji
ràk uszkadza struktur´ papieru w r´kawach i torebkach

foliowo-papierowych. Dlatego dotykaç materiałów sterylnych nale˝y r´koma poddanymi higienicznej dezynfekcji, ale dopiero po wysuszeniu/wyparowaniu preparatu
ze skóry, nigdy r´koma mokrymi.
Otwarcie opakowania z materiałem sterylnym i u˝ycie
narz´dzi ma odbywaç si´ z zgodnie z zasadà aseptyki,
czyli utrzymania jałowoÊci instrumentów. Ale nawet stosujàc ostro˝noÊç w rozpakowywaniu pakietu, kurz znajdujàcy si´ na zewn´trznej powierzchni opakowania
mo˝e osiàÊç na narz´dziu, powodujàc ryzyko infekcji.
Ryzyko to minimalizowane jest przez u˝ycie torebek
posterylizacyjnych lub magazynowanie jałowego sprz´tu w zamykanych szafach.
Przygotowanie i wdro˝enie odpowiednich procedur
opisujàcych poszczególne etapy post´powania ze
sprz´tem, zarówno w centralnej sterylizatorni, jak i poza
nià, jest konieczne z punktu widzenia osiàgni´cia i utrzymania jakoÊci opieki medycznej w szpitalu. Sà równie˝
ÊciÊle zwiàzane z potwierdzeniem starannoÊci szpitala
w trakcie procesów sàdowych w działaniach majàcych
na celu zapobieganie zaka˝eniom. Procedury dotyczà
post´powania ze sprz´tem w centralnej sterylizatorni
i w obszarach poza nià. Opisujà dekontaminacj´ narz´dzi po u˝yciu, kontrol´ funkcji narz´dzi i ich piel´gnacj´,
sterylizacj´ sprz´tu, kontrol´ procesów i ich dokumentowanie. Poza centralnà sterylizatornià powinny opisywaç
warunki transportu z i do miejsca przygotowania do sterylizacji, warunki oraz czas przechowywania materiału
sterylnego, a tak˝e sposób otwarcia i u˝ycia zestawu
sterylnego.
ZnajomoÊç procedur i ich stosowanie podnoszone
jest poprzez prowadzenie regularnych szkoleƒ dla personelu zajmujàcego si´ materiałem sterylnym. Edukacja
powinna dotyczyç - poza elementami krytycznymi dla
procesu dezynfekcji i sterylizacji - szczególnie czynnoÊci
trudnych do nadzoru i kontroli. Nieodzownym elementem systemu jest wewn´trzny audyt opisanego powy˝ej
procesu, prowadzony przez zespół kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych, pod wzgl´dem prawidłowoÊci działaƒ
poszczególnych ogniw łaƒcucha dekontaminacji, jak
równie˝ odbiorców sterylizowanych wyrobów medycznych we wszystkich oddziałach.
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Nowoczesne techniki operacyjne – laparoskopia,
NOTES i chirurgia robotów
Maciej Michalik
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

„Wyobraênia jest wa˝niejsza ni˝ wiedza”
Einstein 1979 – 1955

– Albert

Chirurdzy „od 1879 zawsze” dà˝yli do zmniejszania
urazu operacyjnego. Ideałem jest chirurgia bez rany.
Chirurgia współczeÊnie przechodzi z ery operacji
amputacyjnych czy resekcyjnych do etapu chirurgii minimalnie inwazyjnej, rekonstrukcyjnej i opartej o szerokà
wiedz´ fizjologicznà. Poziom współczesnej technologii
umo˝liwia bardzo dynamiczny rozwój medycyny, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem dyscyplin zabiegowych.
Do czasu rutynowego zastosowania w klinice operacji
laparoskopowych, w trakcie ˝ycia zawodowego chirurga
niewiele si´ zmieniało. Techniki chirurgiczne na poczàtku drogi zawodowej chirurga, kiedy rozpoczynał on
swojà prac´, niewiele odbiegały od tych, którymi dysponował on, odchodzàc na emerytur´. Obecne pokolenie chirurgów prze˝ywa ju˝ drugà rewolucj´ zawodowà.
Po dynamicznym rozwoju operacji wideoskopowych w
ostatniej dekadzie XX wieku, obecnie nadchodzi era
operacji przez naturalne otwory ciała - NOTES (Natural
Oriface Transluminal Endoscopic Surgery) oraz chirurgii
robotów. Historia wideoskopii ( w przypadku operacji w
jamie otrzewnowej-laparoskopii) rozpocz´ła si´ w 1901
roku, kiedy to Kelling wykonał pierwszà wideoskopowà
eksploracj´ jamy brzusznej u psa, nazywajàc to coeliakoskopià. Szwedzki chirurg Jacobeus wykonał po raz
pierwszy laparoskopi´ u człowieka. Do oglàdania jamy
otrzewnowej u˝ywał zwykłego cystoskopu diagnostycznego. Nie wytwarzał w trakcie laparoskopii odmy
otrzewnowej co bardzo ograniczało wartoÊç badania.
W latach trzydziestych XX wieku Goetz i Veress rozpocz´li wytwarzanie odmy otrzewnowej a ten drugi opracował do tego celu specjalnà igł´. Odm´ uzyskiwał przy
pomocy powietrza atmosferycznego wtłaczanego do
jamy otrzewnowej przy pomocy zwykłej strzykawki.
W trakcie laparoskopii stosowano wtedy bardzo ró˝ne
ciÊnienie w jamie otrzewnowej.

CiÊnienie w jamie otrzewnowej rozpoczàł monitorowaç Raoul Palmer w 1944 roku w Pary˝u.
Musiało minàç jeszcze 20 lat, kiedy to Kurt Semm,
niemiecki ginekolog opracował zasady ciàgłej insuflacji
oraz bezpiecznej laparoskopii dzi´ki monitorowaniu
ciÊnienia w jamie otrzewnowej oraz kontroli przepływu
gazu do jamy otrzewnowej. Semm ustalił, ze najlepszym
gazem do wytwarzania odmy otrzewnowej jest dwutlenek w´gla - CO2. CiÊnienie w jamie otrzewnowej nie
powinno przekraczaç 12 mm Hg. Kurt Semm jest tak˝e
autorem podstawowych narz´dzi chirurgicznych u˝ywanych w trakcie operacji laparoskopowych. W wyniku
jego doÊwiadczeƒ i opracowaƒ liczba powikłaƒ zwiàzanych z uszkodzeniem przewodu pokarmowego oraz
du˝ych naczyƒ krwionoÊnych bardzo si´ zmniejszyła
a laparoskopia stała si´ procedurà bezpiecznà.
W 1966 zastosowano do badaƒ endoskopowych êródło Êwiatła zimnego. Stało si´ to kolejnym kamieniem
milowym w rozwoju laparoskopii. Pozwoliło to na wyeliminowanie oparzeƒ przewodu pokarmowego. Ustalenie
podstawowych zasad bezpiecznej laparoskopii, opracowanie podstawowych narz´dzi oraz opublikowanie
przez Semm’a wyników 14 000 laparoskopii wykonanych u kobiet, dało impuls do rozwoju tej techniki operacyjnej.
W 1986 roku zastosowano do operacji laparoskopowych kamer´, która umo˝liwiła przenoszenie obrazu
z jamy otrzewnowej na ekran monitora telewizyjnego.
W 1977 roku, holenderski chirurg de Kok wykonał operacj´ wyci´cia wyrostka robaczkowego. Jednak prawdziwa era laparoskopii rozpocz´ła si´, kiedy francuski
chirurg Philip Moruet, laparoskopowo wyciàł p´cherzyk
˝ółciowy. W ciàgu dwóch lat laparoskopia z operacyjnej
techniki eksperymentalnej stała si´ normalnà i rutynowà
technikà, mo˝liwà do zastosowania w klinice i obecnie
laparoskopowe wyci´cie p´cherzyka ˝ółciowego jest
złotym standardem leczenia kamicy p´cherzykowej.
Dynamiczny rozwój laparoskopii w leczeniu kamicy
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p´cherzykowej, szybkie nabieranie doÊwiadczenia
i łatwa krzywa uczenia spowodowały zastosowanie tej
techniki we wszystkich obszarach chirurgii.
W 1990 roku w USA wyci´to laparoskopowo jelito
grube.
Obecnie przy pomocy wideoskopu mo˝na wykonaç
praktycznie wszystkie operacje chirurgiczne.
Jest wiele zalet operacji laparoskopowych w porównaniu z operacjami klasycznymi, konwencjonalnymi,
połàczonymi z otwarciem jamy otrzewnowej. Do zalet
tych zaliczamy znacznie lepszy efekt kosmetyczny, mniej
powikłaƒ zwiàzanych z ranà pooperacyjnà, wy˝szy komfort przebiegu pooperacyjnego zwiàzany z mniejszym
bólem, krótkà hospitalizacj´ i szybki powrót do ˝ycia
społecznego. Zaletà laparoskopii jest tak˝e mniejsze
zu˝ycie krwi i jej preparatów a tak˝e mniejsze zu˝ycie
płynów infuzyjnych. Po operacji laparoskopowej krótszy
jest okres niedro˝noÊci pora˝ennej zwiàzanej z samym
zabiegiem operacyjnym. W wyniku operacji laparoskopowych powstaje tak˝e znacznie mniej zrostów w jamie
otrzewnowej ( 22%) w porównaniu do operacji klasycznych (68%). Wyniki operacji laparoskopowych sà nie
gorsze w porównaniu z operacjami konwencjonalnymi.
W wielu przypadkach wyniki operacji laparoskopowych
sà lepsze ni˝ wyniki operacji konwencjonalnych.
Laparoskopia daje tak˝e znacznie mniejsze ryzyko
wyst´powania niektórych powikłaƒ pooperacyjnych.
Stwierdzono tak˝e, ˝e po operacji laparoskopowej
odpowiedê na stres jest mniejsza w porównaniu z takà
samà operacjà klasycznà, otwartà. JeÊli wyniki operacji
zale˝à tak˝e od immunosupresji wywołanej urazem operacyjnym, to operacja laparoskopowa wywołuje mniejszà immunosupresj´. W wielu badaniach reakcja „ostrej
fazy” wyra˝ana poziomem CRP(C-reactive protein) oraz
IL-6 (interleukinà 6) była mniejsza po operacji laparoskopowej w porównaniu z operacjà klasycznà. Obecnie
uwa˝a si´, ˝e mo˝e to byç przyczynà nieznacznie lepszych wyników onkologicznych operacji jelita grubego
i odbytnicy wykonywanych laparoskopowo w porównaniu z wynikami operacji konwencjonalnych a tak˝e
mniejszà liczbà zaka˝eƒ zwiàzanych z operacjà laparoskopowà w porównaniu do iloÊci zaka˝eƒ po operacjach
konwencjonalnych. W licznych badaniach stwierdzono,
˝e iloÊç zaka˝eƒ ran, iloÊç ropni wewnàtrz brzusznych,
liczba zaka˝eƒ w drogach oddechowych po operacji

laparoskopowej jest mniejsza w porównaniu z operacjà
otwartà. Richard Whealan wykazał, ˝e immunosupresja
wyra˝ona poziomem IGF-BP-3 zale˝y od długoÊci ci´cia
chirurgicznego, długoÊci rany operacyjnej, wyra˝onej
w centymetrach. Tak wi´c im wi´ksza rana operacyjna
– im dłu˝sza rana, tym wi´ksza immunosupresja.
Dynamiczny rozwój laparoskopii wywołał w ciàgu dwudziestu lat znaczne zmiany nie tylko w technice operacyjnej. Dzi´ki laparoskopii powstała idea chirurgii jednego dnia. Sama laparoskopia spowodowała tak˝e znaczne skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów, tak˝e po
operacjach konwencjonalnych. Ma to bezpoÊredni
wpływ na ograniczenie zaka˝eƒ wewnàtrz szpitalnych,
ze wzgl´du na krótszà ekspozycj´ pacjenta na bakterie
szpitalne. Wczesne uruchomienie pacjenta po operacji
laparoskopowej, mo˝liwe ze wzgl´du na małe rany, małe
dolegliwoÊci bólowe w okresie pooperacyjnym oraz
mały wpływ operacji laparoskopowej na układ krà˝enia
oraz układ oddechowy tak˝e sprzyja ograniczeniu ryzyka zaka˝enia. Obecnie nie istniejà badania prospektywne, randomizowane, a tak˝e badania retrospektywne,
które wykazały by wy˝szà jakoÊç ˝ycia po operacji konwencjonalnej w porównaniu z operacjà laparoskopowà.
Do podstawowych operacji laparoskopowych zalicza
si´ współczeÊnie operacje wyci´cia wyrostka robaczkowego, operacje wyci´cia p´cherzyka ˝ółciowego oraz
laparoskopi´ zwiadowczà. Wszystkie pozostałe operacje laparoskopowe to operacje zaawansowane. Mo˝liwe
do wykonania laparoskopowo i rutynowo wykonywane
w klinice sà laparoskopowe operacje na ˝ołàdku, łàcznie
z operacjami totalnej resekcji ˝ołàdka w raku tego
narzàdu, operacje wyci´cia przełyku z powodu raka,
operacje jelita grubego i odbytnicy. Wyniki badaƒ porównawczych wykazujà, ˝e radykalnoÊç onkologiczna operacji laparoskopowej jest porównywalna z odpowiadajàcà jej operacjà konwencjonalnà. Najwa˝niejszym czynnikiem oceny operacji onkologicznej sà prze˝ycia odległe. Badania wykazujà, ˝e prze˝ycia odlegle po operacji laparoskopowej sà nie gorsze ni˝ po operacji klasycznej. Podobnie europejski traial COLOR oceniajàcy
laparoskopowe operacje jelita grubego w odniesieniu do
operacji klasycznych wykazał, ˝e cz´stoÊç wszczepów
w kanałach po trokarach jest identyczna z cz´stoÊcià
wszczepów w ranach po operacjach konwencjonalnych.
Operacje laparoskopowe całkowicie zdominowały
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chirurgi´ p´cherzyka i dróg ˝ółciowych ale tak˝e operacje przepuklin rozworu przełykowego przepony, operacje antyrefluksowe, operacje guzów nadnerczy. W tej
grupie zabiegów, stanowià one tak zwany złoty standard
leczenia operacyjnego. W drugiej połowie XX wieku
w chirurgicznym leczeniu przepuklin nastàpiły wielkie
zmiany. Zwiàzane były one z rozwojem beznapi´ciowych
technik operacji przepuklin, poniewa˝ klasyczne operacje, zwiàzane z du˝ym napi´ciem w pachwinie i ranie
pooperacyjnej zwiàzane były z wysokim odsetkiem
nawrotów przepuklin. W okresie tym, szczególnie pod
koniec XX wieku zacz´to na szerokà skal´ u˝ywaç materiałów protetycznych do operowania przepuklin.
Wreszcie zacz´to do operacji przepuklin u˝ywaç przestrzeni przedotrzewnowej. Wszystkie te czynniki wykorzystano przy operacjach laparoskopowych przepuklin
pachwinowych.
W chirurgicznym leczeniu przepuklin, zabiegi laparoskopowe zdobyły sobie ju˝ stałà i mocnà pozycj´.
Szczególnie w leczeniu przepuklin pooperacyjnych, operacje laparoskopowe stanowià złoty standard leczenia.
Praktycznie we wszystkich przypadkach u˝ywa si´
w tych operacjach siatek z tworzyw sztucznych, którymi
zamyka si´ ubytek w powłokach. U˝ycie techniki laparoskopowej w leczeniu przepuklin pooperacyjnych znakomicie poprawiło wyniki tego leczenia i zmniejszyło liczb´
nawrotów. W leczeniu przepuklin pachwinowych, które
stanowià du˝y problem w praktyce chirurgicznej, zarówno ze wzgl´du na narastajàcy wraz z upływem czasu od
operacji pierwotnej odsetek nawrotów, ale i cz´stoÊç
zaka˝eƒ w pachwinie po operacji, zabiegi laparoskopowe prze˝ywajà obecnie rozkwit. Wskazaniem do operacji laparoskopowej w leczeniu przepuklin pachwinowych
sà ju˝ nie tylko przepukliny obustronne czy nawrotowe
ale tak˝e przepukliny u pacjentów otyłych, koniecznoÊç
wykonania dwóch operacji jednoczasowo u tego samego pacjenta, koniecznoÊç szybkiego powrotu do ˝ycia
społecznego i operacje u ludzi wykonujàcych ci´˝kà
prac´ fizycznà czy uprawiajàcych sport wyczynowy. Po
operacjach laparoskopowych przepuklin pachwinowych
stwierdza si´ znamienny statystycznie spadek zaka˝eƒ
siatki protetycznej u˝ytej do operacji. Wynika to prawdopodobnie z unikania kontaktu ze skórà, a wi´c mniejszym ryzykiem zaka˝enia bakteriami skórnymi, dzi´ki
u˝yciu przestrzeni przedotrzewnowej a tak˝e wprowa-
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dzaniu siatki przez sterylny trokar. Jednak warto w tym
miejscu przytoczyç opini´ doÊwiadczonego chirurga
przepuklin RV Cohen’a, który stwierdził, ˝e chirurg powinien operowaç przepuklin´ takà metodà, którà najlepiej
opanował i po której iloÊç nawrotów i powikłaƒ jest najmniejsza.
Obecnie wykonuje si´ tak˝e u wyselekcjonowanej
grupy pacjentów, takich u których niemo˝liwe jest wykonanie procedury wewnàtrz naczyniowej, a ze wzgl´du na
ci´˝ki stan ogólny, konwencjonalnej operacji naczyniowej- naczyniowe operacje
laparoskopowe. Mo˝na
w ten sposób operowaç równie˝ t´tniaki aorty brzusznej.
Reasumujàc powy˝sze rozwa˝ania nale˝y stwierdziç, ˝e
jeÊli wyniki badaƒ wykazujà, ˝e:
– wyniki kosmetyczne operacji laparoskopowej sà
lepsze ni˝ odpowiadajàcej jej operacji konwencjonalnej
– QoL (jakoÊç ˝ycia) jest wy˝sza po operacji laparoskopowej
– czas hospitalizacji jest krótszy po operacji laparoskopowej
– wyniki leczenia sà porównywalne albo lepsze po
operacji laparoskopowej
– operacja laparoskopowa powoduje mniejszà immunosupresj´
– po operacji laparoskopowej powstaje znacznie
mniej zrostów w jamie otrzewnowej
– operacja laparoskopowa wywiera mniejszy wpływ
na układ krà˝enia oraz układ oddechowy
– czas powrotu do aktywnoÊci zawodowej i społecznej po laparoskopii jest krótszy
– wyniki onkologiczne nie sà gorsze po operacji laparoskopowej
– mniejsza utrata krwi w trakcie operacji i w okresie
pooperacyjnym wyst´puje po operacji laparoskopowej
– mniejsza iloÊç Êrodków przeciwbólowych jest
konieczna po operacji laparoskopowej
– mniejsza obj´toÊç płynów infuzyjnych w czasie operacji i w okresie pooperacyjnym
Dlaczego nie operowaç laparoskopowo pacjentów,
którzy wymagajà leczenia operacyjnego?
Po erze rozwoju operacji laparoskopowych obecnie
jesteÊmy Êwiadkami rozwoju operacji przez naturalne
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otwory ciała. Sà to operacje NOTES – (Natural Oriface
Transluminal Endoscopic Surgery). W literaturze spotyka
si´ ró˝ne nazwy na okreÊlenie tych zabiegów. Sà to nazwy
angielskie, które jednak warto przytoczyç ze wzgl´du na
to, ˝e doskonale oddajà filozofi´ i ide´ tych operacji.
Incisionless, a wi´c operacja bez rany, bez naci´cia
powłok. Transluminal, to operacja „przez Êcian´” przewodu pokarmowego, przez Êcian´ ˝ołàdka, jelita grubego
czy te˝ Êcian´ sklepienia pochwy lub dno p´cherza
moczowego. I wreszcie NOTES, czyli skrót utworzony od
pierwszych liter nazwy angielskiej przytoczonej wy˝ej. I ten
skrót jest najcz´Êciej u˝ywany w literaturze naukowej.
Kiedy intensywnie rozwijała si´ chirurgia laparoskopowa,
endoskopia gi´tka w tym czasie ewoluowała od metody
diagnostycznej, stosowanej głównie przez gastroenterologów, do metody terapeutycznej, wykonywanej tak˝e
przez chirurgów. Stało si´ to mo˝liwe dzi´ki rozwojowi
technologii umo˝liwiajàcej tworzenie nowych narz´dzi
endoskopowych ale tak˝e dzi´ki nowej perspektywie,
którà stworzył rozwój laparoskopii. Poniewa˝ chirurdzy
dà˝à do jak najmniej inwazyjnego dost´pu do pola operacyjnego powstała idea NOTES czyli operacji przez
naturalne otwory ciała. Oczekiwane korzyÊci tej procedury dla pacjentów to minimalizacja bólu pooperacyjnego
oraz skrócenie czasu wyłàczenia z ˝ycia społecznego
podczas hospitalizacji i niezdolnoÊci do pracy, a tak˝e
dzi´ki doskonałym efektom kosmetycznym i zlikwidowaniu ryzyka powstania przepuklin pooperacyjnych.
NOTES likwiduje tak˝e wszelkie problemy z ranami
pooperacyjnymi. Nie istnieje problem zaka˝enia ran,
wytrzewienia czy wreszcie przepuklin. Ponadto NOTES
daje nowe mo˝liwoÊci dla interwencji chirurgicznej
w jamie otrzewnowej, bez koniecznoÊci ci´cia powłok
jamy brzusznej. W technice NOTES opisano ju˝ bezpieczny dost´p do jamy otrzewnowej oraz wykonywane
na modelu zwierz´cym operacje, takie jak wyci´cie
p´cherzyka ˝ółciowego, wyrostka robaczkowego, podwiàzanie jajowodów, zespolenie ˝ołàdkowo-jelitowe,
wyci´cie jajnika i jajowodu, wyci´cie Êledziony, ogona
trzustki, operacje bariatryczne typu gastric-by-pass,
operacje przepuklin brzusznych z u˝yciem siatek prolenowych czy te˝ operacje antyrefluksowe. Mo˝liwe jest
tak˝e wykonanie operacji diagnostycznych, połàczonych z biopsjà czy pobraniem materiału do badaƒ bakteriologicznych.

W 2006 roku Rau jako pierwszy chirurg opisał wykonane bezpiecznie u człowieka operacje wyci´cia wyrostka robaczkowego. Seria liczyła sobie 7 przypadków.
W dost´pie do jamy otrzewnowej w technice NOTES istniejà cztery drogi:
– dost´p przez Êcian´ ˝ołàdka – operacja polega na
wprowadzeniu endoskopu gi´tkiego do ˝ołàdka, tak
jak podczas klasycznej gastrofiberoskopii, naci´ciu
punktowym przedniej Êciany ˝ołàdka, wprowadzeniu dilatatora (rozszerzadła) z balonem o Êrednicy
18mm, wprowadzeniu gi´tkiego fiberoskopu do
jamy otrzewnowej przez otwór w ˝ołàdku. Kolejnym
etapem jest dokładna inspekcja całej jamy otrzewnowej, która dzi´ki właÊciwoÊciom gi´tkim endoskopu jest łatwiejsza i bardziej dokładna w porównaniu z mo˝liwoÊciami inspekcji podczas laparoskopii sztywnej. Po zakoƒczeniu badania całej jamy
otrzewnowej wykonuje si´ operacj´ właÊciwà.
– dost´p przez Êcian´ odbytnicy lub esicy – operacj´
rozpoczyna klasyczna kolonofiberoskopia; po jej
zakoƒczeniu nale˝y odessaç powietrze z jelita grubego, dokonuje si´ punktowego otwarcia jelita grubego, i za pomocà dilatatora, tak jak podczas
dost´pu przez ˝ołàdkowego , wprowadza si´ kolonofiberoskop do jamy otrzewnowej celem wykonania operacji.
– dost´p przez sklepienie pochwy – operacj´ rozpoczyna badanie ginekologiczne. Nast´pnie wprowadza si´ klasyczny trokar i przez tylne sklepienie
pochwy uzyskuje si´ dost´p do jamy otrzewnowej.
Przez trokar wprowadza si´ endoskop gi´tki i wykonanie operacji staje si´ mo˝liwe.
– dost´p przez Êcian´ p´cherza moczowego – przez
cewk´ moczowà wprowadza si´ endoskop do
p´cherza moczowego a nast´pnie tak jak
w poprzednich operacjach po punktowej perforacji
Êciany p´cherza, wprowadza si´ rozszerzadła
i nast´pnie endoskop gi´tki do wykonania operacji.
Ka˝da z dróg ma zalety i wady. Dost´p przez pochw´
jest najłatwiejszy, pozwala na operowanie w wizualizacji
„na wprost”, co stanowi bardzo wa˝nà zalet´ tego
dost´pu. Jednak operacj´ takà mo˝na wykonaç jedynie
u kobiet. Nie oznacza to wprawdzie, ˝e jej wykonanie
jest mo˝liwe dokładnie u połowy pacjentów. Bowiem jeÊli
chodzi o patologi´ p´cherzyka i dróg ˝ółciowych, to
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kobiety stanowià ponad 85% operowanych. Dost´p
przez Êcian´ ˝ołàdka w przypadku operacji wyci´cia
p´cherzyka ˝ółciowego, wymaga operowania w inwersji
instrumentu gi´tkiego, co bardzo utrudnia operacj´.
Dost´p przez jelito grube pozwala na operowanie z wizualizacjà „na wprost”, jednak zastrze˝enia budzi wi´ksza
mo˝liwoÊç mechanicznego uszkodzenia jelit oraz zanieczyszczenia jamy otrzewnowej jelitowà florà bakteryjnà
w przypadku tak zwanych operacji czystych. Obecnie
najcz´Êciej wykonuje si´ operacje NOTES z dost´pu
przez ˝ołàdek oraz sklepienie pochwy. Po uzyskaniu
dost´pu do jamy otrzewnowej, wprowadza si´ endoskop gi´tki, nast´pnie do kanałów roboczych wprowadza si´ narz´dzia operacyjne. Narz´dzia mogà zostaç
podłàczone do elektrokoagulacji.
Przy stosowaniu NOTES du˝ym problemem jest
utrzymanie prawidłowego ciÊnienia w jamie otrzewnowej
oraz jego bezpieczne monitorowanie. Problem zwiàzany
jest z trudnoÊcià w utrzymaniu szczelnoÊci w miejscach
zmniejszonej odpornoÊci(otwór w ˝ołàdku, pora˝one
zwieracze przełyku, pora˝ona perystaltyka przewodu
pokarmowego w wyniku zwiotczenia) oraz braku
w zestawach do endoskopii gi´tkiej insuflatorów
(urzàdzeƒ do wprowadzania gazu do jamy otrzewnowej
pod kontrolowanym ciÊnieniem i w kontrolowanej obj´toÊci) z mo˝liwoÊcià pomiarów i kontroli ciÊnienia. Ze
wzgl´du na to, ˝e odma mo˝e spowodowaç spadek
powrotu ˝ylnego, spadek perfuzji nerek, ostrà niewydolnoÊç nerek czy te˝ spadek pojemnoÊci minutowej
serca, a tak˝e zespół ciasnoty wewnàtrzbrzusznej,
konieczne jest monitorowanie ciÊnienia. Badania wykonane na zwierz´tach wykazały, ˝e monitorowanie ciÊnienia na koƒcówce endoskopu dobrze oddaje ciÊnienie
panujàce wewnàtrz jamy otrzewnowej i jest bezpieczne.
Obecnie ciÊnienie to mo˝e byç monitorowane przez
drugi kanał roboczy endoskopu. Jest to jednak du˝a niedogodnoÊç, poniewa˝ wymaga ka˝dorazowo przepłukiwania kanału roboczego i wymiany narz´dzi. Wadà
takiego pomiaru ciÊnienia jest tak˝e to, ˝e ciÊnienie mierzone jest okresowo a nie stale. Inne badania wykazujà,
˝e u˝ycie klasycznego insuflatora laparoskopowego
minimalizuje ryzyko zaburzeƒ hemodynamicznych podczas NOTES.Jednym z podstawowych problemów
NOTES okazuje si´ uzyskanie dobrej i bezpiecznej techniki zamkni´cia Êciany przewodu pokarmowego w miej-
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scu wejÊcia do jamy otrzewnowej. Obecnie stosuje si´
kilka technik zamykania otworu w ˝ołàdku lub jelicie grubym:
– szew prosty r´czny, jednopi´trowy, trzywarstwowyProlen(Ethicon)
– stosowanie klipsów- Quick Clips
– staplery proste, liniowe, endoskopowe, na gi´tkiej
prowadnicy
– LSI Solutions- urzàdzenie do jednoczesnego wykonywania naci´cia w ˝ołàdku oraz zało˝enia szwu
okr´˝nego – Titanum knot (LSI Solutions, Victor, NY)
Cz´stoÊç przecieków z linii zamkni´cia otworu
w ˝ołàdku lub jelicie grubym jest obecnie doÊç znaczna i
wynosi około 10%. Jest to cz´stoÊç nieakceptowana klinicznie i wymaga znacznego udoskonalenia technik
zamykania otworu w Êcianie przewodu pokarmowego.
Ka˝dy przeciek oznacza bowiem zaka˝enie jamy otrzewnowej. W badaniu szczelnoÊci miejsca zamkni´cia otworu w ˝ołàdku stwierdzono, ˝e metodà najbardziej bezpiecznà jest LSI Solutions. Ocen´ bezpieczeƒstwa badano na ˝ołàdku Êwiƒskim, wypełniajàc go po zamkni´ciu
jednà z przedstawionych powy˝ej metod powietrzem pod
ró˝nym ciÊnieniem i okreÊlajàc ciÊnienie wydostania si´
gazu poza ˝ołàdek. Oceniano tak˝e ciÊnienie wydostania
si´ z ˝ołàdka zabarwionego płynu w miejscu zamkni´cia
˝ołàdka. Ró˝nice zaobserwowano jedynie w przypadku
stosowania gazu. JeÊli zastosowano roztwór barwnika, to
nieszczelnoÊç wyst´powała przy podobnym ciÊnieniu
roztworu, a ró˝nice mi´dzy poszczególnymi sposobami
zamkni´cia otworu w ˝ołàdku nie były istotne statystycznie. Zespolenia przewodu pokarmowego w technice
NOTES mo˝na wykonaç stosujàc technik´ dwu balonowà. Autorzy tej metody uzyskali szczelnoÊç na modelu
zwierz´cym we wszystkich operowanych dziewi´ciu przypadkach. Wa˝nym zagadnieniem w rozwoju NOTES jest
infekcja w jamie otrzewnowej w sytuacji otwarcia przewodu pokarmowego. W przypadku operacji, takich jak wyci´cie p´cherzyka ˝ółciowego, otwarcie Êwiatła przewodu
pokarmowego niepotrzebnie zwi´ksza inwazyjnoÊç i ryzyko infekcji jamy otrzewnowej. Dotyczy to tak˝e innych, tak
zwanych czystych operacji brzusznych. W zapobieganiu
zaka˝eniu jamy otrzewnowej stosuje si´ zabiegi „sterylizujàce” ˝ołàdek przed rozpocz´ciem procedury NOTES Do
operacji nale˝y tak˝e u˝ywaç wysterylizowanego sprz´tu
endoskopowego.
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Do kontaminacji jamy otrzewnowej dochodzi praktycznie jednak tak˝e podczas klasycznych czy laparoskopowych operacji brzusznych. Przy stosowaniu nowoczesnej profilaktyki antybiotykowej nie powinno to stanowiç powa˝nej bariery rozwoju NOTES. Opinia ta znajduje potwierdzenie w programie ERAS, a wi´c programie
przyspieszonego zdrowienia po operacjach, którego
jednym z elementów jest niestosowanie mechanicznego
czyszczenia jelita przed operacjà. Wi´kszoÊç badaczy
skłania si´ jednak do opinii, ˝e procedura NOTES nie
wymaga szczególnej dekontaminacji ˝ołàdka przed
zabiegiem. Kolejnym problemem w rozwoju NOTES jest
przestawienie chirurgów z pracy w stosunkowo du˝ej
przestrzeni operacyjnej, jakà daje laparoskopia, oraz
posługiwanie si´ narz´dziami zało˝onymi pod ró˝nym
kàtem w stosunku do operowanego narzàdu na prac´
w znaczne mniejszym polu operacyjnym, z narz´dziami
wprowadzonymi przez kanały robocze endoskopu gi´tkiego w osi kamery i cz´sto w inwersji. Utrudnia to
w znacznym stopniu orientacj´ w polu operacyjnym.
Z problemem tym łàczy si´ bezpoÊrednio sprawa trudnoÊci natury technicznej by operator mógł uzyskaç
odpowiednià trakcj´ przy eksponowaniu miejsca operowanego. Wymusiło to stosowanie zupełnie nowych technik, takich jak wprowadzenie do operowanego narzàdu
metalowego narz´dzia i nast´pnie manipulowanie przy
u˝yciu magnesu, operujàcego ponad powłokami jamy
brzusznej tak by przesuwaç dany narzàd.
W technice NOTES bardzo trudne jest opanowanie
powikłaƒ operacyjnych takich jak krwawienie Êródoperacyjne, perforacja jelita czy te˝ uszkodzenia narzàdów
mià˝szowych, np. Êledziony. Dlatego uwa˝a si´, ˝e procedura NOTES nie powinna byç wykonywana w pracowni endoskopowej a w dobrze wyposa˝onej sali operacyjnej, w znieczuleniu ogólnym i przez zespół posiadajàcy zarówno umiej´tnoÊci z zakresu chirurgii laparoskopowej jak i endoskopii gi´tkiej. Do czasu udoskonalenia i opanowania umiej´tnoÊci szycia w technice
NOTES rozsàdne wydaje si´ stosowanie techniki hybrydowej- połàczenia techniki NOTES z technikà laparoskopowà. Bardzo wa˝nà sprawà wydaje si´ opracowanie nowego systemu szkolenia, który umo˝liwi wykonywanie NOTES. Operacje te wymagajà bowiem znacznej
biegłoÊci w zaawansowanych technikach laparoskopowych ale i endoskopii gi´tkiej, zarówno diagnostycznej

jak i terapeutycznej. Bardzo ciekawym zastosowaniem
praktycznym i klinicznym dla NOTES wydaje si´ wykonywanie tej procedury przyłó˝kowo u pacjentów OIOM.
Ostatnia dekada XX stulecia przyniosła kolejnà rewolucj´ technologicznà w rozwoju chirurgii i innych dyscyplin zabiegowych. Na potrzeby medycyny wojennej oraz
na potrzeby załogowych lotów kosmicznych rozpocz´to
prac´ nad robotami operacyjnymi. Obecnie iloÊç zainstalowanych w Êwiecie robotów operacyjnych si´ga ju˝
tysi´cy i znajdujà one szerokie zastosowanie kliniczne.
Co legło u podstaw rozwoju robotów chirurgicznych?
Operowanie przy u˝yciu robota daje mo˝liwoÊç pracy
w trójwymiarowym polu operacyjnym. Jest to znaczàca
ró˝nica w porównaniu do klasycznych operacji laparoskopowych, gdzie chirurg musi sobie przetworzyç obraz
dwuwymiarowy na trójwymiarowy. Dzi´ki robotom operacyjnym uzyskujemy mo˝liwoÊci znacznie lepszej identyfikacji anatomicznej poprzez wi´ksze powi´kszenie
obrazu jak i pole trójwymiarowe a tak˝e mo˝liwoÊç obejrzenia przestrzeni w polu operacyjnym, niedost´pnych
dla chirurga w czasie operacji otwartych czy laparoskopowych, takich jak Êródpiersie czy poszczególne załamki otrzewnej, kopuły wàtroby czy te˝ narzàdy miednicy
mniejszej.
W trakcie operacji przy u˝yciu robota, operator steruje trzema narz´dziami o siedmiu stopniach swobody.
Nale˝y tu przypomnieç, ˝e człowiek ma dwie r´ce co
ogranicza liczb´ narz´dzi stosowanych jednoczeÊnie
w trakcie operacji laparoskopowej i konwencjonalnej do
dwóch. Tak˝e zakres ruchu, ograniczony przez mo˝liwoÊci zgi´cia nadgarstków jest znacznie mniejszy w operacji konwencjonalnej w porównaniu z operacjà z u˝yciem
robota operacyjnego. W trakcie operacji laparoskopowej, narz´dzia sà jedynie przedłu˝eniem osi długiej
koƒczyn operatora co bardzo ogranicza mo˝liwoÊci
manewrowania. Robot tak˝e znacznie poprawia mo˝liwoÊci skalowania ruchu, a wi´c znacznie precyzuje ruch
i ogranicza wady ludzkiej r´ki takie jak jej dr˝enie. Łàcznie ze znacznym powi´kszeniem obrazu, minimalizacjà
narz´dzi powoduje to znaczàce zwi´kszenie precyzji
operowania. Wszystkie te czynniki powodujà znaczne
ograniczenie urazu operacyjnego a wi´c ograniczajà
immunosupresj´ z nim zwiàzanà.
Wa˝nymi zaletami chirurgii robotów sà ich trzy cechy.
Otó˝ w przypadku robotów operacyjnych, krzywa ucze-

16
Biuletyn 2009, 1-2 (35)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

nia si´ jest bardzo krótka. Jest to wa˝na cecha, pozwala bowiem chirurgowi, który posiada umiej´tnoÊç operowania konwencjonalnego i laparoskopowego w stosunkowo krótkim czasie opanowaç technik´ „robotic surgery” w stopniu umo˝liwiajàcym jej u˝ycie w klinice. Kolejnà
cechà ”robotic surgery” jest ergonomia tej techniki operacyjnej. Otó˝ w trakcie operacji chirurg siedzi na stanowisku operacyjnym a nie stoi przy stole operacyjnym
i majàc oparte łokcie, manewruje wyłàcznie palcami.
Wszelkie publikacje podkreÊlajà znacznie wi´ksze bezpieczeƒstwo operacji z u˝yciem robotów w porównaniu
do operacji konwencjonalnych oraz laparoskopowych,
wi´kszà precyzj´ i mniejsze trudnoÊci techniczne operacji oraz porównywalne wyniki tych zabiegów. Jednà z
cech operacji z u˝yciem robotów operacyjnych jest
tak˝e znacznie wi´ksza korzyÊç wynikajàca z tych operacji po zabiegach bardziej skomplikowanych. Nale˝y to
rozumieç w ten sposób, ˝e im trudniejsza i bardziej
skomplikowana operacja, tym wi´ksza korzyÊç z u˝ycia
robota. Wa˝nym aspektem stosowania robotów operacyjnych jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne ograniczenie ryzyka zaka˝enia. W „robotic surgery” u˝ywa si´
bowiem wyłàcznie sprz´tu jednorazowego z rygorystycznà technologicznà jego kontrolà. Wyeliminowany
jest tak˝e kontakt mi´dzy operatorem a pacjentem.
Eliminuje wi´c to ryzyko przenoszenia zaka˝enia pomi´dzy nimi. Tak wi´c zmniejsza si´ ryzyko zaka˝enia choçby gronkowcem złocistym jeÊli lekarz jest jego nosicielem, co jest szczególnie wa˝ne w chirurgii
z u˝yciem implantów a tak˝e w trakcie zabiegów wykonywanych u pacjentów z immunosupresjà, poddanych
radio czy chemioterapii, czy pacjentów z chorobà nowotworowà, pacjentów z zaburzeniami od˝ywienia. Znosi
si´ tak˝e ryzyko przeniesienia zaka˝enia HIV czy wirusem zapalenia wàtroby typu C. Powy˝sze rozwa˝ania
o technikach operacyjnych z grupy minimalnie inwazyjnych, sà tylko przyczynkiem do szerokiej wiedzy
i doÊwiadczenia w tym wzgl´dzie. Nale˝y z całym naciskiem stwierdziç, ˝e o ile laparoskopii nie mo˝na ju˝ traktowaç jako eksperymentalnej techniki operacyjnej, o tyle
NOTES takim eksperymentem klinicznym obecnie jest,
a chirurgia robotów to okres mieszany, gdzie stosuje si´
t´ technik´ szeroko w klinice ale ze wzgl´du na wysokie
koszty i brak precyzyjnie opracowanych wskazaƒ, nie
mo˝e byç stosowana powszechnie. Jednak wszystkie te
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techniki wpisujà si´ doskonale w minimalnie inwazyjnà
ide´ współczesnej chirurgii. I to minimalnie inwazyjnej
nie tylko, lub nie wyłàcznie przez dà˝noÊç do minimalnego naruszenia ciàgłoÊci powłok skórnych ale tak˝e
przez minimalny ból, minimalne powikłania i minimalnà
ich liczb´, minimalnà hospitalizacj´, minimalnà iloÊç
otwartych wrót zaka˝enia przy maksymalnej korzyÊci dla
pacjenta, maksymalnej jakoÊci ˝ycia. Minimalne otwarcie wrót zaka˝enia polega nie tylko na matematycznym
skróceniu rany operacyjnej co mo˝na wyraziç w centymetrach. To tak˝e minimalizacja immunosupresji, wynikajàca z mniejszego urazu operacyjnego i mniejszej utraty
krwi co z kolei przekłada si´ na mniejszà cz´stoÊç przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych w trakcie
leczenia, łatwiejsze oddychanie pacjenta po operacji,
mniejsze upoÊledzenie układu krà˝enia, co wszystko
razem przekłada si´ na wi´kszà odpornoÊç na zaka˝enie.
„ Nic si´ nie koƒczy, wszystko si´ zmienia….” –
Heraclitus 540 – 480 BC
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Główne kierunki zmian w zakresie zatruç i zaka˝eƒ
pokarmowych w Polsce w latach 2000-2007
Małgorzata Kłosowska-Płoszek
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Koninie

Streszczenie
Zatrucia i zaka˝enia pokarmowe spowodowane zanieczyszczeniami biologicznymi ˝ywnoÊci i wody, a w szczególnoÊci bakteriami chorobotwórczymi, stanowià wa˝ny
problem z punktu widzenia zdrowia publicznego. W
Polsce, na podstawie danych epidemiologicznych w
latach 2000-2007, obserwuje si´ wyraênà tendencj´ wzrostowà zachorowaƒ o etiologii wirusowej. Ponadto, mo˝na
zaobserwowaç pewne zmiany dotyczàce bakteryjnych
infekcji pokarmowych. Stopniowo zmniejsza si´ ogólna
liczby zatruç pokarmowych typu salmonelozy, zatrucia
gronkowcowe. Natomiast zwi´ksza si´ udział innych bakteryjnych zaka˝eƒ pokarmowych, w tym zaka˝eƒ patogennymi szczepami Escherichia coli czy chorobotwórczymi pałeczkami Campylobacter i Listeria monocytogenes.
Na zmian´ sytuacji epidemiologicznej zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych, miało wpływ wiele czynników zwiàzanych z ogólnym rozwojem cywilizacyjnym, w tym równie˝
zmiany sposobu ˝ywienia i przechowywania ˝ywnoÊci.
Zatrucia i zaka˝enia pokarmowe w Êwietle przemian
cywilizacyjnych
Zatrucia i zaka˝enia pokarmowe sà to zachorowania
o charakterze zakaênym, inwazyjnym lub toksycznym,
których przyczynà najcz´Êciej jest spo˝ycie ˝ywnoÊci lub
wody o nieodpowiedniej jakoÊci zdrowotnej.
Biologicznymi czynnikami etiologicznymi mogà byç
zarówno wirusy, bakterie, toksyny, pierwotniaki jak i
patogenne grzyby.
Zatrucia i zaka˝enia pokarmowe spowodowane
zanieczyszczeniami biologicznymi ˝ywnoÊci i wody, a w
szczególnoÊci bakteriami chorobotwórczymi, stanowià
wa˝ny problem z punktu widzenia zdrowia publicznego.
ObecnoÊç mikroorganizmów patogennych lub toksynotwórczych mo˝e prowadziç do infekcji pokarmowych o
ró˝nym stopniu nasilenia objawów, od lekkich niestrawnoÊci po hospitalizacj´ i zejÊcia Êmiertelne. Nale˝y

dodaç, ˝e szkodliwa działalnoÊç mikroorganizmów patogennych przyczynia si´ równie˝ do strat natury ekonomicznej. Jest to zwiàzane z kosztami leczenia, powikłaniami, nieobecnoÊcià w pracy czy wreszcie z przedwczesnà Êmiercià pacjenta.
Problematyka zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych zmienia
si´ wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Przemiany te majà
charakter globalny i w głównej mierze dotyczà czynników etiologicznych. Analizujàc dane statystyczne z
zakresu urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci oraz urz´dowe
dane epidemiologiczne z ostatnich kilku dekad, obserwuje si´ zmian´ bakteryjnych czynników etiologicznych
zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych.
Wg Kwiatka maleje liczba zachorowaƒ wywołanych
przez takie czynniki jak: Staphylococcus aureus, Bacillus
cereus czy Clostridium. Zjawisku temu towarzyszy jednak wzrost liczby zachorowaƒ powodowanych przez
tzw.”nowe” czynniki bakteryjne, a mianowicie:
Salmonella
Enteritidis,
Campylobacter
jejuni,
Escherichia coli O157:H7 i Listeria monocytogenes [1].
Nowe patogeny pojawiajà si´ z wielu przyczyn, np.
pałeczki Listeria monocytogenes mogà namna˝aç si´ w
chłodniach oraz w produktach pakowanych pró˝niowo.
Natomiast zanieczyszczenia pałeczkami Campylobacter
wyst´pujà w tuszkach drobiu, które zostały uprzednio
poddane obróbce przemysłowej.
Na zmian´ sytuacji epidemiologicznej chorób zakaênych i zatruç pokarmowych, miało wpływ wiele czynników, wÊród których nale˝y wymieniç:
– ogólny rozwój przemian cywilizacyjnych,
– zmiana sposobu ˝ywienia i przechowywania ˝ywnoÊci, poprawa stanu sanitarnego ludnoÊci w zakresie
zaopatrzenia w wod´ i artykuły spo˝ywcze,
– szerokie zastosowanie antybiotyków i pojawienie si´
opornoÊci,
Sytuacja epidemiologiczna zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych w Polsce w latach 2000-2007
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Analiz´ mikrobiologicznych zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych w Polsce, przeprowadzono na podstawie
danych epidemiologicznych z biuletynów rocznych
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Paƒstwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) za lata 20002007. Celem analizy jest wskazanie i omówienie głównych trendów dotyczàcych problematyki zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych, a w szczególnoÊci przedstawienie
zmian w obszarze czynników etiologicznych.
W Polsce sà identyfikowane i rejestrowane nast´pujàce zatrucia i zaka˝enia pokarmowe:
l dury brzuszne i dury rzekome;
l salmonelozy;
l szigelozy;
l inne bakteryjne zaka˝enia jelitowe obejmujàce
zaka˝enia
chorobotwórczymi
szczepami
Escherichia coli, jersiniozy i kampylobakteriozy;
l inne bakteryjne zatrucia pokarmowe obejmujàce
zatrucia gronkowcowe, zatrucia jadem kiełbasianym (botulizm), zatrucia wywołane przez
Clostridium perfringens;
l listeriozy;
l wirusowe i inne zaka˝enia jelitowe.
Rejestrowaniem zatruç pokarmowych zajmuje si´
NIZP-PZH ze szczególnym uwzgl´dnieniem zachorowaƒ
zbiorowych. Rocznie w Polsce rejestrowanych jest około
20-30 tyÊ. zachorowaƒ b´dàcych bakteryjnymi infekcjami pokarmowymi. Jednak˝e nale˝y podkreÊliç, ˝e sà to
dane niedoszacowane, poniewa˝ jedynie zatrucia
z ci´˝kim przebiegiem choroby sà zgłaszane do lekarzy
i rejestrowane przez NIZP-PZH . Rzeczywista liczba tego
typu zachorowaƒ jest bardzo wysoka, i zgodnie z opinià
epidemiologów dotyczy znacznie wi´kszej liczby ludzi
ka˝dego roku. Ponadto, zwi´ksza si´ udział zatruç
i zaka˝eƒ pokarmowych o nieokreÊlonej etiologii.
Opóênienia i niedostatki w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej zatruç pokarmowych i zaka˝eƒ ˝ołàdkowojelitowych w Polsce stanowià powa˝ny mankament systemu nadzoru epidemiologicznego, szczególnie wobec
faktu, ˝e kontrola chorób przenoszonych przez ˝ywnoÊç
i ich zwalczanie jest jednym z priorytetów nadzoru nad
chorobami zakaênymi prowadzonego w ramach Unii
Europejskiej [2].
Sytuacj´ epidemiologicznà dotyczàcà wyst´powania
zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych w Polsce w latach 2000-

2007 prezentujà: tabela I i tabela II. Powy˝sza analiza
została przeprowadzona na podstawie danych z biuletynów rocznych NIZP-PZH z uwzgl´dnieniem czynników
etiologicznych, liczby zachorowaƒ, zapadalnoÊci na 100
tysi´cy ludnoÊci oraz liczby zgonów.
Dane epidemiologiczne dotyczàce omawianej problematyki, wskazujà na dynamiczny wzrost zachorowaƒ o etiologii wirusowej, które sà rejestrowane w meldunkach epidemiologicznych jako „wirusowe i inne
zaka˝enia jelitowe”. Mo˝na zaobserwowaç, ˝e liczba
wirusowych infekcji pokarmowych w roku 2006 osiàgn´ła zbli˝onà wartoÊç do liczby wszystkich przypadków bakteryjnych zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych.
W 2007 roku liczba ta, wzrosła przeszło pi´ciokrotnie
w stosunku do danych z roku 2000 (tj. z 3882 przypadków w 2000 roku do 21759 w 2007 roku). Tendencj´ t´,
równie˝ zaobserwowano w przypadku zbiorowych
zatruç pokarmowych.
Jest to zapewne skutkiem wprowadzenia w cz´Êci
stacji sanitarno-epidemiologicznych rutynowych badaƒ
materiału z ognisk w kierunku zaka˝eƒ wirusowych [3].
WÊród zarejestrowanych wirusowych zaka˝eƒ ˝ołàdkowo-jelitowych, rotawirusy dominujà jako czynnik etiologiczny. Zaka˝enia przez nie wywoływane głównie dotyczà małych dzieci, natomiast rzadziej osób dorosłych.
Jednak˝e, dokonujàc analizy porównawczej liczby
zachorowaƒ w stosunku do liczby przypadków hospitalizowanych oraz liczby zgonów, mo˝na stwierdziç, ˝e najwi´ksze zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia człowieka stanowià
zatrucia i zaka˝enia pokarmowe o etiologii bakteryjnej.
W latach 2000-2007 mo˝na zaobserwowaç pewne
zmiany dotyczàce bakteryjnych zatruç pokarmowych
i zaka˝eƒ ˝ołàdkowo-jelitowych. Stopniowe zmniejszanie si´ ogólnej liczby zatruç pokarmowych typu salmonelozy, zatrucia gronkowcowe itp. Natomiast zwi´ksza
si´ udział innych bakteryjnych zaka˝eƒ pokarmowych,
w tym zaka˝eƒ patogennymi szczepami Escherichia
coli czy chorobotwórczymi pałeczkami Campylobacter.
W grupie tych zaka˝eƒ dominujà infekcje powodowane
przez biegunkotwórcze i inne szczepy Escherichia coli.
Porównawczà analiz´ zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych
w oparciu o współczynnik zapadalnoÊci na 100 tyÊ ludnoÊci, z podziałem na: wirusowe zaka˝enia pokarmowe,
bakteryjne zatrucia pokarmowe oraz inne bakteryjne
zaka˝enia pokarmowe, prezentuje Rys.1.
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Tabela II. Liczba zachorowaƒ i liczba zgonów z powodu zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych w Polsce w latach 2000-2006

Ryc. 1. Zatrucia i zaka˝enia pokarmowe w Polsce w latach 2000-2007 – zapadalnoÊç na 100 tyÊ. ludnoÊci
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Na podstawie 8-go raportu Âwiatowej Organizacji
Zdrowia „Surveillance Programme for Control of
Foodborne Infections and Intoxications in Europe”
mo˝na stwierdziç, ˝e sytuacja epidemiologiczna dotyczàca zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych w Polsce, jest
nieco odmienna ni˝ w innych krajach rozwini´tych.
Głównym czynnikiem etiologicznym zatruç pokarmowych w Wielkiej Brytanii sà bakterie Campylobacter.
JednoczeÊnie zauwa˝a si´ wi´kszy ni˝ w Polsce udział
zaka˝eƒ pokarmowych powodowanych przez pałeczki
Listeria monocytogenes.
Ryc. 2. Zatrucia i zaka˝enia pokarmowe w Polsce
w 2007 roku – zapadalnoÊç na 100 tyÊ. ludnoÊci
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Pomimo systematycznego zmniejszania si´ liczby
zatruç pokarmowych, powodowanych przez pałeczki
Salmonella spp., sà one nadal dominujàcym czynnikiem
etiologicznym bakteryjnych zatruç pokarmowych.
W Polsce zapadalnoÊç na salmonelozy jest bardzo
wysoka i w roku 2007 współczynnik zapadalnoÊci na 100
tyÊ. ludnoÊci wynosił 30,3. W 2000 roku zarejestrowano
ogółem 22 712 zachorowaƒ na salmonelozy jelitowe,
natomiast w roku 2007 liczba ta spadła do 11568 przypadków. Stwierdzono, ˝e najwi´kszà liczb´ zachorowaƒ
wywołujà
nast´pujàce serotypy: Enteritidis,
Typhimurium, Hadar, Infantis oraz Virchow. Salmonelozy
wyst´pujà zarówno w krajach ubogich jak i w krajach
rozwini´tych co wynika z trudnoÊci ich zwalczania nawet
przy wysokim poziomie ÊwiadomoÊci sanitarnej i zachowaniu standardów higienicznych. Najcz´stszà przyczynà zatruç pokarmowych wywoływanych przez pałeczki
Salmonella spp. jest spo˝ycie zanieczyszczonej ˝ywnoÊci tymi drobnoustrojami. Przyczynami zaka˝eƒ ˝ywnoÊci mogà byç:
– niedostateczny stan higieny w zakładach przemysłu
spo˝ywczego,
– nieodpowiednie warunki przechowywania artykułów
spo˝ywczych w zakładach, hurtowniach, sklepach
i w gospodarstwach domowych,
– nosicielstwo pałeczek Salmonella spp. wÊród pracowników bran˝y spo˝ywczej.
Bakterie te najcz´Êciej stanowià zanieczyszczenia
produktów pochodzenia zwierz´cego, typu mi´so,
mi´so drobiowe i jaja, jak równie˝, produktów mlecznych, roÊlinnych i wody. Du˝y odsetek infekcji pokarmowych typu salmoneloza, jest wynikiem spo˝ycia zanieczyszczonych chorobotwórczymi bakteriami jaj i produktów otrzymywanych na ich bazie, do których zaliczamy:
wyroby cukiernicze z kremem, lody i bezy. Kolejnym
istotnym êródłem zaka˝eƒ pałeczkami Salmonella spp.
o charakterze epidemicznym jest mi´so w tym równie˝
mi´so drobiowe oraz niepasteryzowane mleko.
Rozkład bakteryjnych zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych
powodowanych przez inne zidentyfikowane czynniki
etiologiczne przedstawia Rys.2. Dane o zapadalnoÊci na
poszczególne typy zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych
dotyczà roku 2007. Z uwagi na bardzo wysoki udział salmoneloz nie uj´to ich na powy˝szym wykresie w celu
lepszego zobrazowania udziału pozostałych patogenów.
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W 2007 roku zaobserwowano w Polsce, wzrost zapadalnoÊci na kamylobakteriozy oraz nieznaczny na listeriozy. Prawdopodobnie jest to zwiàzane z rozwojem diagnostyki zaka˝eƒ w kierunku patogenów, które powodujà omawiane infekcje pokarmowe. Mo˝na przypuszczaç
˝e liczba zgłoszonych listerioz i kampylobakterioz jest
nadal niedoszacowana i b´dzie wzrastała wraz z upowszechnianiem si´ badaƒ w kierunku Listeria monocytogenes i chorobotwórczych szczepów Campylobacter.
Liczba zarejestrowanych listerioz w 2007 roku wynosiła 43 zachorowania i wzrosła wzgl´dem roku 2000 czterokrotnie. Nale˝y podkreÊliç ˝e, wi´kszoÊç zarejestrowanych przypadków wymagała hospitalizacji i niejednokrotnie koƒczyła si´ zejÊciem Êmiertelnym pomimo właÊciwie postawionej diagnozy.
Z punktu widzenia klinicystów i epidemiologów,
Listeria monocytogenes stanowi powa˝ny czynnik etiologiczny zaka˝eƒ pokarmowych. Listerioza mo˝e przebiegaç w sposób inwazyjny lub nieinwazyjny. Zaka˝enia
omawianym patogenem u wi´kszoÊci osób z prawidłowym systemem odpornoÊciowym, powodujà objawy
chorobowe przypominajàce gryp´ lub krótkotrwałà,
samowyleczalnà listerioz´ pokarmowà o charakterze
biegunkowym.
Postaç inwazyjna jest stosunkowo rzadka, rocznie
stwierdza si´ 2-9 przypadków na milion osób, jednak˝e
jest ona jednà z najbardziej niebezpiecznych infekcji
pokarmowych, charakteryzujàcà si´ ÊmiertelnoÊcià
si´gajàcà 30% [11].
Szczególnie nara˝one na zaka˝enia pałeczkami
Listeria monocytogenes sà osoby nale˝àce do grupy
podwy˝szonego ryzyka, tj. kobiety w cià˝y, dzieci, ludzie
w podeszłym wieku oraz osoby o obni˝onej odpornoÊci
organizmu.
Głównym êródłem zaka˝enia pałeczkami Listeria
monocytogenes jest ˝ywnoÊç, poniewa˝ bakterie te sà
wyjàtkowo odporne na zakwaszenie Êrodowiska i wysokie st´˝enie jonów sodowych b´dàcych cz´stym czynnikiem konserwujàcym ró˝ne Êrodki spo˝ywcze. Ponadto,
potrafià prze˝ywaç i namna˝aç si´ w warunkach chłodniczych.
Główne grupy produktów najcz´Êciej zawierajàce
zanieczyszczenia pałeczkami Listeria monocytogenes to:
l ˝ywnoÊç pochodzenia zwierz´cego (surowe kiełbasy, mi´so, mi´so drobiowe, surowe i w´dzone ryby,

owoce morza, mleko, sery lody),
surowe i mro˝one warzywa,
l inne (sałatki, ciasta z kremem, wyroby garma˝eryjne).
Powy˝ej zostały omówione dwa najistotniejsze patogeny wyst´pujàce w ˝ywnoÊci, tj. Salmonella spp.
i Listeria monocytogenes. Ze wzgl´du na du˝e zagro˝enie zdrowotne zwiàzane z obecnoÊcià tych bakterii,
po˝àdanà sytuacjà byłby całkowity brak tych mikroorganizmów w ˝ywnoÊci. Znalazło to odzwierciedlenie
w Rozporzàdzeniu (WE) nr 2073/2005 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczàcych Êrodków spo˝ywczych. Bioràc pod uwag´ bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci
pod kàtem parametrów mikrobiologicznych, powy˝sze
rozporzàdzenie jest istotnym aktem prawnym, poniewa˝
okreÊla dopuszczalne limity zanieczyszczeƒ mikrobiologicznych.
Kolejnà wa˝nà kwestià dotyczàcà zatruç i zaka˝eƒ
pokarmowych jest kampylobakterioza. Choroba ta jest
powodowana przez pałeczki Campylobacter jejuni, rzadziej przez Campylobacter coli. W Polsce dane o zachorowaniach na t´ chorob´ sà dost´pne od roku 2003. Jest
to zwiàzane z ustawowym wprowadzeniem obowiàzku
zgłaszania kampylobakteriozy, jako odr´bnej jednostki
chorobowej w ramach systemu nadzoru nad chorobami
zakaênymi. Kwestia ta jest regulowana przez Ustaw´
o chorobach zakaênych i zaka˝eniach z dnia 6 wrzeÊnia
2001 roku. Kampylobakterioza jest jednà z głównych
przyczyn schorzeƒ ˝ołàdkowo-jelitowych w USA, Wielkiej
Brytanii, Japonii i w innych rozwini´tych krajach. Dane
dotyczàce Polski nie sà tak niepokojàce, jednak˝e mo˝na
przypuszczaç ˝e sà one w du˝ej mierze niedoszacowane. Systematycznie, wraz z rozwojem diagnostyki laboratoryjnej i wzrastajàcej ÊwiadomoÊci lekarzy, wzrasta liczba zgłaszanych kampylobakterioz do systemu nadzoru
nad chorobami zakaênymi. W roku 2003 zarejestrowano
tylko 13 przypadków zachorowaƒ na kampylobakteriozy,
natomiast w roku 2007 liczba ta wzrosła do 192. Choroby
wywołane przez pałeczki Campylobacter w znacznej
cz´Êci dotyczà małych dzieci w wieku do 4 lat. Jednak˝e
analizujàc dane dotyczàce przypadków koƒczàcych si´
zgonem mo˝na stwierdziç, ˝e choroba ta charakteryzuje
si´ niskà ÊmiertelnoÊcià.
Według formularzy – wywiadów o chorobach zakal
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ênych nadesłanych przez Stacje SanitarnoEpidemiologiczne z terenu całego kraju, w 2006 roku nie
odnotowano zgonów, których wyjÊciowà przyczynà były
zaka˝enia pałeczkami Campylobacter [12].
Głównym êródłem zaka˝enia jest ˝ywnoÊç oraz woda.
Stosunkowo du˝y odsetek infekcji jest wynikiem spo˝ycia zanieczyszczonego chorobotwórczymi bakteriami
drobiu i przetworów drobiowych oraz mi´sa i produktów
mi´snych. Jest to bardzo cz´sto zwiàzane z nieodpowiednià obróbkà termicznà wy˝ej wymienionych grup
produktów.
W przypadku kampylobakteriozy istniejà olbrzymie
kłopoty z ustaleniem êródła infekcji, poniewa˝ charakteryzuje si´ ona stosunkowo długim okresem inkubacji,
w porównaniu ze schorzeniami wywołanymi przez inne
patogeny jelitowe. Trudno jest zatem potwierdziç mikrobiologicznie obecnoÊç bakterii w ˝ywnoÊci, która w wi´kszoÊci nie jest ˝ywnoÊcià trwałà [13].

i przechowywania ˝ywnoÊci, mogà doprowadziç do
znacznego wzrostu chorób powodowanych spo˝yciem
niebezpiecznych produktów ˝ywnoÊciowych. Jednak˝e,
właÊciwà drogà do ograniczenia wyst´powania zatruç i
zaka˝eƒ pokarmowych jest ujednolicenie prawa ˝ywnoÊciowego, opracowanie mi´dzynarodowych standardów
i norm oraz szybkie reagowanie na nowo pojawiajàce si´
czynniki etiologiczne.

Podsumowanie
Powy˝ej omówiono zasadnicze kwestie dotyczàce
zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem zmiany dominujàcych czynników etiologicznych. Obserwuje si´ spadek zachorowaƒ na tradycyjne bakteryjne zatrucia pokarmowe, przy jednoczesnym wzroÊcie zapadalnoÊci na inne zaka˝enia jelitowe.
Jednak˝e, nale˝y podkreÊliç ˝e tradycyjne zatrucia
pokarmowe, w skład których wchodzà mi´dzy innymi:
salmonelozy, zatrucia gronkowcowe, wcià˝ charakteryzujà si´ wysokim współczynnikiem zapadalnoÊci.
Główne zauwa˝alne kierunki zmian to:
l systematyczne zmniejszanie si´ zapadalnoÊci na
salmonelozy,
l wzrost zapadalnoÊci na kampylobakteriozy,
l stopniowy wzrost zapadalnoÊci na listeriozy,
l dynamiczny wzrost liczby zaka˝eƒ pokarmowych
o etiologii wirusowej.
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Współczesny Êwiat niesie ze sobà zmiany, które tak˝e
dotyczà problematyki zatruç i zaka˝eƒ pokarmowych.
Analiza danych epidemiologicznych pokazuje, ˝e równie˝ w Polsce sà widoczne przesłanki ogólnoÊwiatowej
zmiany w zakresie czynników etiologicznych. Uprzemysłowienie produkcji, globalizacja dostaw ˝ywnoÊci,
post´pujàca urbanizacja, zmiany sposobu ˝ywienia
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USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób
Komentarz Paweł Grzesiowski
Narodowy Instytut Leków
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Przepisy ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi zawierajà szereg zmian w stosunku do ustawy z 2001 r., szczególnie w zakresie doprecyzowania kwestii zwiàzanych z
profilaktykà, ocenà ryzyka i monitorowaniem zaka˝eƒ
szpitalnych. W art. 11. przepisy dotyczàce osób realizujàcych Êwiadczenia zdrowotne poszerzono o ocen´
ryzyka wystàpienia zaka˝enia, wykonywanie badaƒ laboratoryjnych, analiz´ lokalnej sytuacji epidemiologicznej w
celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej
oraz prowadzenie kontroli wewn´trznej w zakresie realizacji tych działaƒ. Ocena ryzyka jest jednym z najwa˝niejszych elementów systemu zapobiegania, powinna
byç wykonywana na podstawie zdefiniowanych wskaêników. Nowym elementem jest wprowadzenie obowiàzku
kontroli wewn´trznej oraz dokumentacji. Powy˝sze przepisy wskazujà na koniecznoÊç prowadzenia szczegółowego dokumentowania realizacji działaƒ z zakresu bezpieczeƒstwa epidemiologicznego w szpitalu.
Zgodnie z art. 14. kierownik szpitala jest odpowiedzialny nie tylko za powołanie, ale i nadzór nad działalnoÊcià zespołu i komitetu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych.
Oznacza to, ˝e cały zespół podlega merytorycznie bezpoÊrednio kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej. W
tym obszarze zawarto równie˝ ocen´ ryzyka i monitorowanie zaka˝eƒ szpitalnych oraz czynników alarmowych.
Realizacji tych celów ma sprzyjaç zawarte w ust. 3
zapewnienie wykonywania badaƒ laboratoryjnych
w ciàgu całej doby. Ustawa nakłada równie˝ obowiàzek
podejmowania działaƒ na rzecz ograniczenia narastania
lekoopornoÊci biologicznych czynników chorobotwórczych w wyniku niewłaÊciwego stosowania profilaktyki i
terapii antybiotykowej, co jest jednoznacznym wskazaniem do wdra˝ania programów racjonalnej diagnostyki i
terapii zaka˝eƒ, nowoczesnych receptariuszy szpitalnych ze schematami empirycznej antybiotykoterapii w
poszczególnych jednostkach chorobowych oraz monitorowania zu˝ycia leków przeciwbakteryjnych.

Doprecyzowano zakres gromadzenia w szpitalu informacji o zaka˝eniach szpitalnych i drobnoustrojach alarmowych. Rejestr zaka˝eƒ szpitalnych i czynników alarmowych mo˝e byç prowadzony w formie papierowej lub
w systemie elektronicznym, a dane w nim zgromadzone
sà udost´pniane organom inspekcji sanitarnej.
W art. 15 doprecyzowano skład zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych. Poszerzenie składu o mikrobiologa klinicznego było od dawna oczekiwanym krokiem w kierunku poprawy czułoÊci systemu monitorowania oraz
monitorowania mikrobiologicznego. Zmniejszenie liczby
łó˝ek przypadajàcej na jeden etat piel´gniarki epidemiologicznej jest podyktowany rosnàcà iloÊcià zadaƒ oraz
zwi´kszajàcym si´ stopniem komplikacji zaka˝eƒ szpitalnych towarzyszàcym post´powi nauk medycznych.
Katalog zadaƒ zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych
został poszerzony o wa˝ne elementy, jak prowadzenie
kontroli wewn´trznej, przedstawianie wyników i wniosków z kontroli kierownikowi szpitala i komitetowi zaka˝eƒ szpitalnych oraz konsultowanie osób podejrzanych
o zaka˝enie lub chorob´ zakaênà oraz osób, u których
rozpoznano zaka˝enie lub chorob´ zakaênà. W ten sposób ustawa nie tylko daje uprawnienie członkom zespołów do uczestniczenia w pracy oddziałów, ale równie˝
wskazuje na koniecznoÊç konsultacji w trudnych sytuacjach klinicznych oraz prowadzenia kontroli wewn´trznej, a tak˝e przykazywania informacji zwrotnej.
Doprecyzowano równie˝ skład komitetu kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych i rozszerzono zakres zadaƒ o bardzo istotny
obszar obejmujàcy opracowanie i aktualizacj´ standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zaka˝eƒ i
chorób zakaênych w szpitalu.
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USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi
4)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa okreÊla:
1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi, w tym zasady
i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działaƒ przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu
unieszkodliwienia êródeł zaka˝enia, przeci´cia
dróg szerzenia si´ zaka˝eƒ i chorób zakaênych
oraz uodpornienia osób podatnych na zaka˝enie;
2) zadania organów administracji publicznej
w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi;
3) uprawnienia i obowiàzki Êwiadczeniodawców
oraz osób przebywajàcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zaka˝eƒ i chorób zakaênych
u ludzi.
Art. 2.
U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) badanie sanitarno-epidemiologiczne – badanie,
w którego skład wchodzà badanie lekarskie,
badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania
i konsultacje specjalistyczne, wykonywane
w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu
wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby
zakaênej;
2) biologiczny czynnik chorobotwórczy – posiadajàce zdolnoÊç wywoływania objawów chorobowych
drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez
nie produkty, zewn´trzne i wewn´trzne paso˝yty
człowieka lub wytwarzane przez nie produkty,
czàstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub
przenoszenia materiału genetycznego, w tym
zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe
lub wytwarzane przez nie produkty;
3) choroby zakaêne – choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze,

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

które ze wzgl´du na charakter i sposób szerzenia
si´ stanowià zagro˝enie dla zdrowia publicznego;
choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce
zakaêna – choroba zakaêna łatwo rozprzestrzeniajàca si´, o wysokiej ÊmiertelnoÊci, powodujàca
szczególne zagro˝enie dla zdrowia publicznego
i wymagajàca specjalnych metod zwalczania,
w tym cholera, d˝uma, ospa prawdziwa, wirusowe goràczki krwotoczne;
czynnik alarmowy – biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwoÊci lub opornoÊci;
dekontaminacja – proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie,
dezynfekcj´ i sterylizacj´;
dezynfekcja – proces redukcji iloÊci biologicznych
czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych;
dochodzenie epidemiologiczne – wykrywanie
zachorowaƒ, czynnika etiologicznego oraz okreÊlanie przyczyn, êródeł, rezerwuarów i mechanizmów
szerzenia si´ choroby zakaênej lub zaka˝enia;
epidemia – wystàpienie na danym obszarze zaka˝eƒ lub zachorowaƒ na chorob´ zakaênà w liczbie
wyraênie wi´kszej ni˝ we wczeÊniejszym okresie
albo wystàpienie zaka˝eƒ lub chorób zakaênych
dotychczas niewyst´pujàcych;
informacje – dane nieobejmujàce danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych;
izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób
chorych na chorob´ zakaênà albo osoby lub
grupy osób podejrzanych o chorob´ zakaênà,
w celu uniemo˝liwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;
kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej,
która była nara˝ona na zaka˝enie, w celu zapobie˝enia szerzeniu si´ chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaênych;
łaƒcuch chłodniczy – Êrodki techniczne i rozwiàzania organizacyjne słu˝àce utrzymaniu oraz
monitorowaniu, zgodnych z zaleceniami wytwórcy warunków przechowywania, transportu i dystrybucji produktów immunologicznych w rozumieniu art. 2 pkt 30 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53,
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14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

poz. 533, z póên. zm.) w celu zachowania ich
trwałoÊci i zapobie˝enia zmniejszeniu ich skutecznoÊci;
nadzór epidemiologiczny – obserwacj´ osoby zaka˝onej lub podejrzanej o zaka˝enie, bez ograniczenia
jej swobody przemieszczania si´, wykonywanie
badaƒ sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby
w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby
zakaênej oraz zebranie, analiz´ i interpretacj´ informacji o okolicznoÊciach i skutkach zaka˝enia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analiz´ oraz interpretacj´ informacji
o zachorowaniach lub innych procesach zachodzàcych w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zaka˝eƒ lub
chorób zakaênych (nadzór ogólny);
nadzór sentinel – wybiórczy nadzór epidemiologiczny, prowadzony przez wybrany podmiot lub
zespół podmiotów w zakresie ich podstawowej
działalnoÊci;
niepo˝àdany odczyn poszczepienny – niepo˝àdany objaw chorobowy pozostajàcy w zwiàzku
czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym;
nosiciel – osob´ bez objawów choroby zakaênej,
w której organizmie bytujà biologiczne czynniki
chorobotwórcze, stanowiàcà potencjalne êródło
zaka˝enia innych osób;
oÊrodek referencyjny – podmiot lub wyodr´bnionà w jego strukturze jednostk´, wskazane przez
ministra właÊciwego do spraw zdrowia, które uzyskały akredytacj´ w zakresie przedmiotu referencyjnoÊci na podstawie przepisów ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.
lub akredytacj´ Âwiatowej Organizacji Zdrowia lub
Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i
Kontroli Chorób, realizujàce zadania z zakresu
diagnostyki mikrobiologicznej lub klinicznej, obejmujàce weryfikacj´ rozpoznaƒ zaka˝eƒ i wyników
badaƒ laboratoryjnych;
ozdrowieniec – osob´, u której ustàpiły objawy
choroby zakaênej;
podejrzany o chorob´ zakaênà – osob´, u której

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

Nowe Akty Prawne

wyst´pujà objawy kliniczne lub odchylenia od
stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych,
mogàce wskazywaç na chorob´ zakaênà;
podejrzany o zaka˝enie – osob´, u której nie
wyst´pujà objawy zaka˝enia ani choroby zakaênej, która miała stycznoÊç ze êródłem zaka˝enia,
a charakter czynnika zakaênego i okolicznoÊci
stycznoÊci uzasadniajà podejrzenie zaka˝enia;
stan epidemii – sytuacj´ prawnà wprowadzonà na
danym obszarze w zwiàzku z wystàpieniem epidemii w celu podj´cia okreÊlonych w ustawie działaƒ
przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla
zminimalizowania skutków epidemii;
stan zagro˝enia epidemicznego – sytuacj´ prawnà wprowadzonà na danym obszarze w zwiàzku
z ryzykiem wystàpienia epidemii w celu podj´cia
okreÊlonych w ustawie działaƒ zapobiegawczych;
sterylizacja – proces zniszczenia zdolnych do
namna˝ania si´ form biologicznych czynników
chorobotwórczych;
stycznoÊç – bezpoÊredni lub poÊredni kontakt
osoby ze êródłem zaka˝enia, je˝eli charakter tego
kontaktu zagra˝ał lub zagra˝a przeniesieniem na t´
osob´ biologicznych czynników chorobotwórczych;
szczepienie ochronne – podanie szczepionki
przeciw chorobie zakaênej w celu sztucznego
uodpornienia przeciwko tej chorobie;
Êwiadczenie zdrowotne – Êwiadczenie zdrowotne
w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027);
Êwiadczeniodawca – Êwiadczeniodawc´ w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych;
ubezpieczony – ubezpieczonego w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych;
zabiegi sanitarne – działania słu˝àce poprawie
higieny osobistej, w tym mycie i strzy˝enie, higieny odzie˝y, higieny pomieszczeƒ, podejmowane
w celu zapobiegania oraz zwalczania zaka˝eƒ
i chorób zakaênych;
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31) zagro˝enie epidemiczne – zaistnienie na danym
obszarze warunków lub przesłanek wskazujàcych
na ryzyko wystàpienia epidemii;
32) zaka˝enie – wnikni´cie do organizmu i rozwój
w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego;
33) zaka˝enie szpitalne – zaka˝enie, które wystàpiło
w zwiàzku z udzieleniem Êwiadczeƒ zdrowotnych,
w przypadku gdy choroba:
a) nie pozostawała w momencie udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w okresie wyl´gania albo
b) wystàpiła po udzieleniu Êwiadczeƒ zdrowotnych,
w okresie nie dłu˝szym ni˝ najdłu˝szy okres jej
wyl´gania;
34) zaraêliwoÊç – zdolnoÊç biologicznego czynnika
chorobotwórczego do prze˝ycia i namna˝ania
oraz do wywołania objawów chorobowych po
przeniesieniu go do organizmu innego człowieka
lub zwierz´cia;
35) zdrowie publiczne – stan zdrowotny całego społeczeƒstwa lub jego cz´Êci, okreÊlany na podstawie wskaêników epidemiologicznych i demograficznych.
Art. 3.
1. Przepisy ustawy stosuje si´ do zaka˝eƒ i chorób
zakaênych, których wykaz jest okreÊlony w załàczniku do ustawy, oraz biologicznych czynników
chorobotwórczych wywołujàcych te zaka˝enia
i choroby.
2. W razie niebezpieczeƒstwa szerzenia si´ zaka˝enia
lub choroby zakaênej innych ni˝ wymienione
w wykazie, o którym mowa w ust. 1, minister właÊciwy do spraw zdrowia mo˝e ogłosiç, w drodze rozporzàdzenia, zaka˝enie lub chorob´ zakaênà oraz,
o ile jest znany, wywołujàcy je biologiczny czynnik
chorobotwórczy, a je˝eli to konieczne, szczególny
sposób post´powania Êwiadczeniodawców i osób
nara˝onych na zaka˝enie lub zachorowanie przez
czas okreÊlony w rozporzàdzeniu.
3. Do zaka˝enia lub choroby zakaênej oraz wywołujàcego je biologicznego czynnika chorobotwórczego okreÊlonych na podstawie ust. 2 stosuje si´
przepisy ustawy.
4. Minister właÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) kryteria rozpoznawania, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, zaka˝enia lub choroby zakaênej, w tym choroby szczególnie niebezpiecznej
i wysoce zakaênej,
2) metody zapobiegania zaka˝eniu lub chorobie
zakaênej oraz lekoopornoÊci biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujàcych te choroby,
3) rodzaje badaƒ laboratoryjnych niezb´dnych do
rozpoznania oraz identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych – majàc na wzgl´dzie
zapewnienie poprawnoÊci rozpoznawania zaka˝eƒ i chorób zakaênych, potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz ochron´ zdrowia publicznego.
Art. 4.
1. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, programy zapobiegania i zwalczania
okreÊlonych zaka˝eƒ lub chorób zakaênych oraz
lekoopornoÊci biologicznych czynników chorobotwórczych, wynikajàce z sytuacji epidemiologicznej kraju lub z koniecznoÊci dostosowania do programów mi´dzynarodowych, majàc na wzgl´dzie
ich skuteczne wykonywanie oraz zapewnienie
obj´cia ochronà zdrowotnà osób, których szczególne nara˝enie na zaka˝enie wynika z sytuacji
epidemiologicznej.
2. Koszty realizacji zadaƒ obj´tych programami,
o których mowa w ust. 1, sà finansowane z bud˝etu
paƒstwa odpowiednio z cz´Êci, których dysponentami sà właÊciwi ministrowie realizujàcy te programy.
3. Zadania obj´te programami, o których mowa
w ust. 1, sà realizowane przez podmioty wskazane w tych programach, na podstawie umów
zawieranych przez ministrów, o których mowa
w ust. 2, z tymi podmiotami, chyba ˝e obowiàzek
ich realizacji wynika z odr´bnych przepisów.
Rozdział 2
Badania sanitarno-epidemiologiczne
Art. 5.
1. Osoby przebywajàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sà obowiàzane na zasadach
okreÊlonych w ustawie do:
1) poddawania si´ badaniom sanitarno-epidemiolo-
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

2.

3.

gicznym, w tym równie˝ post´powaniu majàcemu
na celu pobranie lub dostarczenie materiału do
tych badaƒ;
poddawania si´ obowiàzkowym szczepieniom
ochronnym w ramach Narodowego Programu
Szczepieƒ Ochronnych;
poddawania si´ leczeniu, hospitalizacji, izolacji,
kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu;
stosowania si´ do nakazów i zakazów organów
administracji publicznej słu˝àcych zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych;
poddawania si´ zabiegom sanitarnym;
zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia lub choroby zakaênej na inne osoby – je˝eli sà osobami zaka˝onymi, chorymi na chorob´
zakaênà lub nosicielami;
udzielania informacji oraz niezb´dnych danych
podmiotom sprawujàcym nadzór epidemiologiczny.
W przypadku osoby nieposiadajàcej pełnej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych odpowiedzialnoÊç
za wypełnienie obowiàzków, o których mowa
w ust. 1, ponosi osoba, która sprawuje prawnà lub
faktycznà piecz´ nad osobà małoletnià lub bezradnà.
Osoby przebywajàce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres krótszy ni˝ trzy miesiàce sà zwolnione z obowiàzku poddawania si´ szczepieniom
ochronnym, z wyjàtkiem szczepieƒ przeciw wÊciekliênie i przeciw t´˝cowi u osób ze stycznoÊci.

Art. 6.
1. Obowiàzkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, okreÊlonym na podstawie art. 10 ust. 2
pkt 2, podlegajà:
1) podejrzani o zaka˝enie lub chorob´ zakaênà;
2) noworodki, niemowl´ta i kobiety w cià˝y, podejrzane o zaka˝enie lub chorob´ zakaênà mogàcà
si´ szerzyç z matki na płód lub dziecko;
3) nosiciele, ozdrowieƒcy oraz osoby, które były
nara˝one na zaka˝enie przez stycznoÊç z osobami zaka˝onymi, chorymi lub materiałem zakaênym;
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4) uczniowie, studenci i doktoranci kształcàcy si´ do
wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia lub choroby zakaênej na inne osoby;
5) osoby podejmujàce lub wykonujàce prace, przy
wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia lub choroby zakaênej na inne
osoby.
2. Na obowiàzkowe badania sanitarno-epidemiologiczne, okreÊlone na podstawie art. 10 ust. 2 pkt
2, kieruje:
1) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 – właÊciwy dla ich miejsca pobytu paƒstwowy powiatowy
inspektor sanitarny;
2) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – kierujàcy
szkołà albo rektor uczelni lub osoba przez nich
upowa˝niona;
3) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – pracodawca albo zlecajàcy wykonanie prac.
3. Wykonane badania sanitarno-epidemiologiczne
oraz ich wyniki sà odnotowywane w dokumentacji
medycznej pacjenta, prowadzonej w sposób i w
formach, okreÊlonych na podstawie art. 10 ust. 2
pkt 3 i 4.
Art. 7.
1. Badania lekarskie u osób, o których mowa w art.
6 ust. 1, przeprowadzajà lekarze podstawowej
opieki zdrowotnej lub lekarze wykonujàcy zadania
słu˝by medycyny pracy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o słu˝bie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 oraz
z 2006 r. Nr 141, poz. 1011).
2. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wydajà oraz
przekazujà osobie badanej, o której mowa w art.
6 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz pracodawcy albo osobie
zlecajàcej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:
1) o zdolnoÊci do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia
zaka˝enia lub choroby zakaênej na inne osoby;
2) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach
do wykonywania prac, przy wykonywaniu których
istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia lub
choroby zakaênej na inne osoby.
3. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wpisujà treÊç
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orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 2,
do karty badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Badania laboratoryjne u osób, o których mowa
w art. 6 ust. 1, przeprowadzajà, akredytowane
w zakresie przedmiotu badania na podstawie
przepisów o systemie oceny jakoÊci, laboratoria:
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, Paƒstwowej
Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji, Wojskowej
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na podstawie umów zawieranych z tymi organami;
jednostek właÊciwych w zakresie chorób płuc
i gruêlicy, w przypadku badaƒ w kierunku gruêlicy,
na podstawie umów zawieranych z właÊciwymi
miejscowo organami, o których mowa w pkt 1.
Organy, o których mowa w ust. 4 pkt 1, dokonujà
wyboru laboratoriów na podstawie przepisów
o zamówieniach publicznych, z wyłàczeniem
laboratoriów tych organów.

Art. 8.
1. Koszty badaƒ sanitarno-epidemiologicznych,
z wyłàczeniem laboratoryjnych badaƒ sanitarnoepidemiologicznych, wykonywanych u:
1) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4,
b´dàcych ubezpieczonymi, sà finansowane na
zasadach okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych;
2) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, nieposiadajàcych uprawnieƒ z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego, sà finansowane z bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest minister właÊciwy do spraw zdrowia.
2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, nie naruszajà
zasad finansowania okreÊlonych w tym zakresie
w innych przepisach.
3. Koszty laboratoryjnego badania sanitarno-epidemiologicznego wykonywanego u osób, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, sà finansowane
z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem
jest minister właÊciwy do spraw zdrowia, bez
wzgl´du na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego.

4. Koszty badaƒ sanitarno-epidemiologicznych
wykonywanych u osób, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 5, sà finansowane przez pracodawc´
lub zlecajàcego wykonanie prac.
5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób i tryb finansowania kosztów, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3,
2) sposób dokumentowania wykonanych badaƒ
sanitarno-epidemiologicznych oraz terminy rozliczeƒ – majàc na celu zapewnienie skutecznego
wykonywania badaƒ sanitarno-epidemiologicznych.
Art. 9.
1. W przypadku koniecznoÊci potwierdzenia prawidłowoÊci rozpoznania zaka˝enia lub choroby
zakaênej wyniki badaƒ laboratoryjnych poddaje
si´ weryfikacji.
2. Weryfikacj´ wyników badaƒ laboratoryjnych,
o których mowa w ust. 1, dla celów nadzoru epidemiologicznego, przeprowadzajà:
1) wskazane przez ministra właÊciwego do spraw
zdrowia podległe mu jednostki;
2) oÊrodki referencyjne lub jednostki badawczo-rozwojowe na podstawie umowy zawartej z ministrem właÊciwym do spraw zdrowia.
3. Minister właÊciwy do spraw zdrowia, wskazujàc
jednostk´, o której mowa w ust. 2 pkt 1, lub zawierajàc umow´ z oÊrodkiem referencyjnym lub jednostkà badawczo-rozwojowà, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, okreÊla w szczególnoÊci:
1) przedmiot weryfikacji;
2) zakres wymaganych badaƒ laboratoryjnych
i metod referencyjnych oraz sposób ich dokumentowania;
3) rodzaje analiz dla celów epidemiologicznych;
4) sposób i terminy udost´pniania wyników przeprowadzonej weryfikacji;
5) tryb kontroli jakoÊci wykonywanych badaƒ laboratoryjnych;
6) tryb finansowania i terminy rozliczeƒ z tytułu czynnoÊci wykonanych w ramach weryfikacji wyników
badaƒ laboratoryjnych.
4. Koszty weryfikacji wyników badaƒ laboratoryjnych
dla celów nadzoru epidemiologicznego sà finan-
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sowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister właÊciwy do spraw zdrowia.
5. Minister właÊciwy do spraw zdrowia ogłasza,
w drodze obwieszczenia, wykaz oÊrodków referencyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych
oraz ich właÊciwoÊç w zakresie weryfikacji wyników badaƒ laboratoryjnych.
Art. 10.
1. Osoby, u których orzeczono czasowe lub trwałe
przeciwwskazania do wykonywania prac, okreÊlonych na podstawie ust. 2 pkt 5, nie mogà wykonywaç tych prac. Pracodawca lub zlecajàcy wykonanie prac jest obowiàzany, z zachowaniem poufnoÊci, niezwłocznie odsunàç pracownika lub
wykonujàcego prace od wykonywania tych prac.
2. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) zaka˝enia i choroby zakaêne, w przypadku wystàpienia których lub podejrzenia wystàpienia przeprowadza si´ obowiàzkowe badania sanitarnoepidemiologiczne,
2) rodzaje obowiàzkowych badaƒ sanitarno-epidemiologicznych oraz terminy przeprowadzania
tych badaƒ,
3) sposób dokumentowania badaƒ oraz sposób
dokumentowania wyników tych badaƒ,
4) wzór karty badaƒ dla celów sanitarno-epidemiologicznych i wzór orzeczenia lekarskiego, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 3,
5) rodzaje prac, przy wykonywaniu których istnieje
mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia lub choroby
zakaênej na inne osoby,
6) sposób post´powania z osobà, u której stwierdzono przeciwwskazania do wykonywania prac,
o których mowa w pkt 5 – majàc na uwadze
ochron´ zdrowia publicznego oraz uwzgl´dniajàc
rodzaje zaka˝eƒ i chorób zakaênych, wywołujàce
je biologiczne czynniki chorobotwórcze i drogi ich
szerzenia si´.
Rozdział 3
Zaka˝enia zwiàzane z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz innych czynnoÊci, w trakcie wykonywania któ-
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rych dochodzi do naruszenia ciàgłoÊci tkanek ludzkich
Art. 11.
1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne
osoby udzielajàce Êwiadczeƒ zdrowotnych sà
obowiàzani do podejmowania działaƒ zapobiegajàcych szerzeniu si´ zaka˝eƒ i chorób zakaênych.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmujà
w szczególnoÊci:
1) ocen´ ryzyka wystàpienia zaka˝enia zwiàzanego
z wykonywaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych;
2) monitorowanie czynników alarmowych i zaka˝eƒ
zwiàzanych z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych w zakresie wykonywanych Êwiadczeƒ;
3) opracowanie, wdro˝enie i nadzór nad procedurami zapobiegajàcymi zaka˝eniom i chorobom
zakaênym zwiàzanym z udzielaniem Êwiadczeƒ
zdrowotnych, w tym dekontaminacji:
a) skóry i błon Êluzowych lub innych tkanek,
b) wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeƒ i urzàdzeƒ;
4) stosowanie Êrodków ochrony indywidualnej
i zbiorowej w celu zapobie˝enia przeniesieniu na
inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;
5) wykonywanie badaƒ laboratoryjnych oraz analiz´
lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej;
6) prowadzenie kontroli wewn´trznej w zakresie
realizacji działaƒ, o których mowa w ust. 1.
Art. 12.
1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne
osoby udzielajàce Êwiadczeƒ zdrowotnych prowadzà dokumentacj´ realizacji działaƒ, o których
mowa w art. 11.
2. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób dokumentowania
realizacji działaƒ, o których mowa w art. 11, oraz
warunki i okres przechowywania tej dokumentacji,
uwzgl´dniajàc skutecznoÊç zapobiegania szerzeniu si´ zaka˝eƒ i chorób zakaênych.
Art. 13.
1. Realizacja działaƒ, o których mowa w art. 11 i 12,
oraz prowadzenie dokumentacji tych działaƒ,
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w tym wyniki kontroli wewn´trznej, podlegajà,
zgodnie z właÊciwoÊcià, kontroli organów
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób prowadzenia kontroli wewn´trznej, o której mowa w art. 11
ust. 2 pkt 6, cz´stotliwoÊç jej przeprowadzania,
sposób jej dokumentowania, a tak˝e warunki
udost´pniania i przechowywania tej dokumentacji, majàc na wzgl´dzie zapewnienie skutecznoÊci
zapobiegania szerzeniu si´ zaka˝eƒ i chorób
zakaênych oraz cele nadzoru epidemiologicznego.
Art. 14.
1. Kierownicy szpitali lub zespołów zakładów opieki
zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, sà
obowiàzani do wdro˝enia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania
zaka˝eƒ szpitalnych, obejmujàcego:
1) powołanie i nadzór nad działalnoÊcià zespołu
i komitetu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych;
2) ocen´ ryzyka i monitorowanie wyst´powania
zaka˝eƒ szpitalnych i czynników alarmowych;
3) organizacj´ udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych,
w sposób zapewniajàcy:
a) zapobieganie zaka˝eniom szpitalnym i szerzeniu
si´ czynników alarmowych,
b) warunki izolacji pacjentów z zaka˝eniem lub chorobà zakaênà oraz pacjentów szczególnie podatnych na zaka˝enia szpitalne,
c) mo˝liwoÊç wykonywania badaƒ laboratoryjnych
w ciàgu całej doby,
d) wykonywanie badaƒ laboratoryjnych, umo˝liwiajàcych identyfikacj´ biologicznych czynników
chorobotwórczych wywołujàcych zaka˝enia i choroby zakaêne, oraz ich weryfikacj´ przez podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 2,
e) ograniczenie narastania lekoopornoÊci biologicznych czynników chorobotwórczych w wyniku niewłaÊciwego stosowania profilaktyki i terapii antybiotykowej;
4) monitorowanie i rejestracj´ zaka˝eƒ szpitalnych
i czynników alarmowych;
5) sporzàdzanie i przekazywanie właÊciwemu paƒ-
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stwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów
o bie˝àcej sytuacji epidemiologicznej szpitala;
zgłaszanie w ciàgu 24 godzin potwierdzonego
epidemicznego wzrostu liczby zaka˝eƒ szpitalnych właÊciwemu paƒstwowemu inspektorowi
sanitarnemu.
Kierownicy szpitali lub zespołów zakładów opieki
zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, sà
obowiàzani do gromadzenia w szpitalu informacji
o zaka˝eniach szpitalnych i czynnikach alarmowych oraz prowadzenia rejestru zaka˝eƒ szpitalnych i czynników alarmowych.
W odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej dla
osób pozbawionych wolnoÊci, w skład których
wchodzi szpital, do powołania zespołu i komitetu
kontroli zaka˝eƒ szpitalnych sà obowiàzani dyrektorzy właÊciwych zakładów karnych i aresztów
Êledczych.
Informacje o zaka˝eniach szpitalnych i czynnikach alarmowych zawierajà:
rozpoznanie kliniczne zaka˝enia szpitalnego lub
czynnika alarmowego;
charakterystyk´ podstawowych objawów klinicznych;
okolicznoÊci wystàpienia zaka˝enia, zachorowania lub zgonu z powodu zaka˝enia szpitalnego
lub czynnika alarmowego, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem czynników ryzyka oraz charakterystyki biologicznego czynnika zakaênego, oraz
inne informacje niezb´dne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy medycznej.
Rejestr zawiera nast´pujàce dane osób, u których
rozpoznano zaka˝enie szpitalne lub czynnik alarmowy:
imi´ i nazwisko;
dat´ urodzenia;
numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
płeç;
adres miejsca zamieszkania;
rozpoznanie kliniczne zaka˝enia szpitalnego lub
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czynnika alarmowego oraz charakterystyk´ podstawowych objawów klinicznych oraz okolicznoÊci wystàpienia zaka˝enia, zachorowania lub
zgonu z powodu zaka˝enia szpitalnego lub czynnika alarmowego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem czynników ryzyka oraz charakterystyki biologicznego czynnika chorobotwórczego, oraz inne
informacje niezb´dne do sprawowania nadzoru
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.
Rejestr zaka˝eƒ szpitalnych i czynników alarmowych mo˝e byç prowadzony w formie papierowej
lub w systemie elektronicznym, a dane w nim
zgromadzone sà udost´pniane podmiotom, o
których mowa w art. 30 ust. 1.
Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
list´ czynników alarmowych,
sposób prowadzenia rejestru zaka˝eƒ szpitalnych
i czynników alarmowych, udost´pniania danych
nim obj´tych oraz okres ich przechowywania,
wzory oraz sposób sporzàdzania raportów o bie˝àcej sytuacji epidemiologicznej szpitala, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz tryb i terminy ich
przekazywania właÊciwemu paƒstwowemu
inspektorowi sanitarnemu – majàc na wzgl´dzie
zapewnienie skutecznoÊci zapobiegania szerzeniu si´ zaka˝eƒ i chorób zakaênych oraz cele nadzoru epidemiologicznego.

Art. 15.
1. W skład zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych
wchodzà:
1) lekarz jako przewodniczàcy zespołu;
2) piel´gniarka lub poło˝na jako specjalista do spraw
epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie
nie mniejszej ni˝ 1 na 200 łó˝ek szpitalnych;
3) diagnosta laboratoryjny jako specjalista do spraw
mikrobiologii, je˝eli lekarz, wymieniony w pkt 1,
nie posiada specjalizacji z dziedziny mikrobiologii
lekarskiej.
2. Do zadaƒ zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych
nale˝y:
1) opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zaka˝eƒ szpitalnych;

Nowe Akty Prawne

2) prowadzenie kontroli wewn´trznej, o której mowa
w art. 11 ust. 2 pkt 6, oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli kierownikowi szpitala i komitetowi zaka˝eƒ szpitalnych;
3) szkolenie personelu w zakresie kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych;
4) konsultowanie osób podejrzanych o zaka˝enie
lub chorob´ zakaênà oraz tych, u których rozpoznano zaka˝enie lub chorob´ zakaênà.
3. W skład komitetu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych
wchodzà pracownicy szpitala:
1) kierownik szpitala lub jego przedstawiciel oraz
wyznaczeni przez niego kierownicy komórek
organizacyjnych szpitala, w tym działu diagnostyki mikrobiologicznej, centralnej sterylizatorni,
apteki szpitalnej – je˝eli szpital posiada takie
komórki organizacyjne;
2) przewodniczàcy oraz członkowie zespołu kontroli
zaka˝eƒ szpitalnych;
3) osoba kierujàca pracà piel´gniarek w szpitalu;
4) lekarz wykonujàcy zadania słu˝by medycyny
pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o słu˝bie medycyny pracy.
4. Do zadaƒ komitetu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych
nale˝y:
1) opracowywanie planów i kierunków systemu
zapobiegania i zwalczania zaka˝eƒ szpitalnych;
2) ocena wyników kontroli wewn´trznej przedstawianych przez zespół kontroli zaka˝eƒ szpitalnych;
3) opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zaka˝eƒ i chorób
zakaênych w szpitalu.
5. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagane kwalifikacje
członków zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç realizacji zadaƒ
zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych.
Art. 16.
1. Osoby inne ni˝ udzielajàce Êwiadczeƒ zdrowotnych podejmujàce czynnoÊci, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciàgłoÊci
tkanek ludzkich, sà obowiàzane do wdro˝enia
i stosowania procedur zapewniajàcych ochron´
przed zaka˝eniami oraz chorobami zakaênymi.
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2. Procedury, o których mowa w ust. 1, powinny regulowaç sposób post´powania przy wykonywaniu
czynnoÊci, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciàgłoÊci tkanek ludzkich, zasady stosowania
sprz´tu poddawanego sterylizacji oraz sposoby
przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon Êluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeƒ i urzàdzeƒ.
3. Na wniosek podmiotu obowiàzanego do wdro˝enia i stosowania procedur, o których mowa w ust.
1, paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
Rozdział 4
Szczepienia ochronne
Art. 17.
1. Osoby, okreÊlone na podstawie ust. 10 pkt 2, sà
obowiàzane do poddawania si´ szczepieniom
ochronnym przeciw chorobom zakaênym okreÊlonym na podstawie ust. 10 pkt 1, zwanym dalej
„obowiàzkowymi szczepieniami ochronnymi”.
2. Wykonanie obowiàzkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazaƒ
do wykonania obowiàzkowego szczepienia
ochronnego.
3. Obowiàzkowego szczepienia ochronnego nie
mo˝na przeprowadziç, je˝eli mi´dzy lekarskim
badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym
w celu wykluczenia przeciwwskazaƒ do szczepienia a tym szczepieniem upłyn´ło 24 godziny od
daty i godziny wskazanej w zaÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
4. Po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym lekarz wydaje zaÊwiadczenie ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania.
5. W przypadku gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne
daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiàzkowego szczepienia ochronnego, lekarz kieruje osob´ obj´tà obowiàzkiem szczepienia
ochronnego do konsultacji specjalistycznej.
6. Obowiàzkowe szczepienia ochronne przeprowadzajà lekarze lub felczerzy, piel´gniarki, poło˝ne
i higienistki szkolne, posiadajàcy kwalifikacje,
okreÊlone na podstawie ust. 10 pkt 3.

7. Osoby wystawiajàce zaÊwiadczenie o urodzeniu
˝ywym sà obowiàzane do zało˝enia karty uodpornienia oraz ksià˝eczki szczepieƒ dziecka.
8. Osoby przeprowadzajàce szczepienia ochronne:
1) prowadzà dokumentacj´ medycznà dotyczàcà
obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych, w tym
przechowujà karty uodpornienia oraz dokonujà
wpisów potwierdzajàcych wykonanie szczepienia;
2) sporzàdzajà sprawozdania z przeprowadzonych
obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób obj´tych
profilaktycznà opiekà zdrowotnà, które przekazujà paƒstwowemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu.
9. Obowiàzkiem lekarza sprawujàcego profilaktycznà opiek´ zdrowotnà jest powiadomienie osoby
obowiàzanej do poddania si´ obowiàzkowym
szczepieniom ochronnym lub osoby sprawujàcej
prawnà lub faktycznà piecz´ nad osobà małoletnià lub bezradnà o obowiàzku poddania si´ tym
szczepieniom, a tak˝e poinformowanie o szczepieniach zalecanych.
10. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz chorób zakaênych obj´tych obowiàzkiem
szczepieƒ ochronnych,
2) osoby lub grupy osób obowiàzane do poddawania si´ obowiàzkowym szczepieniom ochronnym
przeciw chorobom zakaênym, wiek i inne okolicznoÊci stanowiàce przesłank´ do nało˝enia obowiàzku szczepieƒ ochronnych na te osoby,
3) kwalifikacje osób przeprowadzajàcych szczepienia ochronne,
4) sposób przeprowadzania szczepieƒ ochronnych,
5) tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej,
o której mowa w ust. 5,
6) wzory zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 4,
ksià˝eczki szczepieƒ oraz karty uodpornienia,
7) sposób prowadzenia dokumentacji, o której
mowa w ust. 8 pkt 1, i jej obiegu,
8) wzory sprawozdaƒ z przeprowadzonych obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych oraz tryb i terminy
ich przekazywania – uwzgl´dniajàc dane epidemiologiczne dotyczàce zachorowaƒ, aktualnà
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wiedz´ medycznà oraz zalecenia Âwiatowej
Organizacji Zdrowia.
11. Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie
komunikatu, w dzienniku urz´dowym ministra
właÊciwego do spraw zdrowia, Program
Szczepieƒ Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczàcymi stosowania
poszczególnych szczepionek, wynikajàcymi
z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów wydanych na podstawie ust. 10 oraz art. 19
ust. 10 oraz zaleceƒ, w terminie do dnia 31 paêdziernika roku poprzedzajàcego realizacj´ tego
programu.
Art. 18.
1. Obowiàzkowe szczepienia ochronne i poprzedzajàce ich wykonanie lekarskie badania kwalifikacyjne, a tak˝e konsultacje specjalistyczne u ubezpieczonych oraz osób nieposiadajàcych uprawnieƒ
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, przeprowadzajà Êwiadczeniodawcy, z którymi Narodowy
Fundusz Zdrowia zawarł umowy o udzielanie tych
Êwiadczeƒ.
2. Koszty przeprowadzenia obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych i lekarskich badaƒ kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych, o których
mowa w ust. 1, ubezpieczonych sà finansowane
na zasadach okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych.
3. Koszty przeprowadzenia obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych i lekarskich badaƒ kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych, o których
mowa w ust. 1, osób nieposiadajàcych uprawnieƒ
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego sà finansowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister właÊciwy do spraw zdrowia.
4. Je˝eli dana osoba podda si´ lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu i obowiàzkowemu szczepieniu ochronnemu oraz konsultacji specjalistycznej,
o których mowa w ust. 1, u innego Êwiadczeniodawcy ni˝ okreÊlony w ust. 1, ponosi koszt badania kwalifikacyjnego, koszt szczepionki, koszty
przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej.

Nowe Akty Prawne

5. Szczepionki słu˝àce do przeprowadzania obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych zakupuje
minister właÊciwy do spraw zdrowia zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych.
6. Stacje sanitarno-epidemiologiczne ustalajà roczne zapotrzebowanie na szczepionki, przechowujà
szczepionki i zaopatrujà w nie Êwiadczeniodawców prowadzàcych szczepienia.
7. Koszty zakupu szczepionek, o których mowa
w ust. 5, sà finansowane z bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest minister właÊciwy do spraw zdrowia.
8. Szczepionki zakupione przez ministra właÊciwego
do spraw zdrowia sà transportowane i przechowywane z zachowaniem łaƒcucha chłodniczego
oraz na zasadach okreÊlonych w przepisach
prawa farmaceutycznego.
9. Je˝eli dana osoba podda si´ obowiàzkowemu
szczepieniu ochronnemu, o którym mowa w ust.
1, z zastosowaniem szczepionki innej ni˝ ta, o której mowa w ust. 5, ponosi koszt zakupu szczepionki.
10. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb finansowania kosztów, o których mowa w ust. 3,
2) sposób dokumentowania udzielonych Êwiadczeƒ
oraz terminy rozliczeƒ – majàc na celu zapewnienie skutecznego wykonywania badaƒ i szczepieƒ,
o których mowa w ust. 1.
11. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób przekazywania szczepionek Êwiadczeniodawcom prowadzàcym szczepienia, o których
mowa w ust. 5,
2) sposób przechowywania szczepionek stanowiàcych rezerw´ przeciwepidemicznà kraju, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 30 maja 1996
r. o rezerwach paƒstwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr
89, poz. 594) – uwzgl´dniajàc koniecznoÊç stworzenia systemu stałego zaopatrzenia podmiotów
wykonujàcych szczepienia ochronne i zapewnienie bezpieczeƒstwa zdrowia publicznego.
Art. 19.
1. Osoby lub grupy osób mogà poddawaç si´ szcze-
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pieniom ochronnym przeciw chorobom zakaênym,
innym ni˝ szczepienia obowiàzkowe, zwanym
dalej „zalecanymi szczepieniami ochronnymi”.
Zalecane szczepienia ochronne i lekarskie badania kwalifikacyjne ubezpieczonych przeprowadzajà Êwiadczeniodawcy, z którymi Narodowy
Fundusz Zdrowia zawarł umow´ o udzielanie tych
Êwiadczeƒ.
Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepieƒ
ochronnych i lekarskich badaƒ kwalifikacyjnych
oraz konsultacji specjalistycznych ubezpieczonych sà finansowane na zasadach okreÊlonych
w przepisach o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych.
Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepieƒ
ochronnych i lekarskich badaƒ kwalifikacyjnych
oraz konsultacji specjalistycznych osób nieposiadajàcych uprawnieƒ z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ponoszà osoby poddajàce si´ zalecanym szczepieniom ochronnym i lekarskim badaniom kwalifikacyjnym.
Je˝eli ubezpieczony wykona zalecane szczepienie ochronne lub lekarskie badanie kwalifikacyjne
u innego Êwiadczeniodawcy ni˝ wskazany w ust.
2, ponosi koszty badania i przeprowadzenia
szczepienia.
Do przeprowadzenia zalecanych szczepieƒ
ochronnych stosuje si´ przepisy, o których mowa
w art. 17 ust. 2, 3 i 5.
Osoba poddajàca si´ zalecanemu szczepieniu
ochronnemu ponosi koszty zakupu szczepionki.
Osoby przeprowadzajàce zalecane szczepienie
ochronne prowadzà dokumentacj´ medycznà,
o której mowa w art. 17 ust. 8, oraz:
wydajà osobie poddawanej szczepieniu zaÊwiadczenie o wykonaniu zalecanego szczepienia
ochronnego;
informujà osob´ poddawanà szczepieniu o mo˝liwoÊci wydania na jej koszt Mi´dzynarodowej
Ksià˝eczki Szczepieƒ.
Informacje na temat wykonanych szczepieƒ
ochronnych, zalecanych przez Âwiatowà
Organizacj´ Zdrowia, wymaganych na podstawie
mi´dzynarodowych przepisów zdrowotnych,
u osób udajàcych si´ poza granice Rzeczypospo-

10.
1)
2)

3)

4)

litej Polskiej, sà dokumentowane w Mi´dzynarodowej Ksià˝eczce Szczepieƒ.
Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
wykaz zalecanych szczepieƒ ochronnych,
sposób finansowania i dokumentowania zalecanych szczepieƒ ochronnych wymaganych mi´dzynarodowymi przepisami zdrowotnymi,
wzór Mi´dzynarodowej Ksià˝eczki Szczepieƒ
oraz sposób jej wydawania i dokonywania w niej
wpisów,
sposób prowadzenia dokumentacji z wykonanych zalecanych szczepieƒ ochronnych –
uwzgl´dniajàc zalecenia Âwiatowej Organizacji
Zdrowia i cele nadzoru epidemiologicznego.

Art. 20.
1. W celu zapobiegania szerzeniu si´ zaka˝eƒ i chorób zakaênych wÊród pracowników nara˝onych
na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza si´ zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu czynnoÊci zawodowych, okreÊlonych na podstawie
ust. 4.
2. Pracodawca lub zlecajàcy wykonanie prac informuje pracownika lub osob´ majàcà wykonywaç
prac´, nara˝onych na działanie biologicznych
czynników chorobotwórczych, przed podj´ciem
czynnoÊci zawodowych o rodzaju zalecanego
szczepienia ochronnego wymaganego przy
wykonywaniu czynnoÊci zawodowych, okreÊlonych na podstawie ust. 4.
3. Koszty przeprowadzania szczepieƒ, o których
mowa w ust. 1, oraz zakupu szczepionek ponosi
pracodawca.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz rodzajów czynnoÊci zawodowych oraz zalecanych szczepieƒ ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, ˝ołnierzy lub podwładnych podejmujàcych prac´, zatrudnionych lub
wyznaczonych do wykonywania tych czynnoÊci,
majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia pracowników,
funkcjonariuszy i ˝ołnierzy nara˝onych na działanie
biologicznych czynników chorobotwórczych w trakcie wykonywania czynnoÊci zawodowych.
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Art. 21.
1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystàpienie niepo˝àdanego odczynu poszczepiennego, ma obowiàzek, w ciàgu 24 godzin od
powzi´cia podejrzenia jego wystàpienia, zgłoszenia takiego przypadku do paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego właÊciwego dla
miejsca powzi´cia podejrzenia jego wystàpienia.
2. Zgłoszenie zawiera dane osoby, u której podejrzewa si´ lub rozpoznano wystàpienie niepo˝àdanego odczynu poszczepiennego:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
4) płeç;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) dane o stanie zdrowia oraz inne informacje niezb´dne do sprawowania nadzoru nad wyst´powaniem odczynów poszczepiennych, zgodnie ze
współczesnà wiedzà medycznà.
3. WłaÊciwy paƒstwowy inspektor sanitarny:
1) uzupełnia zgłoszenie niepo˝àdanego odczynu
poszczepiennego o informacje zebrane w miejscu wykonania szczepienia lub niezwłocznie przekazuje zgłoszenie paƒstwowemu powiatowemu
inspektorowi sanitarnemu właÊciwemu ze wzgl´du na miejsce wykonania szczepienia oraz
2) prowadzi rejestr zgłoszeƒ niepo˝àdanych odczynów poszczepiennych.
4. Rejestr zgłoszeƒ niepo˝àdanych odczynów
poszczepiennych mo˝e byç prowadzony w formie
papierowej lub w systemie elektronicznym, a dane
w nim zgromadzone sà udost´pnianie podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 1.
5. Rejestr zawiera dane osób, u których podejrzewa
si´ lub rozpoznano wystàpienie niepo˝àdanego
odczynu poszczepiennego:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu

4)
5)
6)

7)
6.

7.

8.
1)

2)
3)
4)

9.
1)
2)
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albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
płeç;
adres miejsca zamieszkania;
dane o stanie zdrowia oraz inne informacje niezb´dne do sprawowania nadzoru nad wyst´powaniem odczynów poszczepiennych, zgodnie ze
współczesnà wiedzà medycznà;
informacje pochodzàce z nadzoru indywidualnego.
Koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych, udzielanych
w zwiàzku z leczeniem niepo˝àdanych odczynów
poszczepiennych ubezpieczonych, sà finansowane na zasadach okreÊlonych w przepisach
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.
Koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych, udzielanych
w zwiàzku z leczeniem niepo˝àdanych odczynów
poszczepiennych osób nieposiadajàcych uprawnieƒ z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, sà
finansowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której
dysponentem jest minister właÊciwy do spraw
zdrowia.
Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
rodzaje niepo˝àdanych odczynów poszczepiennych i kryteria ich rozpoznawania na potrzeby
nadzoru epidemiologicznego,
sposób zgłaszania niepo˝àdanych odczynów
poszczepiennych,
wzory formularzy zgłoszeƒ niepo˝àdanych odczynów poszczepiennych,
sposób prowadzenia rejestru zgłoszeƒ niepo˝àdanych odczynów poszczepiennych, udost´pniania danych nim obj´tych oraz okres ich przechowywania – majàc na wzgl´dzie jednolitoÊç rodzajów rozpoznawanych niepo˝àdanych odczynów
poszczepiennych i zapewnienie skutecznego
nadzoru epidemiologicznego w zakresie wyst´powania tych odczynów.
Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
sposób i tryb finansowania kosztów zgłoszeƒ,
o których mowa w ust. 1,
sposób i tryb finansowania kosztów leczenia,
o których mowa w ust. 7,
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3) sposób dokumentowania udzielonych Êwiadczeƒ
zdrowotnych oraz terminy rozliczeƒ – majàc na
wzgl´dzie cele nadzoru epidemiologicznego oraz
zapewnienie skutecznego leczenia niepo˝àdanych odczynów poszczepiennych.
Rozdział 5
Inne działania majàce na celu zapobieganie zaka˝eniom i chorobom zakaênym
Art. 22.
1. WłaÊciciel, posiadacz lub zarzàdzajàcy nieruchomoÊcià sà obowiàzani utrzymywaç jà w nale˝ytym
stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zaka˝eniom i chorobom zakaênym, w szczególnoÊci:
1) prowadziç prawidłowà gospodark´ odpadami
i Êciekami;
2) zwalczaç gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwaç padłe zwierz´ta z nieruchomoÊci;
4) usuwaç odchody zwierzàt z nieruchomoÊci.
2. W razie niebezpieczeƒstwa szerzenia si´ zaka˝enia lub choroby zakaênej, uwzgl´dniajàc aktualnà
sytuacj´ epidemiologicznà, minister właÊciwy do
spraw zdrowia mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegółowe wymagania sanitarno-higieniczne, jakim powinny odpowiadaç obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, a tak˝e sposoby
post´powania majàce na celu zapobieganie
zaka˝eniom i chorobom zakaênym, oraz kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystoÊci i dekontaminacji, w zakresie:
1) lokalizacji obiektów produkcyjnych, usługowych
oraz handlowych,
2) minimalnej iloÊci i powierzchni oraz przeznaczenia pomieszczeƒ wchodzàcych w skład obiektów
produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
3) procedur utrzymania czystoÊci i dekontaminacji;
4) warunków produkcji, Êwiadczenia usług i prowadzenia handlu – z uwzgl´dnieniem rodzajów prowadzonej działalnoÊci, zapewniajàc ochron´
osób korzystajàcych z usług Êwiadczonych przez
te podmioty przed zaka˝eniami oraz chorobami
zakaênymi.

Art. 23.
1. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu produkty,
okreÊlone na podstawie ust. 2 pkt 1, jest obowiàzany do podejmowania wszelkich działaƒ, aby
wprowadzany produkt nie stanowił êródła zaka˝enia dla ludzi.
2. Minister właÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:
1) produkty, które z uwagi na swoje właÊciwoÊci
mogà staç si´ êródłem zaka˝enia,
2) sposoby post´powania z produktami, o których
mowa w pkt 1,
3) wymogi sanitarne i higieniczne, które musi spełniaç wprowadzany produkt,
4) wymogi, które muszà spełniaç pomieszczenia,
urzàdzenia i Êrodki transportu słu˝àce do przechowywania i dystrybucji wprowadzanego produktu – majàc na wzgl´dzie zapobieganie szerzeniu si´ zaka˝eƒ i chorób zakaênych, w zwiàzku
z wprowadzaniem do obrotu produktów mogàcych stanowiç êródło zaka˝enia.
Rozdział 6
Post´powanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zaka˝enia lub choroby zakaênej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaênej
Art. 24.
1. Organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Paƒstwowej
Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej,
Inspekcji Ochrony Ârodowiska oraz oÊrodki referencyjne i jednostki badawczo-rozwojowe współdziałajà w celu rozpoznawania i monitorowania
sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania o zagro˝eniu
epidemicznym w kraju.
2. W przypadku powzi´cia podejrzenia albo rozpoznania zaka˝enia, choroby zakaênej, okreÊlonych
na podstawie ust. 3 pkt 2, zgonu z ich powodu,
a wyst´pujàcych wÊród ˝ołnierzy, funkcjonariuszy
i pracowników jednostek oraz osób obj´tych
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zakresem działania tych inspekcji, mi´dzy podmiotami, o których mowa w ust. 1, sà przekazywane, w formie papierowej lub elektronicznej,
dane tych osób, zawierajàce:
imi´ i nazwisko;
dat´ urodzenia;
numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
płeç;
adres miejsca zamieszkania;
rozpoznanie kliniczne zaka˝enia lub choroby
zakaênej, charakterystyk´ podstawowych objawów klinicznych, okolicznoÊci wystàpienia zaka˝enia, zachorowania lub zgonu z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem czynników ryzyka i charakterystyki biologicznego czynnika zakaênego, oraz inne
informacje niezb´dne do sprawowania nadzoru
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.
Minister właÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem
właÊciwym do spraw wewn´trznych oraz ministrem właÊciwym do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
formy i tryb współdziałania mi´dzy organami
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej
Inspekcji Sanitarnej, Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji, Inspekcji Weterynaryjnej i Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej,
wykaz zaka˝eƒ i chorób zakaênych, o których
mowa w ust. 2,
sposób udost´pniania danych, o których mowa
w ust. 2, oraz okres ich przechowywania –
uwzgl´dniajàc cele nadzoru epidemiologicznego i zapobieganie bioterroryzmowi oraz zapewnienie skutecznego współdziałania mi´dzy tymi
organami.
Organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji
Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Ârodowiska współdziałajà w zakresie zwalczania zaka˝eƒ
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i chorób zakaênych, które mogà byç przenoszone
ze zwierzàt na ludzi lub z ludzi na zwierz´ta.
W przypadku powzi´cia podejrzenia albo rozpoznania zaka˝enia, choroby zakaênej, okreÊlonych
na podstawie ust. 6 pkt 2, lub zgonu z ich powodu, mi´dzy organami, o których mowa w ust. 4, sà
przekazywane, w formie papierowej lub w systemie elektronicznym, dane osób, u których podejrzewa si´ albo rozpoznano zaka˝enie, chorob´
zakaênà, okreÊlonych na podstawie ust. 6 pkt 2,
lub stwierdzono zgon z ich powodu, zawierajàce:
imi´ i nazwisko;
dat´ urodzenia;
numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
płeç;
adres miejsca zamieszkania;
rozpoznanie kliniczne zaka˝enia lub choroby
zakaênej, charakterystyk´ podstawowych objawów klinicznych, okolicznoÊci wystàpienia zaka˝enia, zachorowania lub zgonu z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem czynników ryzyka i charakterystyki biologicznego czynnika zakaênego, oraz inne
informacje niezb´dne do sprawowania nadzoru
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.
Minister właÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właÊciwym do spraw rolnictwa
oraz ministrem właÊciwym do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
formy i tryb współdziałania mi´dzy organami,
o których mowa w ust. 4,
wykaz zaka˝eƒ i chorób zakaênych, o których
mowa w ust. 4,
terminy i sposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych,
sposób udost´pniania danych, o których mowa
w ust. 5, oraz okres ich przechowywania,
sposób wykorzystania sił i Êrodków posiadanych
przez organy, o których mowa w ust. 4,
rodzaje badaƒ laboratoryjnych wykonywanych

41
Biuletyn 2009, 1-2 (35)

Nowe Akty Prawne

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

przez organy, o których mowa w ust. 4 – majàc na
uwadze cele nadzoru epidemiologicznego i epizootiologicznego, skutecznoÊç nadzoru epidemiologicznego i epizootiologicznego oraz ochron´ zdrowia publicznego.
Art. 25.
1. Główny Inspektor Sanitarny oraz wskazane przez
niego podmioty współpracujà z paƒstwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisjà Europejskà
i Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania
i Kontroli Chorób w ramach wspólnotowej sieci
nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób
zakaênych.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) przekazywanie do podstawowej oraz specjalistycznych sieci nadzoru Unii Europejskiej danych
o przypadkach zaka˝eƒ, zachorowaƒ lub zgonów
z powodu chorób zakaênych gromadzonych
w rejestrach, o których mowa w art. 30 ust. 1;
2) wymian´ innych informacji istotnych dla zapobiegania i zwalczania zaka˝eƒ oraz chorób zakaênych.
3. Przy ministrze właÊciwym do spraw zdrowia działa
krajowy punkt kontaktowy wspólnotowego systemu
wczesnego ostrzegania i reagowania dla zapobiegania i kontroli zaka˝eƒ oraz chorób zakaênych, do
którego zadaƒ nale˝y wymiana informacji oraz
koordynacja działaƒ w zakresie zapobiegania oraz
zwalczania zaka˝eƒ i chorób zakaênych z paƒstwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisjà
Europejskà oraz Europejskim Centrum do Spraw
Zapobiegania i Kontroli Chorób.
4. W przypadku wystàpienia choroby zakaênej, której zwalczanie wymaga podj´cia skoordynowanego działania wspólnotowego, krajowy punkt kontaktowy wspólnotowego systemu wczesnego
ostrzegania i reagowania przekazuje Europejskiemu Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli
Chorób lub punktom kontaktowym paƒstw członkowskich Unii Europejskiej dane osoby podejrzanej o zaka˝enie lub zachorowanie, zaka˝onej lub
chorej na chorob´ zakaênà, o których mowa w art.
27 ust. 4, tylko w przypadku gdy jest to niezb´dne
do podj´cia przez te podmioty działaƒ słu˝àcych

zapobieganiu i kontroli chorób zakaênych
i wyłàcznie w zakresie niezb´dnym do zapewnienia skutecznoÊci tych działaƒ.
5. Koszty zwiàzane z działalnoÊcià krajowego punktu kontaktowego wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania i reagowania sà finansowane
z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem
jest minister właÊciwy do spraw zdrowia.
Art. 26.
1. Lekarz, felczer, piel´gniarka, poło˝na lub osoba
wykonujàca inny zawód medyczny, którzy podejrzewajà lub rozpoznajà zaka˝enie lub chorob´
zakaênà, sà obowiàzani pouczyç zaka˝onego lub
chorego na chorob´ zakaênà lub osob´ sprawujàcà prawnà lub faktycznà piecz´ nad osobà
małoletnià lub bezradnà o Êrodkach słu˝àcych
zapobieganiu przeniesieniu zaka˝enia na inne
osoby oraz o ewentualnym obowiàzku wynikajàcym z art. 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.
2. W przypadku rozpoznania zaka˝enia, które mo˝e
przenosiç si´ drogà kontaktów seksualnych,
lekarz lub felczer ma obowiàzek poinformowaç
zaka˝onego o koniecznoÊci zgłoszenia si´ do
lekarza partnera lub partnerów seksualnych zaka˝onego.
3. Informacj´ o powiadomieniu zaka˝onego o obowiàzku, o którym mowa w ust. 2, wpisuje si´ do
dokumentacji medycznej i potwierdza podpisem
zaka˝onego.
Art. 27.
1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zaka˝enie, chorob´ zakaênà lub zgon z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej, okreÊlonej na
podstawie ust. 9 pkt 1, ma obowiàzek, w ciàgu 24
godzin od momentu rozpoznania lub powzi´cia
podejrzenia zaka˝enia, choroby zakaênej lub
zgonu z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej,
zgłoszenia tego faktu:
1) paƒstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właÊciwemu dla miejsca rozpoznania
zaka˝enia lub choroby zakaênej lub
2) paƒstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi
sanitarnemu, lub
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3) innym podmiotom właÊciwym ze wzgl´du na
rodzaj choroby zakaênej, zaka˝enia lub zgonu
z powodu choroby zakaênej.
2. W przypadku osób przyjmowanych do szpitala
z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej lub
poddanych hospitalizacji z innych przyczyn, u których rozpoznano zaka˝enie lub chorob´ zakaênà,
obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na
kierowniku szpitala.
3. Lekarz lub felczer dokonujàcy zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zaka˝enia, choroby zakaênej lub zgonu z powodu zaka˝enia lub choroby
zakaênej prowadzà rejestr zgłoszeƒ podejrzeƒ lub
rozpoznaƒ zaka˝eƒ, chorób zakaênych lub zgonów z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej.
4. Zgłoszenie zawiera nast´pujàce dane osoby,
u której podejrzano lub rozpoznano zaka˝enie,
chorob´ zakaênà lub stwierdzono zgon z tego
powodu:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
4) płeç;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) rozpoznanie kliniczne zaka˝enia lub choroby
zakaênej, charakterystyk´ podstawowych objawów klinicznych, okolicznoÊci wystàpienia zaka˝enia, zachorowania lub zgonu z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem czynników ryzyka, charakterystyki biologicznego czynnika zakaênego, oraz inne
informacje niezb´dne do sprawowania nadzoru
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.
5. Rejestr zgłoszeƒ podejrzeƒ lub rozpoznaƒ zaka˝eƒ, chorób zakaênych lub zgonów z powodu
zaka˝enia lub choroby zakaênej mo˝e byç prowadzony w formie papierowej lub w systemie elektronicznym, a dane w nim zgromadzone sà udost´pniane podmiotom, o których mowa w art. 30
ust. 1.

Nowe Akty Prawne

6. Rejestr zawiera dane osób, u których podejrzano
lub rozpoznano zaka˝enie, chorob´ zakaênà lub
stwierdzono zgon z tego powodu:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
4) płeç;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) rozpoznanie kliniczne zaka˝enia lub choroby
zakaênej, charakterystyk´ podstawowych objawów klinicznych, okolicznoÊci wystàpienia zaka˝enia, zachorowania lub zgonu z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem czynników ryzyka, charakterystyki biologicznego czynnika zakaênego, oraz inne
informacje niezb´dne do sprawowania nadzoru
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.
7. Koszty dokonywania zgłoszeƒ podejrzeƒ lub rozpoznaƒ zaka˝enia, choroby zakaênej lub zgonu
z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej sà
finansowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której
dysponentem jest minister właÊciwy do spraw
zdrowia.
8. W przypadku wystàpienia zachorowania lub
podejrzenia o zachorowanie osoby odbywajàcej
podró˝ zagranicznà lub zgonu osoby w trakcie
takiej podró˝y, na chorob´ szczególnie niebezpiecznà i wysoce zakaênà, kierownicy Êrodków
transportu drogowego, powietrznego lub wodnego oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni sà obowiàzani do niezwłocznego zgłoszenia
tego faktu paƒstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu właÊciwemu dla miejsca przekroczenia granicy lub miejsca rozpoznania zachorowania lub zgonu.
9. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz zaka˝eƒ i chorób zakaênych, w przypadku
których podejrzenia lub rozpoznania zaka˝enia,
choroby zakaênej lub zgonu z ich powodu sà
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dokonywane zgłoszenia, o których mowa
w ust. 1 i 2,
podmioty, którym sà przekazywane zgłoszenia
podejrzenia lub rozpoznania zaka˝enia, choroby
zakaênej lub zgonu z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej, o których mowa w ust. 1,
wzory formularzy zgłoszeƒ podejrzenia lub rozpoznania zaka˝enia, choroby zakaênej lub zgonu
z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej,
sposób dokonywania zgłoszeƒ, o których mowa
w ust. 1 i 2,
sposób prowadzenia i udost´pniania danych
z rejestru zgłoszeƒ podejrzeƒ lub rozpoznaƒ
zaka˝eƒ, chorób zakaênych lub zgonów z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej oraz okres ich
przechowywania,
tryb dokonywania zgłoszeƒ, o których mowa
w ust. 8,
tryb finansowania kosztów zgłoszeƒ, o których
mowa w ust. 1 i 2, oraz sposób dokumentowania
dokonanych zgłoszeƒ wraz z terminami ich rozliczeƒ – uwzgl´dniajàc koniecznoÊç ochrony
danych osobowych oraz stworzenia rozwiàzaƒ
umo˝liwiajàcych prowadzenie skutecznego nadzoru epidemiologicznego.

Art. 28.
Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje
chorob´ szczególnie niebezpiecznà i wysoce zakaênà,
stanowiàcà zagro˝enie dla zdrowia publicznego, lub
stwierdza zgon w wyniku takiej choroby, podejmuje działania zapobiegajàce szerzeniu si´ zachorowaƒ, w tym:
1) kieruje osob´ podejrzanà o zaka˝enie lub zachorowanie oraz zaka˝onà lub chorà na chorob´
zakaênà do szpitala specjalistycznego zapewniajàcego izolacj´ i leczenie tej osoby oraz niezwłocznie informuje szpital o tym fakcie;
2) organizuje transport uniemo˝liwiajàcy przeniesienie zaka˝enia na inne osoby;
3) poucza osob´ chorà lub osob´ sprawujàcà prawnà lub faktycznà piecz´ nad osobà małoletnià lub
bezradnà, osoby najbli˝sze oraz osoby, o których
mowa w art. 5 ust. 3, o obowiàzkach wynikajàcych z art. 5 ust. 1;
4) niezwłocznie powiadamia paƒstwowego powiato-

wego inspektora sanitarnego właÊciwego dla
miejsca podejrzenia, rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaênej lub
stwierdzenia zgonu o podj´tych działaniach.
Art. 29.
1. Kierownik laboratorium wykonujàcego badania
w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okreÊlonych na podstawie ust. 7 pkt 1,
ma obowiàzek:
1) zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
w ciàgu 24 godzin od momentu uzyskania tego
wyniku, paƒstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właÊciwemu dla siedziby laboratorium, w którym rozpoznano zaka˝enie lub chorob´ zakaênà, lub podmiotom okreÊlonym na
podstawie ust. 7 pkt 2;
2) w przypadku okreÊlonym na podstawie ust. 7 pkt
1, przekazania badanego materiału lub wyizolowanego biologicznego czynnika chorobotwórczego podmiotom okreÊlonym w art. 9 ust. 2 w celu
weryfikacji wyników badaƒ.
2. Kierownik laboratorium dokonujàcy zgłoszenia
dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych prowadzi
rejestr zgłoszeƒ dodatnich wyników badaƒ w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.
3. Zgłoszenie zawiera dane osoby, u której stwierdzono dodatni wynik badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
4) płeç;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego
i jego charakterystyk´ oraz inne informacje istotne
dla sprawowania nadzoru epidemiologicznego
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.
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4. Rejestr zgłoszeƒ dodatnich wyników badaƒ w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych mo˝e byç prowadzony w formie papierowej
lub w systemie elektronicznym, a dane w nim
zgromadzone sà udost´pniane podmiotom,
o których mowa w art. 30 ust. 1.
5. Rejestr zawiera dane osób, u których stwierdzono
dodatni wynik badania w kierunku biologicznych
czynników chorobotwórczych:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
4) płeç;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego
i jego charakterystyk´ oraz inne informacje istotne
dla sprawowania nadzoru epidemiologicznego,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
medycznej.
6. Koszty dokonywania zgłoszeƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, sà finansowane z bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest minister właÊciwy do spraw zdrowia.
7. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) biologiczne czynniki chorobotwórcze podlegajàce zgłoszeniu lub weryfikacji oraz okolicznoÊci
i sposób dokonywania zgłoszenia, o których
mowa w ust. 1,
2) podmioty, którym sà przekazywane zgłoszenia
dodatnich wyników badaƒ w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, właÊciwe ze
wzgl´du na rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego,
3) sposób dokonywania zgłoszeƒ dodatnich wyników badaƒ w kierunku biologicznych czynników
chorobotwórczych,
4) wzory formularzy zgłoszeƒ dodatnich wyników
badaƒ w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
5) sposób prowadzenia rejestru zgłoszeƒ dodatnich
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wyników badaƒ w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, udost´pniania danych
nim obj´tych oraz okres ich przechowywania,
6) tryb finansowania kosztów zgłoszeƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposób dokumentowania dokonanych zgłoszeƒ dodatnich wyników
badaƒ w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych wraz z terminami ich rozliczeƒ –
uwzgl´dniajàc sposób szerzenia si´ chorób
szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaênych
oraz koniecznoÊç ochrony danych osobowych
w celu stworzenia rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych prowadzenie skutecznego nadzoru epidemiologicznego oraz współdziałania, o którym mowa w art.
24 ust. 1.
Art. 30.
1. Paƒstwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, paƒstwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni lub wskazane przez nich specjalistyczne jednostki, właÊciwe
ze wzgl´du na rodzaj zaka˝enia lub choroby zakaênej, oraz Główny Inspektor Sanitarny lub wskazane
przez niego krajowe specjalistyczne jednostki, właÊciwe ze wzgl´du na rodzaj zaka˝enia lub choroby
zakaênej, prowadzà rejestr zaka˝eƒ i zachorowaƒ
na chorob´ zakaênà, zgonów z powodu zaka˝enia
lub choroby zakaênej, ich podejrzeƒ oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, zawierajàcy:
1) dane ze zgłoszeƒ, o których mowa w art. 27 ust.
1 i art. 29 ust. 1 pkt 1;
2) dane uzyskane w ramach indywidualnego nadzoru epidemiologicznego obejmujàce:
a) charakterystyk´ podstawowych objawów klinicznych,
b) opis okolicznoÊci wystàpienia zaka˝enia, zachorowania lub zgonu z powodu zaka˝enia lub choroby
zakaênej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem czynników ryzyka,
c) charakterystyk´ biologicznego czynnika chorobotwórczego.
2. Rejestr zaka˝eƒ i zachorowaƒ na chorob´ zakaênà, zgonów z powodu zaka˝enia lub choroby
zakaênej, ich podejrzeƒ oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjne-
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go mo˝e byç prowadzony w formie papierowej
lub w systemie elektronicznym, a dane w nim
zgromadzone sà udost´pniane podmiotom,
o których mowa w ust. 1.
Rejestr zawiera dane osób, u których podejrzano
albo rozpoznano zaka˝enie, chorob´ zakaênà lub
stwierdzono zgon z tego powodu, oraz osób, u których stwierdzono dodatni wynik badania w kierunku
biologicznych czynników chorobotwórczych:
imi´ i nazwisko;
dat´ urodzenia;
numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
płeç;
adres miejsca zamieszkania;
rozpoznanie kliniczne zaka˝enia lub choroby
zakaênej, charakterystyk´ podstawowych objawów klinicznych, okolicznoÊci wystàpienia zaka˝enia, zachorowania lub zgonu z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem czynników ryzyka, charakterystyki biologicznego czynnika zakaênego oraz inne
informacje niezb´dne do sprawowania nadzoru
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej;
rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego
i jego charakterystyk´ oraz inne informacje istotne
dla sprawowania nadzoru epidemiologicznego,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
medycznej.
Dane gromadzone w rejestrach zaka˝eƒ i zachorowaƒ na chorob´ zakaênà, zgonów z powodu
zaka˝enia lub choroby zakaênej, ich podejrzeƒ
oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku
badania laboratoryjnego sà przekazywane w formie raportów o zaka˝eniach i zachorowaniach na
chorob´ zakaênà, zgonach z powodu zaka˝enia
lub choroby zakaênej, ich podejrzeniach oraz
przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku
badania laboratoryjnego podmiotom, o których
mowa w ust. 1, oraz krajowemu punktowi kontaktowemu wspólnotowego systemu wczesnego

ostrzegania i reagowania oraz krajowemu punktowi centralnemu do spraw Mi´dzynarodowych
Przepisów Zdrowotnych, działajàcemu na podstawie odr´bnych przepisów.
5. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób prowadzenia rejestru zaka˝eƒ i zachorowaƒ na chorob´ zakaênà, zgonów z powodu
zaka˝enia lub choroby zakaênej, ich podejrzeƒ
oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku
badania laboratoryjnego, udost´pniania danych
nim obj´tych oraz okres ich przechowywania,
2) wzory i terminy przekazywania raportów o zaka˝eniach i zachorowaniach na chorob´ zakaênà, zgonach z powodu zaka˝enia lub choroby zakaênej,
ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia
dodatniego wyniku badania laboratoryjnego
– uwzgl´dniajàc zakres i specyfik´ działaƒ prowadzonych przez podmioty prowadzàce nadzór epidemiologiczny, koniecznoÊç ochrony danych osobowych oraz zapewnienie rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych prowadzenie skutecznego nadzoru epidemiologicznego oraz współdziałania, o którym
mowa w art. 24 ust. 1.
Art. 31.
1. Główny Inspektor Sanitarny sporzàdza i publikuje
krajowe raporty liczbowe o zarejestrowanych zaka˝eniach, zachorowaniach i zgonach na zaka˝enia
i choroby zakaêne podlegajàcych zgłoszeniu.
2. Główny Inspektor Sanitarny mo˝e zleciç opracowanie raportu krajowego, o którym mowa w ust. 1,
wskazanemu przez siebie podmiotowi.
Art. 32.
1. Paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny właÊciwy ze wzgl´du na miejsce rozpoznania zaka˝enia,
zachorowania na chorob´ zakaênà lub zgonu
z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego
wyniku badaƒ w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lub
art. 29 ust. 1 pkt 1, po rozpocz´ciu lub przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego,
podejmuje czynnoÊci majàce na celu ogranicze-
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nie szerzenia si´ zaka˝eƒ i chorób zakaênych, kierujàc si´ własnà ocenà stopnia zagro˝enia dla
zdrowia publicznego oraz wytycznymi paƒstwowego inspektora sanitarnego wy˝szego stopnia.
2. W przypadku podejrzenia epidemii, zagro˝enia
epidemià lub wystàpienia choroby szczególnie
niebezpiecznej i wysoce zakaênej, paƒstwowy
powiatowy inspektor sanitarny ma obowiàzek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu paƒstwowemu
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
Art. 33.
1. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zaka˝enia lub zachorowania na chorob´ zakaênà,
paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny mo˝e,
w drodze decyzji, nakazaç osobie podejrzanej lub
osobie, u której rozpoznano zaka˝enie lub zachorowanie na chorob´ zakaênà, poddanie si´ obowiàzkom wynikajàcym z art. 5 ust. 1.
2. W celu zapobie˝enia szerzeniu si´ zaka˝enia lub
choroby zakaênej paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny mo˝e, w drodze decyzji:
1) nakazaç osobie podejrzanej o zaka˝enie lub chorob´ zakaênà powstrzymanie si´ od wykonywania
prac lub przebywania w miejscach publicznych;
2) zakazaç korzystania z wody przeznaczonej do
spo˝ycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,
pochodzàcej z uj´ç, co do których istnieje podejrzenie ska˝enia;
3) nakazaç przeprowadzenie zabiegów sanitarnych;
4) wprowadziç czasowy zakaz wst´pu do pomieszczeƒ ska˝onych;
5) wprowadziç zakaz spo˝ywania ˝ywnoÊci podejrzanej o ska˝enie, a w razie potrzeby, zarzàdziç jej
zbadanie, odka˝enie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celów;
6) nakazaç sekcj´ zwłok osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano chorob´ zakaênà;
7) zakazaç wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierzàt, gdy sekcja zwłok mogłaby prowadziç do
zaka˝enia osób lub ska˝enia Êrodowiska, z wyjàtkiem przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przest´pstwa;
8) nało˝yç inne, konieczne do ochrony zdrowia
publicznego, obowiàzki i ograniczenia.
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3. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
4. W przypadku obiektów budowlanych pozostajàcych pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, decyzja, o której mowa w ust. 2, jest wydawana po zasi´gni´ciu opinii powiatowego lekarza weterynarii.
5. Osoby z objawami choroby zakaênej dotychczas
nierozpoznanej w kraju mogà byç poddawane
obowiàzkom, o których mowa w art. 5 ust. 1, na
zasadach okreÊlonych w ust. 1-3.
6. Osoby zdrowe, które pozostawały w stycznoÊci
z chorymi na choroby zakaêne, mogà byç poddane obowiàzkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu na zasadach okreÊlonych w ust.
1-3.
7. W przypadku koniecznoÊci poddania izolacji lub
kwarantannie osób, o których mowa w ust. 5 i 6,
wojewoda zapewnia warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeƒ,
wyposa˝enia oraz skierowanie do pracy osób
posiadajàcych odpowiednie kwalifikacje.
Art. 34.
1. Obowiàzkowej hospitalizacji podlegajà:
1) osoby chore na gruêlic´ w okresie pràtkowania
oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o pràtkowanie;
2) osoby chore i podejrzane o zachorowanie na:
a) błonic´,
b) choler´,
c) dur brzuszny,
d) dury rzekome A, B, C,
e) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera),
f) d˝um´,
g) gryp´ H7 i H5,
h) nagminne pora˝enie dzieci´ce oraz inne ostre
pora˝enia wiotkie, w tym zespół Guillain-Barré,
i) osp´ prawdziwà,
j) zespół ostrej niewydolnoÊci oddechowej (SARS),
k) tularemi´,
l) wàglik,
m) wÊcieklizn´,
n) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
o) wirusowe goràczki krwotoczne, w tym ˝ółtà
goràczk´.
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2. Osoby zdrowe, które pozostawały w stycznoÊci
z chorymi na choler´, d˝um´ płucnà, osp´ prawdziwà, wirusowe goràczki krwotoczne oraz zespół
ostrej niewydolnoÊci oddechowej (SARS), podlegajà obowiàzkowej kwarantannie lub nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres nie dłu˝szy ni˝:
1) 5 dni – w przypadku cholery,
2) 6 dni – w przypadku d˝umy płucnej,
3) 21 dni – w przypadku ospy prawdziwej,
4) 21 dni – w przypadku wirusowych goràczek krwotocznych,
5) 10 dni – w przypadku zespołu ostrej niewydolnoÊci oddechowej (SARS) – liczàc od ostatniego dnia
stycznoÊci.
Art. 35.
1. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorob´ szczególnie niebezpiecznà
i wysoce zakaênà lekarz przyjmujàcy do szpitala,
miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierujàc si´ własnà ocenà stopnia zagro˝enia dla zdrowia publicznego, poddaje osob´ podejrzanà
o zachorowanie, chorà na chorob´ szczególnie niebezpiecznà i wysoce zakaênà lub osob´ nara˝onà
na zaka˝enie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie
oraz badaniom, równie˝ w przypadku gdy brak jest
decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, a osoba
podejrzana o zachorowanie, chora lub nara˝ona na
zaka˝enie nie wyra˝a zgody na hospitalizacj´, izolacj´, kwarantann´ lub wykonanie badania.
2. O przyj´ciu do szpitala osoby, o której mowa w ust.
1, lekarz przyjmujàcy do szpitala, miejsca izolacji
lub odbywania kwarantanny, jest obowiàzany niezwłocznie zawiadomiç paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego właÊciwego dla szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje przekazanie danych osobowych, o których
mowa w art. 27 ust. 4.
4. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, jest obowiàzany
poinformowaç osob´ podejrzanà o zachorowanie, chorà lub nara˝onà na zaka˝enie i jej osoby
najbli˝sze o przesłankach uzasadniajàcych podj´te działania oraz dokonaç odpowiedniego wpisu
w dokumentacji medycznej.

Art. 36.
1. Wobec osoby, która nie poddaje si´ obowiàzkowi
szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa si´ lub rozpoznano
chorob´ szczególnie niebezpiecznà i wysoce
zakaênà, stanowiàcà bezpoÊrednie zagro˝enie
dla zdrowia lub ˝ycia innych osób, mo˝e byç
zastosowany Êrodek przymusu bezpoÊredniego
polegajàcy na przytrzymywaniu, unieruchomieniu
lub przymusowym podaniu leków.
2. O zastosowaniu bàdê zaprzestaniu stosowania
Êrodka przymusu bezpoÊredniego decyduje
lekarz lub felczer udzielajàcy pomocy osobie,
o której mowa w ust. 1. Ka˝dy przypadek zastosowania Êrodka przymusu bezpoÊredniego odnotowuje si´ w dokumentacji medycznej.
3. Lekarz lub felczer mo˝e zwróciç si´ do Policji,
Stra˝y Granicznej lub ˚andarmerii Wojskowej
o pomoc w zastosowaniu Êrodka przymusu bezpoÊredniego. Udzielenie pomocy nast´puje pod
warunkiem wyposa˝enia funkcjonariuszy lub ˝ołnierzy w Êrodki chroniàce przed chorobami zakaênymi przez tego lekarza lub felczera.
4. Przed zastosowaniem Êrodka przymusu bezpoÊredniego uprzedza si´ o tym osob´, wobec której Êrodek przymusu bezpoÊredniego ma byç
zastosowany, i fakt ten odnotowuje si´ w dokumentacji medycznej. Przy wyborze Êrodka przymusu bezpoÊredniego nale˝y wybieraç Êrodek
mo˝liwie dla tej osoby najmniej ucià˝liwy, a przy
stosowaniu Êrodka przymusu bezpoÊredniego
nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç i dbałoÊç o dobro tej osoby.
5. Przymus bezpoÊredni polegajàcy na unieruchomieniu mo˝e byç stosowany nie dłu˝ej ni˝ 4
godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu mo˝e byç przedłu˝one na nast´pne okresy
6-godzinne, przy czym nie dłu˝ej ni˝ 24 godziny
łàcznie.
6. Przytrzymywanie jest doraênym, krótkotrwałym
unieruchomieniem osoby z u˝yciem siły fizycznej.
7. Unieruchomienie jest dłu˝ej trwajàcym obezwładnieniem osoby z u˝yciem pasów, uchwytów, przeÊcieradeł lub kaftana bezpieczeƒstwa.
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8. Przymusowe podanie leku jest doraênym lub
przewidzianym w planie post´powania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby –
bez jej zgody.
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Êrodków oraz zapewnienie skutecznego wykonywania Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 37.
1. Osoby podejrzane o zachorowanie lub chore na
chorob´ zakaênà sà przyjmowane do szpitala
zapewniajàcego skutecznà izolacj´.
2. Przyj´cie do szpitala osoby, o której mowa w ust.
1, odbywa si´:
1) na podstawie skierowania lekarskiego albo bez
skierowania w przypadku zagro˝enia zdrowia lub
˝ycia chorego;
2) ze wskazaƒ epidemiologicznych w trybie, o którym mowa w art. 33 ust. 1, lub w przypadkach
wymienionych w art. 35 ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia u chorego braku wskazaƒ zdrowotnych i epidemiologicznych do hospitalizacji w drodze decyzji, o której mowa w art. 33
ust. 1, lekarz wnioskuje do paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego właÊciwego dla
miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny
o uchylenie decyzji nakładajàcej obowiàzek
hospitalizacji.

Art. 39.
1. Lekarz sprawujàcy opiek´ nad osobà poddanà
hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie na podstawie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, ma
obowiàzek poinformowania tej osoby o przyczynach zastosowania tego Êrodka.
2. W przypadku niewyra˝enia zgody na hospitalizacj´, izolacj´ lub kwarantann´ przez osob´ poddanà hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie, kierownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym umieszczona jest ta osoba, ma obowiàzek powiadomienia jej o przysługujàcych jej Êrodkach odwoławczych.
3. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym
wykonywana jest decyzja, o której mowa w art. 33
ust. 1, jest obowiàzany do powiadomienia rodziny
lub osoby wskazanej przez osob´ poddanà hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie, o poddaniu tej
osoby hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie.
4. Informacj´ o wykonaniu czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1-3, wpisuje si´ do dokumentacji
medycznej pacjenta.

Art. 38.
1. Koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielonych
w celu zwalczania zaka˝eƒ i chorób zakaênych,
o których mowa w art. 33 i 34, oraz Êwiadczeƒ
zdrowotnych zwiàzanych przyczynowo z tymi
zaka˝eniami i chorobami zakaênymi, udzielonych:
1) ubezpieczonym – sà finansowane na zasadach
okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych;
2) osobom nieposiadajàcym uprawnieƒ z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego – sà finansowane
z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem
jest minister właÊciwy do spraw zdrowia.
2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób i tryb finansowania kosztów Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 1 pkt 2,
2) sposób dokumentowania udzielonych Êwiadczeƒ
oraz terminy rozliczeƒ – majàc na wzgl´dzie
dobro pacjenta, zasady i sposób wydatkowania

Art. 40.
1. Obowiàzkowemu leczeniu podlegajà osoby chore
na:
1) gruêlic´ płuc;
2) kił´ i rze˝àczk´ oraz osoby, które miały stycznoÊç
z chorymi na te choroby.
2. Osoby, które miały stycznoÊç z chorymi na gruêlic´ płuc w okresie pràtkowania, chorymi na kił´,
rze˝àczk´, dur brzuszny, chorymi na inwazyjne
zaka˝enia
Neisseria
meningitidis
lub
Haemophilus influenzae typ b, podlegajà nadzorowi epidemiologicznemu, badaniu klinicznemu,
badaniom diagnostycznym, a tak˝e w razie
potrzeby, profilaktycznemu stosowaniu leków.
3. Âwiadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1
i 2, mogà obejmowaç równie˝ wydawanie leków
przez podmiot, który udzielił Êwiadczenia zdrowotnego.
4. Koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa
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w ust. 1 i 2, oraz Êwiadczeƒ zdrowotnych zwiàzanych przyczynowo z tymi zaka˝eniami i chorobami, udzielonych ubezpieczonym, a tak˝e koszty
leków, o których mowa w ust. 3, sà finansowane
na zasadach okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych.
Koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa w
ust. 1 i 2, oraz Êwiadczeƒ zdrowotnych zwiàzanych
przyczynowo z tymi zaka˝eniami i chorobami zakaênymi, udzielonych osobom nieposiadajàcym uprawnieƒ z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a tak˝e
koszty leków, o których mowa w ust. 3, sà finansowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister właÊciwy do spraw zdrowia.
Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
sposób i tryb finansowania kosztów Êwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 5,
sposób dokumentowania udzielonych Êwiadczeƒ
oraz terminy rozliczeƒ – majàc na wzgl´dzie
dobro pacjenta, zasady i sposób wydatkowania
Êrodków oraz zapewnienie skutecznego wykonywania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 41.
1. Osoba zaka˝ona HIV lub chora na AIDS mo˝e
zastrzec dane, o których mowa w art. 24 ust. 2 i 5,
art. 27 ust. 4 i 6, art. 29 ust. 3 i 5 oraz art. 30 ust.
3, umo˝liwiajàce jej identyfikacj´. W takim przypadku zgłoszenie lub rejestr zawierajà:
1) inicjały imienia i nazwiska lub hasło;
2) wiek;
3) płeç;
4) nazw´ powiatu właÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania;
5) rozpoznanie kliniczne zaka˝enia lub choroby
zakaênej oraz drog´ zaka˝enia.
2. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, ˝e zgon
nastàpił z powodu zaka˝enia HIV lub zachorowania
na AIDS, lekarz ma obowiàzek powiadomiç o tym
fakcie właÊciwego paƒstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego. W takim przypadku zgłoszenie lub rejestr zawierajà:
1) inicjały imienia i nazwiska lub hasło;
2) wiek;

3) płeç;
4) nazw´ powiatu właÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania;
5) rozpoznanie kliniczne zaka˝enia lub choroby
zakaênej oraz drog´ zaka˝enia.
3. Realizacja zadaƒ z zakresu leczenia antyretrowirusowego, w celu zapewnienia równego dost´pu
wszystkim zaka˝onym HIV i chorym na AIDS do
zgodnych z wytycznymi organizacji mi´dzynarodowych metod profilaktyki AIDS, diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego, jest prowadzona na podstawie programu zdrowotnego ustalonego przez
ministra właÊciwego do spraw zdrowia na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych.
4. Leczenie poekspozycyjne osób, które miały stycznoÊç z ludzkim wirusem niedoboru odpornoÊci
(HIV), jest finansowane na zasadach okreÊlonych
w art. 40 ust. 4 i 5.
5. Profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze stycznoÊci z ludzkim wirusem niedoboru odpornoÊci
(HIV), do której doszło w wyniku wypadku w trakcie
wykonywania czynnoÊci zawodowych, jest finansowane przez pracodawc´ albo zlecajàcego prace.
Rozdział 7
Działania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania zaka˝eƒ i chorób zakaênych
Art. 42.
1. Minister właÊciwy do spraw zdrowia mo˝e zleciç,
w drodze umowy, realizacj´ zadaƒ z zakresu
ochrony zdrowia publicznego przed zaka˝eniami
i chorobami zakaênymi:
1) szpitalom i oddziałom zakaênym zapewniajàcym
izolacj´ i leczenie osób chorych na choroby
zakaêne oraz zapewniajàcych całodobowo konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie zaka˝eƒ
i chorób zakaênych;
2) poradniom i punktom konsultacyjnym w zakresie
zaka˝eƒ i chorób zakaênych oraz szczepieƒ
ochronnych.
2. Do zakresu zadaƒ, o których mowa w ust. 1, nale˝y w szczególnoÊci:
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1) utrzymywanie gotowoÊci do wykonywania całodobowo i w dni ustawowo wolne od pracy Êwiadczeƒ zdrowotnych, w tym konsultacji lekarskich
z zakresu zaka˝eƒ i chorób zakaênych;
2) utrzymanie gotowoÊci do zwi´kszenia iloÊci wykonywanych Êwiadczeƒ zdrowotnych, nie mniej ni˝
200% w stosunku do iloÊci Êwiadczeƒ zdrowotnych wykonywanych na podstawie umów, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
3) przechowywanie zapasów produktów leczniczych
i wyrobów medycznych oraz innych niezb´dnych
urzàdzeƒ i sprz´tu w iloÊci zapewniajàcej wykonywanie przez co najmniej 3 doby Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przechowywanie Êrodków ochrony osobistej
i ubraƒ ochronnych dla pracowników w iloÊci
wystarczajàcej do wykonywania Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa w pkt 1 i 2, przez co najmniej 3 doby;
5) stałe monitorowanie i analiza sytuacji epidemiologicznej w kierunku mo˝liwoÊci zapewnienia wykonywania Êwiadczeƒ zdrowotnych w przypadku
podejrzenia lub rozpoznania u osoby lub grupy
osób zaka˝enia lub choroby zakaênej;
6) zapewnienie transportu sanitarnego ze szczególnym uwzgl´dnieniem transportu chorych na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaêne;
7) dokumentowanie wykonanych zadaƒ oraz przekazywanie sprawozdaƒ z ich wykonania w terminie okreÊlonym w ust. 4.
3. Minister właÊciwy do spraw zdrowia ogłasza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:
1) wykaz szpitali i oddziałów zakaênych, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, ze szczególnym uwzgl´dnieniem szpitali i oddziałów zakaênych zapewniajàcych mo˝liwoÊç hospitalizacji chorych na choroby wysoce zakaêne i szczególnie niebezpieczne;
2) wykaz poradni i punktów konsultacyjnych
w zakresie zaka˝eƒ i chorób zakaênych oraz
szczepieƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Jednostki, o których mowa w ust. 1, przekazujà
ministrowi właÊciwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku sprawozdanie
z wykonania, w roku poprzednim, zadaƒ z zakre-
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su ochrony zdrowia publicznego przed zaka˝eniami i chorobami zakaênymi.
5. Minister właÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zawierania umów, w celu
realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 2, oraz
sposób ich finansowania, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie skutecznego nadzoru epidemiologicznego oraz ochron´ zdrowia publicznego.
Art. 43.
Jednostki, o których mowa w art. 42 ust. 1, realizujàc
zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed
zaka˝eniami i chorobami zakaênymi, współpracujà z:
1) Paƒstwowà Inspekcjà Sanitarnà, Wojskowà
Inspekcjà Sanitarnà i Paƒstwowà Inspekcjà
Sanitarnà Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji;
2) jednostkami Systemu Paƒstwowego Ratownictwa
Medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8
wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007
r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172);
3) podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
uczelni medycznych lub innych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, jednostkami
badawczo-rozwojowymi oraz jednostkami organizacyjnymi posiadajàcymi status jednostki badawczo-rozwojowej;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia;
5) podmiotami wchodzàcymi w skład mi´dzynarodowego nadzoru epidemiologicznego;
6) organami samorzàdu terytorialnego;
7) Policjà, Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà i Stra˝à
Granicznà.
Art. 44.
1. W celu zapewnienia skutecznoÊci działaƒ słu˝àcych ochronie zdrowia publicznego przed zaka˝eniami i chorobami zakaênymi wojewoda sporzàdza wojewódzki plan działania na wypadek
wystàpienia epidemii, zwany dalej „planem”, na
okres trzech lat, z mo˝liwoÊcià aktualizacji.
2. Plan obejmuje:
1) charakterystyk´ potencjalnych zagro˝eƒ dla ˝ycia
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lub zdrowia mogàcych wystàpiç na obszarze
województwa, w tym analiz´ ryzyka wystàpienia
zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi;
wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów
u˝ytecznoÊci publicznej, które mogà zostaç przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie;
liczb´ osób, które mogà zostaç poddane leczeniu,
izolacji lub kwarantannie w zakładach opieki zdrowotnej i innych obiektach u˝ytecznoÊci publicznej;
imienne listy osób, które mogà zostaç skierowane
do działaƒ słu˝àcych ochronie zdrowia publicznego przed zaka˝eniami i chorobami zakaênymi;
inne informacje słu˝àce ochronie zdrowia publicznego oraz niezb´dne do sporzàdzenia planu.
Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z jednostek
samorzàdu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej i innych dysponentów obiektów u˝ytecznoÊci publicznej.
Podmioty, o których mowa w ust. 3, na pisemne
˝àdanie wojewody, przekazujà dane wskazane w
ust. 7 oraz informacje niezb´dne do sporzàdzenia
planu, dotyczàce w szczególnoÊci:
nazwy i lokalizacji zakładu opieki zdrowotnej lub
obiektu u˝ytecznoÊci publicznej;
rozmieszczenia oraz powierzchni pomieszczeƒ
wchodzàcych w skład zakładu opieki zdrowotnej
lub obiektu u˝ytecznoÊci publicznej;
szacunkowej liczby osób, które mogà zostaç
przyj´te do leczenia, izolacji lub poddawania kwarantannie.
W przypadku zmiany danych lub informacji, podmioty, o których mowa w ust. 3, sà zobowiàzane
do niezwłocznego ich przekazania wojewodzie.
Wojewoda podaje plan do publicznej wiadomoÊci, w szczególnoÊci przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjàtkiem
danych podlegajàcych ochronie w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych.
Listy osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4, zawierajà dane:
imi´ i nazwisko;
wykonywany zawód;

3) dat´ urodzenia;
4) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie
nadano tego numeru – seri´ i numer paszportu
albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na
podstawie którego jest mo˝liwe ustalenie danych
osobowych;
5) płeç;
6) adres miejsca zamieszkania.
Art. 45.
1. W ramach nadzoru epidemiologicznego nad
zaka˝eniami i chorobami zakaênymi mo˝e byç
prowadzony nadzór sentinel.
2. W nadzorze, o którym mowa w ust. 1, uczestniczà:
1) wskazane przez ministra właÊciwego do spraw
zdrowia podległe mu jednostki oraz oÊrodki referencyjne lub jednostki badawczo-rozwojowe na
podstawie umowy zawartej z ministrem właÊciwym do spraw zdrowia;
2) zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze wykonujàcy zawód w ramach praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, z którymi paƒstwowi
wojewódzcy inspektorzy sanitarni zawarli umowy
uczestnictwa w nadzorze sentinel.
3. Koszty uczestnictwa w nadzorze sentinel podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sà finansowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister właÊciwy do spraw zdrowia.
4. Minister właÊciwy do spraw zdrowia mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:
1) zaka˝enia lub choroby zakaêne obj´te nadzorem
sentinel,
2) zadania realizowane przez podmioty uczestniczàce w nadzorze sentinel – majàc na celu zapewnienie skutecznego nadzoru sentinel.

Rozdział 8
Zasady post´powania w razie stanu zagro˝enia epidemicznego i stanu epidemii
Art. 46.
1. Stan zagro˝enia epidemicznego lub stan epidemii
na obszarze województwa lub jego cz´Êci ogła-
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sza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporzàdzenia, na wniosek paƒstwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.
Je˝eli zagro˝enie epidemiczne lub epidemia
wyst´puje na obszarze wi´cej ni˝ jednego województwa, stan zagro˝enia epidemicznego lub
stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporzàdzenia, minister właÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem właÊciwym do spraw
administracji publicznej, na wniosek Głównego
Inspektora Sanitarnego.
Ogłaszajàc stan zagro˝enia epidemicznego lub
stan epidemii, minister właÊciwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogà nało˝yç obowiàzek
szczepieƒ ochronnych na inne osoby ni˝ okreÊlone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw
innym zaka˝eniom i chorobom zakaênym,
o których mowa w art. 3 ust. 1.
W rozporzàdzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2,
mo˝na ustanowiç:
czasowe ograniczenie okreÊlonego sposobu
przemieszczania si´,
czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i u˝ywania okreÊlonych przedmiotów lub produktów spo˝ywczych,
czasowe ograniczenie funkcjonowania okreÊlonych instytucji lub zakładów pracy,
zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeƒ ludnoÊci,
obowiàzek wykonania okreÊlonych zabiegów sanitarnych, je˝eli wykonanie ich wià˝e si´ z funkcjonowaniem okreÊlonych obiektów produkcyjnych,
usługowych, handlowych lub innych obiektów,
nakaz udost´pnienia nieruchomoÊci, lokali, terenów i dostarczenia Êrodków transportu do działaƒ
przeciw-epidemicznych przewidzianych planami
przeciwepidemicznymi,
obowiàzek przeprowadzenia szczepieƒ ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób
podlegajàce tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepieƒ ochronnych – uwzgl´dniajàc drogi szerzenia si´ zaka˝eƒ i chorób zakaênych oraz sytuacj´ epidemicznà na obszarze, na
którym ogłoszono stan zagro˝enia epidemicznego lub stan epidemii.
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5. Rozporzàdzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sà:
1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urz´dowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych;
2) wchodzà w ˝ycie z dniem ogłoszenia.
6. Wojewoda ma obowiàzek poinformowania obywateli o obowiàzkach wynikajàcych z przepisów, o
których mowa w ust. 1-4, w sposób zwyczajowo
przyj´ty na danym terenie.
Art. 47.
1. Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, osoby
wykonujàce zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie Êwiadczeƒ zdrowotnych, mogà byç skierowani do pracy
przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogà byç skierowane tak˝e inne
osoby, je˝eli ich skierowanie jest uzasadnione
aktualnymi potrzebami podmiotów kierujàcych
zwalczaniem epidemii.
2. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii
nast´puje w drodze decyzji.
3. Skierowaniu do pracy niosàcej ryzyko zaka˝enia
przy zwalczaniu epidemii nie podlegajà:
1) osoby, które nie ukoƒczyły 18 lat bàdê ukoƒczyły
60 lat;
2) kobiety w cià˝y lub osoby wychowujàce dzieci w
wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujàce
samotnie dzieci do lat 18;
3) osoby, u których orzeczono cz´Êciowà lub całkowità niezdolnoÊç do pracy;
4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31
lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20,
poz. 101, z póên. zm. oraz posłowie i senatorowie
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Decyzj´ o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu
epidemii na terenie województwa, w którym
osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub
jest zatrudniona, wydaje właÊciwy wojewoda,
a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właÊciwy do spraw
zdrowia.
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5. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do
ministra właÊciwego do spraw zdrowia.
6. Wniesienie Êrodka odwoławczego nie wstrzymuje
wykonania decyzji.
7. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu
epidemii stwarza obowiàzek pracy przez okres do 3
miesi´cy w zakładzie opieki zdrowotnej lub w innej
jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
8. Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiàzany udzieliç urlopu bezpłatnego na czas okreÊlony
w decyzji, o której mowa w ust. 2. Okres urlopu
bezpłatnego zalicza si´ do okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
9. Zakład opieki zdrowotnej lub jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 7, nawiàzujà z osobà
skierowanà do pracy stosunek pracy na czas
wykonywania okreÊlonej pracy, na okres nie dłu˝szy ni˝ wskazany w decyzji.
10. Osobie skierowanej do pracy na podstawie
decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje
wyłàcznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 150% przeci´tnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym
stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej
decyzji lub w innym podobnym zakładzie, je˝eli
w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie mo˝e byç ni˝sze ni˝
wynagrodzenie, które osoba skierowana do
pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiàcu poprzedzajàcym miesiàc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy
przy zwalczaniu epidemii.
11. Osobie, o której mowa w ust. 10, przysługuje
zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania
i wy˝ywienia, na zasadach okreÊlonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokoÊci nale˝noÊci
przysługujàcej pracownikom paƒstwowych jednostek z tytułu podró˝y słu˝bowych na obszarze
kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub
wy˝ywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wy˝ywienia.
12. Koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych

w zwiàzku ze zwalczaniem epidemii oraz koszty,
o których mowa w ust. 10 i 11, sà finansowane z
bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem
jest wojewoda właÊciwy ze wzgl´du na miejsce
udzielania Êwiadczeƒ.
13. Przez czas trwania obowiàzku, o którym mowa w
ust. 7, z osobà skierowanà do pracy przy zwalczaniu epidemii nie mo˝e byç rozwiàzany dotychczasowy stosunek pracy ani nie mo˝e byç dokonane wypowiedzenie umowy o prac´, chyba ˝e
istnieje podstawa do rozwiàzania umowy o prac´
bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w
przypadku zmiany lub uchylenia decyzji. Przepisy
art. 63-67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
póên. zm. stosuje si´ odpowiednio.
Art. 48.
Pracownikom zakładów opieki zdrowotnej oraz innym
osobom podejmujàcym na zasadach okreÊlonych
w niniejszej ustawie działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaênych i zaka˝eƒ u ludzi przysługuje
ochrona prawna nale˝na funkcjonariuszowi publicznemu.
Rozdział 9
Przepisy karne
Art. 49.
Kto, nie b´dàc uprawnionym, przywozi, przewozi,
przekazuje, namna˝a, wywozi, przechowuje, rozprzestrzenia, nabywa, pomaga w zbyciu biologicznych czynników chorobotwórczych, lub wykorzystujàc te czynniki
w inny sposób, stwarza zagro˝enie dla zdrowia publicznego, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
Art. 50.
Kto:
1) wbrew obowiàzkowi, o którym mowa w art. 16 ust.
1, nie wdra˝a lub nie stosuje procedur zapewniajàcych ochron´ przed zaka˝eniami oraz chorobami zakaênymi,
2) wbrew obowiàzkom, o których mowa w art. 22
ust. 1 i 2, nie przestrzega wymagaƒ higienicznosanitarnych,
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3) wbrew obowiàzkowi przeciwdziałania szerzeniu
si´ zaka˝eƒ szpitalnych, nie podejmuje działaƒ
okreÊlonych w art. 14 ust. 1 i 2 – podlega karze
grzywny.
Art. 51.
Kto:
1) nie b´dàc uprawnionym, przeprowadza szczepienia ochronne,
2) wbrew obowiàzkowi prowadzenia dokumentacji
medycznej dotyczàcej szczepieƒ ochronnych,
nie dokonuje wpisu szczepienia, nie wystawia
zaÊwiadczenia o wykonaniu szczepienia lub nie
prowadzi dokumentacji medycznej w tym zakresie lub prowadzi jà nierzetelnie,
3) wbrew obowiàzkowi nie zawiadamia pacjenta lub
osoby sprawujàcej prawnà lub faktycznà piecz´
nad osobà małoletnià lub bezradnà o obowiàzku
poddania si´ obowiàzkowym szczepieniom
ochronnym lub nie informuje o ochronnych szczepieniach zalecanych – podlega karze grzywny.
Art. 52.
Kto:
1) wbrew obowiàzkowi nie poucza pacjenta, osoby
sprawujàcej prawnà lub faktycznà piecz´ nad
osobà małoletnià lub bezradnà o Êrodkach
ostro˝noÊci zapobiegajàcych przeniesieniu zaka˝enia na inne osoby lub o ewentualnym obowiàzku wynikajàcym z art. 6,
2) wbrew obowiàzkowi nie informuje zaka˝onego
o koniecznoÊci zgłoszenia si´ do lekarza jego
partnera lub partnerów seksualnych,
3) wbrew obowiàzkowi, o którym mowa w art. 21 ust.
1, art. 27 ust. 1-3 i art. 29 ust. 1, nie dokonuje zgłoszenia wystàpienia niepo˝àdanego odczynu
poszczepiennego, podejrzenia o zaka˝enie
i zachorowanie na chorob´ zakaênà, dodatniego
wyniku badania w kierunku zaka˝eƒ i zachorowaƒ, okreÊlonych na podstawie art. 3 ust. 1 i 2,
zaka˝enia i zachorowania lub zgonu na chorob´
zakaênà oraz przesłania do weryfikacji dodatnich
wyników tych badaƒ – podlega karze grzywny.
Art. 53.
Kto nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy
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zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, wydanej na
podstawie art. 47, podlega karze grzywny.
Art. 54.
W sprawach o czyny, o których mowa w art. 50-53,
orzekanie nast´puje w trybie przepisów ustawy z dnia 24
sierpnia 2001 r. - Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848).
Rozdział 10
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 55.
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851,
z póên. zm. po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:
„Art. 29a. Uzyskane przez organy Paƒstwowej
Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane stanowiàce tajemnic´ kontrolowanego sà obj´te tajemnicà słu˝bowà i nie mogà byç przekazywane innym organom ani ujawniane, je˝eli nie jest to
konieczne ze wzgl´du na ochron´ ˝ycia lub zdrowia
człowieka, z wyłàczeniem ˝àdania sàdu lub prokuratora
w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem.”.
Art. 56.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póên. zm.
w art. 24 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) okreÊlonych w przepisach o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi.”.
Art. 57.
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o słu˝bie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 oraz z
2006 r. Nr 141, poz. 1011) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 lit. f
otrzymuje brzmienie:
„f) wykonywanie szczepieƒ ochronnych, o których
mowa w art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób
zakaênych u ludzi”.
Art. 58.
W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach
pieni´˝nych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
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roby i macierzyƒstwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267,
z póên. zm. w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w wyniku decyzji wydanej przez właÊciwy organ
albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ
i chorób zakaênych u ludzi;”.
Art. 59.
W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) w art. 72 w
ust. 8 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie
przez stacje sanitarno-epidemiologiczne szczepionek zakupionych w ramach Programu
Szczepieƒ Ochronnych.”.
Art. 60.
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120,
poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz.
416) w art. 57 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) stwierdzono u niego chorob´ lub zaka˝enie, podlegajàce obowiàzkowemu leczeniu na podstawie
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi, lub
istnieje podejrzenie takiej choroby lub zaka˝enia, a
cudzoziemiec nie wyra˝a zgody na to leczenie;”.
Art. 61.
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr
120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 67 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Koszty opieki medycznej, o której mowa w ust. 2
nie obejmujà kosztów okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u
ludzi.”;
2) w art. 112 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koszty opieki medycznej, o której mowa w ust. 1,
z wyłàczeniem kosztów okreÊlonych w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaê-

nych u ludzi, sà finansowane z bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest minister właÊciwy do spraw wewn´trznych, ze Êrodków b´dàcych w dyspozycji Szefa Urz´du.”.
Art. 62.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) w art. 12 pkt 6
otrzymuje brzmienie:
„6) przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób
zakaênych u ludzi – w przypadku Êwiadczeƒ zdrowotnych zwiàzanych ze zwalczaniem chorób,
zaka˝eƒ i chorób zakaênych;”.
Art. 63.
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)
w art. 73 w ust. 1:
1) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie
z właÊciwoÊcià okreÊlonà w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z póên. zm. 2)
po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) organy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej,
zgodnie z właÊciwoÊcià okreÊlonà w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842
oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916 );”.
Art. 64.
Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest mowa
o ustawie o chorobach zakaênych i zaka˝eniach, nale˝y
przez to rozumieç niniejszà ustaw´.
Art. 65.
Badania laboratoryjne osób, o których mowa w art. 6
ust. 1, mogà przeprowadzaç laboratoria, o których
mowa w art. 7 ust. 4, które nie uzyskały akredytacji na
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
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z póên. zm. jednak nie dłu˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia
2009 r.
Art. 66.
1. W 2009 r. wojewoda ustala plan, o którym mowa
w art. 44, do dnia 31 maja 2009 r.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, jest sporzàdzany
na podstawie danych i informacji przekazanych
przez podmioty, o których mowa w art. 44 ust. 3,
do dnia 31 marca 2009 r., wojewodzie na jego
pisemne ˝àdanie.
Art. 67.
Do dnia 31 grudnia 2015 r.:
1) przewodniczàcym zespołu kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych mo˝e byç lekarz, który posiada specjalizacj´ innà ni˝ okreÊlona na podstawie art. 15
ust. 5 oraz ukoƒczył kurs specjalistyczny z zakresu epidemiologii i kontroli zaka˝eƒ szpitalnych;
2) w skład zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych
mogà wchodziç piel´gniarki i poło˝ne, które do
tego dnia zostały zatrudnione na stanowisku piel´gniarki epidemiologicznej oraz ukoƒczyły kurs
kwalifikacyjny z zakresu piel´gniarstwa epidemiologicznego;
3) szczepienia ochronne mogà wykonywaç lekarze
lub felczerzy, piel´gniarki, poło˝ne i higienistki
szkolne, nieposiadajàcy kwalifikacji okreÊlonych
na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3, o ile posiadajà 2,5-letnià praktyk´ w zakresie przeprowadzania szczepieƒ ochronnych.
Art. 68.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 4, art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 3a,
art. 6 ust. 4, art. 6 ust. 9, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 12
ust. 6, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 8, art. 16 ust. 5, art. 16 ust.
9, art. 17 ust. 2, art. 19 ust. 3, art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 10,
art. 21 ust. 7, art. 23 ust. 8, art. 29 ust. 3, art. 31 ust. 5, art.
34 ust. 12, ustawy, o której mowa w art. 69, zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 4 ust. 1, art. 8 ust. 5, art. 10
ust. 2, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 5, art. 17 ust. 10, art. 18
ust. 10, art. 18 ust. 11, art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 8, art. 21
ust. 9, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 3, art. 24 ust.
6, art. 27 ust. 9, art. 29 ust. 7, art. 30 ust. 5, art. 38 ust. 2,
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art. 40 ust. 6 niniejszej ustawy, nie dłu˝ej jednak ni˝ przez
okres 2 lat od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.
Art. 69.
Traci moc ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384,
z póên. zm.
Art. 70.
Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r., z
wyjàtkiem art. 9, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Załàcznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
WYKAZ ZAKA˚E¡ I CHORÓB ZAKAèNYCH
1) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
2) bàblowica i wàgrzyca;
3) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieokreÊlonej
u dzieci do lat 2;
4) błonica;
5) borelioza z Lyme;
6) bruceloza;
7) chlamydiozy i inne zaka˝enia nierze˝àczkowe
układu moczopłciowego;
8) cholera;
9) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie
gàbczaste;
10) czerwonka bakteryjna;
11) dur brzuszny i zaka˝enia pałeczkami durowymi;
12) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera)
i inne riketsjozy;
13) dury rzekome A, B, C i zaka˝enia pałeczkami
rzekomodurowymi;
14) d˝uma;
15) giardioza;
16) goràczka Q;
17) gruêlica i inne mykobakteriozy;
18) grypa (w tym ptasia grypa u ludzi);
19) inwazyjne zaka˝enia Neisseria meningitidis;
20) inwazyjne zaka˝enia Streptococcus pneumoniae;
21) inwazyjne zaka˝enia Streptococcus pyogenes;
22) inwazyjne zaka˝enie Haemophilus influenzae typ b;
23) jersinioza;
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24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

38)
39)
40)
41)
42)

43)
44)
45)
46)
47)
48)

49)

50)
51)
52)
53)
54)
55)

56)
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kampylobakterioza;
kiła;
kryptosporydioza;
krztusiec;
legioneloza;
leptospirozy;
listerioza;
nagminne zapalenie przyusznic (Êwinka);
nosacizna;
odra;
ornitozy;
ospa prawdziwa;
ospa wietrzna;
ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kr´gowego (choroba Heinego-Medina) oraz inne ostre
pora˝enia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barré;
płonnica;
pryszczyca;
ró˝yczka i zespół ró˝yczki wrodzonej;
rze˝àczka;
salmonelozy inne ni˝ wywołane przez pałeczki
Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C
oraz zaka˝enia przez nie wywołane;
t´˝ec;
toksoplazmoza wrodzona;
tularemia;
wàglik;
wirusowe goràczki krwotoczne, w tym ˝ółta
goràczka;
wirusowe zapalenia wàtroby (A, B, C, inne) oraz
zaka˝enia wywołane przez wirusy zapalenia
wàtroby typu B i C;
wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia (z wyłàczeniem wÊcieklizny);
włoÊnica;
wÊcieklizna;
zaka˝enia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej;
zaka˝enia szpitalne;
zaka˝enia wirusem zachodniego Nilu;
zaka˝enie ludzkim wirusem niedoboru odpornoÊci (HIV) i zespół nabytego niedoboru odpornoÊci (AIDS);
zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);

57) zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci
zaka˝enia enterokrwotocznymi i werocytotoksycznymi
pałeczkami
Escherichia
coli
(EHEC);
58) zespół ostrej niewydolnoÊci oddechowej (SARS);
59) zimnica (malaria).
Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 14
marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw´
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,
ustaw´ z dnia 27 czerwca 1997 r. o słu˝bie medycyny
pracy, ustaw´ z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach
pieni´˝nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyƒstwa, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. –
Prawo farmaceutyczne, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003
r. o cudzoziemcach, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych i ustaw´ z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz.
877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808,
Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 94,
poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225
i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 75,
poz. 492 i Nr 166, poz. 1172.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z
2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr
170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i
1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr
22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z
1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993
r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701,
z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz.
496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133,
poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065,
z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr
48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002
r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr
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116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774
oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr
99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489,
Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673
i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr
120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.
71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217,
poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz.
1288 i Nr 225, poz. 1672.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr
176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, z 2007
r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792 oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 582.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170,
poz. 1032, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr
170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832
i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr
96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
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Nadzór nad przypadkami gruêlicy powiàzanymi
z podró˝ami drogà powietrznà, Anglia, Walia, 2007-2008r.
I. Abubakar, R. Welfare, J. Moore, J. Watson
Tłumaczenie i opracowanie Magdalena Gudziƒska
WSSE w Warszawie

Autorzy sà pracownikami Centrum Chorób Zakaênych
brytyjskiej Agencji Ochrony Zdrowia (Centre for
Infections, Health Protection Agency). W artykule opublikowanym w najnowszym numerze Eurosurveillance
dokonujà przeglàdu wszystkich opracowywanych przez
Agencj´ przypadków gruêlicy powiàzanych z podró˝owaniem drogà lotniczà i dokonujà analizy skutecznoÊci
wyszukiwania kontaktów osób chorych. Wszystkie definicje dotyczàce „lotniczych” zachorowaƒ pochodzà
z wytycznych WHO dotyczàcych gruêlicy w kontekÊcie
podró˝y drogà powietrznà.
Zgłaszanie wydarzeƒ, gdzie mogło dojÊç do zaka˝eƒ
M.tuberculosis, do Agencji Ochrony Zdrowia jest dobrowolne. Centrum Chorób Zakaênych oferuje pomoc
merytorycznà w dochodzeniach epidemiologicznych
w takich przypadkach. Poniewa˝ liczba zgłaszanych
incydentów ciàgle wzrasta, w 2004r. powołano TBIOS –
bierny system nadzoru nad zachorowaniami i ogniskami
gruêlicy (Tuberculosis Incident and Outbreak
Surveillance). Informacje o przypadkach w tym systemie
pochodzà z telefonicznych i internetowych zapytaƒ
o porad´ kierowanych do Agencji Ochrony Zdrowia,
a tak˝e z innych baz danych o chorobach zakaênych,
nieukierunkowanych
wyłàcznie
na
gruêlic´.
Rozpatrywane sà przypadki zarówno takie, gdzie osobapotencjalne êródło zaka˝eƒ miała dodatni, jak i ujemny
wynik rozmazu plwociny.
Opisane w artykule 24 przypadki zgłoszono pomi´dzy
styczniem 2007r. i lutym 2008r., dotyczyły one łàcznie 39
lotów o Êrednim czasie trwania 8,9h. W wi´kszoÊci były
to loty do lub z krajów o du˝ej zapadalnoÊci na gruêlic´.
W 19 przypadkach potencjalne êródło zaka˝enia stanowiła osoba z dodatnim rozmazem plwociny. Informacje o
lekoopornoÊci pràtków u osoby-êródła udało si´ uzyskaç
tylko w 6 dochodzeniach, z tego 2 przypadki to gruêlica
lekooporna (MDR), a u jednej osoby stwierdzono opornoÊç na rifampicyn´.

Najwi´kszym problemem w dochodzeniach epidemiologicznych był brak współpracy ze strony linii lotniczych. W 17 przypadkach w ogóle nie udało si´ zdobyç
informacji o osobach podró˝ujàcych z chorym, w 2 –
linia dysponowała tylko nazwiskami pasa˝erów, a jedynie w 5 podano dane umo˝liwiajàce kontakt z nara˝onymi osobami (adres, telefon lub e-mail). Pracownikom
Agencji Ochrony Zdrowia udało si´ dotrzeç do 4 spoÊród nara˝onych osób, zaproponowano im wykonanie
próby tuberkulinowej. U wszystkich z nich była ona
ujemna.
Autorzy przypominajà, ˝e w wi´kszoÊci dotychczas
opublikowanych dochodzeƒ epidemiologicznych nie
wykryto przeniesienia zaka˝enia od osób z dodatnim
rozmazem plwociny na współpasa˝erów (choç opisanych jest te˝ kilka przypadków, gdy miało to miejsce),
i wysuwajà tez´, ˝e zaproponowane w rekomendacjach
WHO aktywne wyszukiwanie osób skontaktowanych
podczas lotu z pasa˝erem z pràtkujàcà gruêlicà nie jest
kosztowo efektywne. Na poparcie swojego stanowiska
przytaczajà tak˝e wyniki prac szacujàcych przeci´tny
koszt takich dochodzeƒ – np. wg. McFarlanda jest to
ponad 600 osobogodzin pracy i 25000$, wg.
Vassiloyanakopoulosa – około 300 osobogodzin
i 4000$. Argumentem za tezà wysuni´tà przez pracowników Agencji Ochrony Zdrowia jest te˝ brak zaleceƒ co
do prowadzenia dochodzeƒ epidemiologicznych przy
doniesieniach o kontakcie z osobà pràtkujàcà np. podczas długiej podró˝y autokarowej czy kolejowej. Na
zakoƒczenie autorzy artykułu podkreÊlajà potrzeb´ dalszych badaƒ, które mogà umo˝liwiç weryfikacj´ wytycznych WHO.
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Wyszukiwanie osób skontaktowanych z pasa˝erem
chorym na gruêlic´ wielolekoopornà podczas lotu
z Bejrutu do Pary˝a w paêdzierniku 2006r.
J. Chemardin, M-C. Paty, S. Renard-Dubois, N. Vezeris, D. Antoine

Tłumaczenie i opracowanie Magdalena Gudziƒska
WSSE w Warszawie

Eurosurveillance Vol.12/2007
Wyszukiwanie osób z kontaktu z przypadkiem gruêlicy lekoopornej (MDR-TB) lub wielolekoopornej (XDR-TB)
staje si´ coraz powa˝niejszym zadaniem. Przypadek
gruêlicy lekoopornej, poczàtkowo zdiagnozowanej jako
wielolekoopornà, u obywatela USA podró˝ujàcego po
Europie w maju 2007r. przyciàgnàł uwag´ mediów
i wywołał wiele pytaƒ dotyczàcych nadzoru nad gruêlicà
[1]. Jako, ˝e podró˝e turystyczne i handel z krajami,
w których gruêlica leko- i wielolekooporna wyst´puje
endemicznie, stajà si´ coraz bardziej popularne, podobne sytuacje b´dà si´ zdarzały coraz cz´Êciej. W zwiàzku
z tym wyszukiwanie osób skontaktowanych w czasie
podró˝y z chorym na MDR - lub XDR-TB powinno byç
traktowane z wi´kszà uwagà, zwłaszcza w sytuacji ograniczonej dost´pnoÊci leków przeciwgruêliczych drugiego rzutu w niektórych krajach. Ten artykuł opisuje proces
poszukiwania pasa˝erów nara˝onych na kontakt z chorym na gruêlic´ wielolekoopornà podczas lotu z Bejrutu
(Liban) do Pary˝a (Francja) w paêdzierniku 2006r. Był to
pierwszy zgłoszony do WHO przypadek takiego dochodzenia w zwiàzku z gruêlicà wielolekoopornà.
Opis przypadku
18 paêdziernika 2006 francuskie Ministerstwo Zdrowia
zostało poinformowane o Êmiertelnym przypadku gruêlicy płucnej u m´˝czyzny, który 5 paêdziernika podró˝ował 5-godzinnym lotem z Bejrutu do Pary˝a. M´˝czyzna
zmarł 10 dni po tej podró˝y. Zgon nastàpił z powodu
masywnego krwotoku płucnego, pomimo przeprowa-

dzonej operacji. Chory podró˝ował w towarzystwie ˝ony
i dwójki swoich dzieci.
Z wywiadu zebranego od rodziny wynikało, ˝e z trakcie pobytu w Czeczenii (Federacja Rosyjska) pacjent był
dwukrotnie leczony z powodu gruêlicy (w 2000 i 2004r.),
za ka˝dym razem przez 3 miesiàce. To wzbudziło podejrzenie zaka˝enia pràtkiem lekoopornym (MDR – opornoÊç co najmniej na izoniazyd i rifampicyn´). Antybiogram
potwierdził, ˝e szczep wyizolowany od chorego wykazywał opornoÊç na rifampicyn´, izoniazyd, streptomycyn´,
kanamycyn´, amikacyn´, kapreomycyn´, fluorochinolony, etambutol i tiacetazon, co odpowiada kryteriom wielolekoopornoÊci (XDR-TB) [2]. Co wi´cej, chory był przypadkiem wysoce zakaênym, ze wzgl´du na ci´˝ki
kaszel, zmiany jamiste w płucach i obecnoÊç pràtków w
rozmazie plwociny (10-99 pràtków kwasoodpornych w
polu widzenia).
Nast´pnie poddano badaniom rodzin´ pacjenta.
W badaniu radiologicznym klatki piersiowej wykryto gruêlic´ u ˝ony i u jednego z dzieci (powi´kszenie w´złów
chłonnych Êródpiersia), natomiast u drugiego dziecka
zdiagnozowano utajone zaka˝enie M.tuberculosis
(dodatni wynik próby tuberkulinowej).
Od 15 grudnia 2006r. ˝ona i dziecko z aktywnà gruêlicà rozpocz´li leczenie etionamidem, kw. paraaminosalicylowym (PAS), linezolidem, cykloserynà i pyrazynamidem, a dziecko z infekcjà utajonà - etionamidem, kw.
paraaminosalicylowym (PAS) i pyrazynamidem. Nie
odnotowano działaƒ niepo˝àdanych zastosowanych
leków, a wyniki posiewów jak dotàd pozostajà ujemne.
Wyszukiwanie osób z kontaktu z chorym
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Francuskie Ministerstwo Zdrowia podj´ło, na podstawie zaleceƒ grupy ekspertów (pulmonologów, bakteriologów i epidemiologów), poszukiwanie osób z kontaktu
z opisanym chorym. Chocia˝ WHO zaleca takie działania tylko w przypadku lotów trwajàcych powy˝ej 8 godzin
[2], a ten lot trwał 5 godzin, podj´to jednak decyzj´
o wyszukiwaniu kontaktów ze wzgl´du na wielolekoopornoÊç szczepu i wysoki stopieƒ zakaênoÊci chorego
w czasie podró˝y. Grup´ osób z bliskiego kontaktu zdefiniowano na podstawie wytycznych WHO [3].
Korzystajàc z informacji o locie dostarczonych przez
lini´ lotniczà, do grupy bliskich kontaktów zaliczono 11
osób. Byli to pasa˝erowie i załoga samolotu, wyłàcznie
osoby dorosłe (UWAGA: nowa wersja wytycznych
wyłàcza załog´ z grupy bliskich kontaktów, poza szczególnymi sytuacjami bezpoÊredniej stycznoÊci z chorym,
np. udzielanie pierwszej pomocy medycznej –
przyp.tłum.). Ze wzgl´du na wzór lekoopornoÊci szczepu uznano leczenie potencjalnej infekcji utajonej
u wszystkich osób z kontaktu za nieodpowiednie działanie. Zalecono tylko badania przesiewowe i obserwacj´
medycznà, opartà głównie na badaniach radiologicznych (moment zerowy, nast´pnie po 6 i 12 m-cach) oraz
zebranie wywiadów w kierunku gruêlicy.
Dla 4 osób spoÊród „bliskich kontaktów” ostatecznym
celem podró˝y były Stany Zjednoczone, dla 3 – Panama,
dla 2 – Maroko i dla 2 – Francja. Udało si´ zdobyç dane
kontaktowe jedynie 9 pasa˝erów (dostarczyły je biura
podró˝y). Francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało narodowe organizacje zdrowia publicznego w krajach zamieszkania pasa˝erów (USA, Kanada, Panama,
Francja i Liban), a w przypadku Maroka – lokalne biuro
WHO dla osób podró˝ujàcych.
W chwili publikacji tego artykułu poinformowanych
o zaistniałej sytuacji było 7 spoÊród 11 osób z bliskiego
kontaktu. Dla 3 (z USA, Francji i Kanady) znamy ju˝ wyniki wst´pnych badaƒ przesiewowych, a dla jednej
(z Francji) tak˝e wyniki obserwacji medycznej. U ˝adnej
z tych osób nie zdiagnozowano czynnej gruêlicy.
Członkowie załogi zostali poinformowani przez swojà
przychodni´ medycyny pracy, ale jeszcze nie mamy dalszych informacji o ich losach.
Omówienie
Opisany przypadek wywołał pytania o strategi´

wyszukiwania kontaktów w sytuacjach zwiàzanych
z podró˝ami. Nie ma dowodów na to, ˝e szczepy XDRTB sà bardziej zakaêne od innych. Jednak˝e francuscy
eksperci uzgodnili ze swoim ministrem zdrowia, ˝e zapobieganie transmisji takiego szczepu drogà lotniczà
powinno byç szczególnym priorytetem. Działania
dà˝àce do odszukania kontaktów podj´to w celu unikni´cia opóênieƒ w leczeniu potencjalnych wtórnych przypadków. Kenyon i wsp. [4] opisali kilka przypadków
zaka˝enia współpasa˝erów podczas podró˝y lotniczej
(jednak dłu˝szej ni˝ opisana) przez chorego o podobnym obrazie klinicznym, wnioskujàc, ˝e nale˝y braç pod
uwag´ nie tylko stopieƒ zakaênoÊci, ale te˝ czas trwania
lotu.
Je˝eli chodzi o stron´ organizacyjnà, nasz przypadek
pokazuje, ˝e nie zawsze dysponujemy informacjami
pozwalajàcymi odnaleêç wszystkich współpasa˝erów
z bliskiego kontaktu. W rzeczywistoÊci dla niektórych
osób dost´pna była tylko informacja o kraju, w którym
dokonano zakupu biletu lotniczego. Jako ˝e docelowym
miejscem podró˝y dla wi´kszoÊci osób z grupy ryzyka
nie była Francja, nie uznano za stosowne wydania komunikatu prasowego. Co wi´cej, pojawienie si´ takiego
ogłoszenia w kilka tygodni po przelocie mogłoby wywołaç niepotrzebnà panik´ (Lasher i wsp.[5]; takie post´powanie powinno byç zarezerwowane dla chorób o krótkim
okresie wyl´gania i/albo kiedy nie mo˝na namierzyç nara˝onych przy u˝yciu posiadanych informacji.
Podobnie jak przy innych poszukiwaniach osób z kontaktu w przypadku gruêlicy i podró˝y powietrznych, to
wydarzenie podkreÊla potrzeb´ wzmocnienia współpracy mi´dzynarodowej. To umo˝liwiłoby osobom podejmujàcym kluczowe decyzje wspólnà ocenà ryzyka
w sytuacjach nieopisanych w wytycznych, ale uwa˝anych za wa˝ne ze wzgl´du na du˝e ryzyko przeniesienia
zaka˝enia ci´˝kà postacià gruêlicy oraz uzgodnienie
właÊciwego sposobu opanowania sytuacji. Podejmujàc
decyzj´ o Êrodkach zapobiegania i kontroli, oprócz
oceny ryzyka trzeba rozwa˝yç potencjalnà skutecznoÊç
wyszukiwania osób z kontaktu, bioràc pod uwag´ kilka
czynników. Mogà to byç: czas od powiadomienia o incydencie, liczba krajów, których dotyczy sytuacja i sytuacja
epidemiologiczna w tych krajach. Aby oceniç wydajnoÊç
takich działaƒ, wyniki wyszukiwania kontaktów trzeba
przeanalizowaç pod kàtem liczby odnalezionych pasa-

62
Biuletyn 2009, 1-2 (35)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

NowoÊci Prasy Zagranicznej

˝erów, czasu od odbycia podró˝y do przebadania osób
z kontaktu, iloÊci przebadanych i wyników tych badaƒ.
Dalsza obserwacja i ocena podobnych do opisanego
wydarzeƒ jest konieczna w celu uaktualniania istniejàcych wytycznych oraz do okreÊlenia potrzeby wyszukiwania kontaktów w sytuacjach nieuj´tych w wytycznych.
Podzi´kowania autorów:
Dla lekarzy z linii lotniczej, lekarzy z Centrum Walki
z Gruêlicà (Centre de Lutte Antituberculeuse), dla departamentu zdrowia w Seine-St.Denis i lekarzy zajmujàcych
si´ chorym i osobami z kontaktu (szpitale Trousseau
i Pitie-Salpetriere w Pary˝u).
Literatura:
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3. World Health Organization. Tuberculosis and Air
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Transmission of multi-drug resistant Mycobacterium tuberculosis during a long airplane flight.
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5. Lasher LE, Ayers TL, Amornkul PN, Nakata MN
Effler PL. Contacting passengers after exposure to
measles on an international flight: implication to
responding to new disease threats and bioterrorism. Public Health Report 2004;119:458-63
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Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Sympozjum
„Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie”
El˝bieta Lejbrandt,
WSSE w Warszawie

Sympozjum odbyło si´ 12-13 czerwca 2008 roku.
Przygotowanie i koordynacja, jak co roku, nale˝ała do
prof. K. Bieleckiego i prof. T. Szretera natomiast organizatorem było, te˝ jak co roku, Biuro Promocji medycznej
ABACUS.
W Sesji I „Blok operacyjny w publicznym i niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej” zostały wygłoszone trzy referaty.
Na temat restrukturyzacji bloku operacyjnego
w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy referat wygłosił dr K. Motyl.
Na wst´pie wspomniał jak wyglàdała sytuacja bloku
operacyjnego w 2007 roku: personel medyczny (z wyjàtkiem lekarzy anestezjologów) zatrudniony był w formie
umowy o prac´, Êrednia iloÊç godzin efektywnej pracy
na bloku operacyjnym wynosiła 61 w miesiàcu, doskonała infrastruktura bloku nie była cz´sto wykorzystywana
nawet w godzinach 8.30 do 15.00 z powodu odwoływania zabiegów w ostatniej chwili, wszystkie koszty bloku
operacyjnego były rozliczane na oddziały zabiegowe. Po
przeanalizowaniu tej sytuacji postanowiono wdro˝yç
controlling na oddziałach zabiegowych, wprowadziç
restrukturyzacj´ bloku operacyjnego oraz nowy system
rozliczania kosztów i przychodów bloku operacyjnego.
Wdro˝ono na oddziałach zabiegowych system motywacyjny: wzrost efektywnoÊci pracy, wzrost przychodów,
wzrost rentownoÊci oddziałów spowodował wypracowanie zysku co przeło˝yło si´ na wypłat´ dodatku motywacyjnego dla pracowników.
Podstawowe zało˝enia restrukturyzacji bloku operacyjnego polegały na wzroÊcie efektywnoÊci wykorzystania zasobów ludzkich i infrastruktury bloku m. in. poprzez
przejÊcie cz´Êci personelu na kontrakty (płaca za godziny efektywnie wykorzystane), cz´Êciowe wynagradzanie
poprzez system motywacyjny powiàzany z wynikami
finansowymi, wygospodarowanie na bloku operacyj-

nym, dzi´ki lepszemu planowaniu dodatkowych godzin
do „sprzeda˝y zewn´trznej”. Dzi´ki tym posuni´ciom
cz´Êç kosztów utrzymania bloku operacyjnego została
przeniesiona na klienta zewn´trznego.
Klienci zewn´trzni sà rozliczani wg ustalonego cennika, przychody z tytułu hospitalizacji pacjenta klienta
zewn´trznego na oddziale chirurgii lub ginekologii sà
przypisywane tym oddziałom, natomiast przychody
z tytułu wykorzystania sal operacyjnych stanowià przychody bloku operacyjnego.
Nast´pny referat na temat wielospecjalistycznego
bloku operacyjnego w Centrum Medycznym Damiana
w Warszawie wygłosił dr G. Zylbersztejn. Blok operacyjny po modernizacji w 2001r składa si´ z 3 sal operacyjnych, wydzielonej sali do ci´ç cesarskich, 2 sal wybudzeƒ oraz centralnej sterylizatorni. Rocznie wykonywanych jest około 3500 zabiegów w wielu specjalnoÊciach
zabiegowych. Zabiegi wykonuje około 100 lekarzy i 13
anestezjologów, którzy pracujà w ramach własnej działalnoÊci gospodarczej. Personel pracujàcy na bloku operacyjnym na etatach szpitala to 5 etatów piel´gniarek
instrumentariuszek, 7 etatów piel´gniarek anestezjologicznych, 5 etatów salowych-sprzàtaczek, 1 etat sekretarki, 1 etat sterylizatora, poza etatowymi pracownikami
z blokiem współpracujà te˝ piel´gniarki anestezjologiczne w ramach umowy-zlecenia oraz instrumentariuszki
anga˝owane bezpoÊrednio przez lekarzy operujàcych.
Podstaw´ działania stanowi regulamin oraz opracowane standardy dla bloku operacyjnego np. profilaktyka
zaka˝eƒ, zgłaszanie powikłaƒ okołooperacyjnych i anestezjologicznych, nadzór nad dokumentacjà.
Trzeci referat na temat „Mo˝liwoÊci rozwoju bloku
operacyjnego w publicznej jednostce słu˝by zdrowia”
przedstawił prof. H. Skar˝yƒski na przykładzie Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
Prelegent stwierdził, ˝e w celu uzyskania dobrego
wyniku leczenia operacyjnego nale˝y korzystaç ze zdo-
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byczy współczesnej farmakologii, techniki i in˝ynierii.
Przekazał doÊwiadczenia zespołu Instytutu zwiàzane
z zastosowaniem nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych Êrodków i technik, które sà niestety kosztowne, ale w ostatecznym rachunku przynoszà ekonomiczne korzyÊci. Wymienił m. in. stosowanie nowoczesnych
metod znieczulania – aparatów z elektronicznym systemem dozowania anestetyków wziewnych, stosowanie
leków anestezjologicznych o krótkim działaniu, stosowanie leków skutecznie zwalczajàcych nudnoÊci i wymioty,
wykorzystanie nowoczesnych materiałów chirurgicznych
– działania te w znaczàcy sposób skracajà pobyt
pacjenta w szpitalu.
Sesja II poÊwi´cona była Edukacji w bloku operacyjnym.
Jako pierwszy wygłosił referat prof. K. Bielecki omawiajàc edukacj´ chirurgów pracujàcych na bliku operacyjnym.
Kandydat, który przyst´puje do szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii powinien posiadaç wiedz´ teoretycznà i klinicznà opartà na znajomoÊci nauk podstawowych, zdolnoÊci manualne (mogà byç ocenione przy
pomocy testów psychometrycznych), umiej´tnoÊç rozsàdnej oceny a tak˝e umiej´tnoÊç porozumiewania si´
i pracy w zespole.
Prelegent zwrócił uwag´ na wiele elementów, na które
nale˝y poło˝yç nacisk w procesie szkolenia specjalistycznego. Konieczne jest mi´dzy innymi uczenie rozpoznawania i post´powania z powikłaniami i pułapkami
w chirurgii, uczenie si´ właÊciwej techniki chirurgicznej,
anatomii chirurgicznej, małoinwazyjnej chirurgii, zasad
bezkrwawej chirurgii, post´powania z chorymi operowanymi ze wskazaƒ planowych i nagłych, szkolenie si´
w nowych technikach np. endoskopia, laparoskopia,
wideochirurgia. W programie specjalizacji znajduje si´
lista i orientacyjna liczba obowiàzujàcych operacji.
W okresie 44 miesi´cy sta˝u klinicznego specjalizujàcy
si´ lekarz powinien wykonaç co najmniej 450 operacji
samodzielnie i uczestniczyç jako pierwsza asysta w co
najmniej 45 operacjach. Prelegent przypomniał, ˝e
w Polsce ma zastosowanie system 10-ek jako metoda
uczenia technik operacyjnych, która polega na tym,
˝e rezydent asystuje do 10 takich samych operacji kolejno jako druga, pierwsza asysta, a nast´pnie operuje 10
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razy pod nadzorem przed samodzielnym operowaniem.
Nie nale˝y zapominaç, ˝e poza technicznymi umiej´tnoÊciami w programie specjalizacyjnym sà uwzgl´dnione równie˝ umiej´tnoÊci podejmowania szybkich, właÊciwych decyzji, komunikacji, pracy zespołowej.
Edukacja anestezjologiczna dla personelu bloku
operacyjnego to temat referatu wygłoszonego przez
prof. T. Szretera.
Organizacja i tematyka szkolenia organizowanego
w bloku operacyjnym musi byç dostosowana do warunków danego bloku operacyjnego i wiedzy uczestników.
Tematy szkoleƒ powinny mieç charakter praktyczny
a szkolenia prowadzone regularnie, w okreÊlonych
odst´pach czasu. Zarówno codzienne odprawy przed
rozpocz´ciem dnia pracy jak i przekazywanie wiedzy w
zespole zdobytej na ró˝nych zjazdach, sympozjach,
konferencjach spełniajà bardzo wa˝nà rol´, jednak
symulacja jako metoda szkolenia przeniesiona z lotnictwa do anestezjologii stanowi skutecznà metod´ szkolenia ciàgłego i została włàczona do programu szkolenia.
W wielu krajach powstajà oÊrodki symulacji, w których
odtwarzane sà przebiegi okreÊlonych powikłaƒ wyst´pujàcych w przebiegu znieczulenia lub innego zabiegu
i sprawdzana jest poprawnoÊç wykonywania pewnych
zło˝onych czynnoÊci, umiej´tnoÊç podejmowania okreÊlonych decyzji zgodnych z posiadanà wiedzà.
Przyczyny bł´dów sà ró˝ne, wynikajà one głównie z nieprawidłowego działania człowieka. Szkolenie lekarzy
przy u˝yciu symulatora anestezjologicznego, którym jest
sztuczny pacjent (manekin) posiadajàcy mo˝liwoÊç intubacji, kontroli oddechu, podawania leków, wykonywania
ró˝nych zabiegów, oraz stanowiska anestezjologicznego wyposa˝onego w niezb´dny sprz´t do prowadzenia
znieczulenia jest metodà , która została włàczona do
nauki anestezjologii i pomocy doraênej dla studentów
i rezydentów oraz do nauki z zakresu fizjologii i farmakologii. Pierwsze oÊrodki tego typu w Polsce działajà
w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu
Centrum Zdrowia Dziecka oraz Klinice Anestezjologii
Instytutu Onkologii w Warszawie.
Wykład na temat edukacji piel´gniarek anestezjologicznych przedstawiła piel. M. Jadczak.
Prelegentka na wst´pie przypomniała, ˝e zawód piel´gniarki mo˝e wykonywaç osoba posiadajàca prawo
wykonywania zawodu stwierdzone przez okr´gowà rad´

65
Biuletyn 2009, 1-2 (35)

AktualnoÊci

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

piel´gniarek i poło˝nych. Piel´gniarka powinna doskonaliç i aktualizowaç swojà wiedz´ na ró˝nych kursach
specjalistycznych podyplomowych np. na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, który obejmuje 450-550
godzin dydaktycznych. Mo˝e równie˝ zdobyç tytuł specjalisty w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki, czas trwania specjalizacji wynosi
900-1200 godzin dydaktycznych. Tytuł specjalisty piel´gniarka uzyskuje po zdaniu egzaminu paƒstwowego
przeprowadzonego przez paƒstwowà komisj´ egzaminacyjnà powołanà przez Ministra Zdrowia. Piel´gniarka,
która posiada odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, uprawniona jest do samodzielnego wykonywania niektórych Êwiadczeƒ zdrowotnych
oraz czynnoÊci ratunkowych. Centrum Kształcenia
Podyplomowego Piel´gniarek i Poło˝nych, które zostało
powołane przez Ministra Zdrowia tworzy jednolite, ramowe programy dla poszczególnych poziomów kształcenia
podyplomowego, zatwierdza programy szczegółowe
tworzone przez oÊrodki kształcenia działajàce przy
uczelniach medycznych, szpitalach klinicznych, okr´gowych izbach piel´gniarskich, a tak˝e jako samodzielne
jednostki, nadzoruje przebieg kształcenia w tych oÊrodkach oraz organizuje egzaminy paƒstwowe, specjalizacyjne. Liczba absolwentów kursów kwalifikacyjnych
w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki od 2000 r wynosi 5892, natomiast specjalizacj´ od 2004 r otrzymało 417 osób.
Ostatni referat w tej sesji na temat „Telemedycyna w
edukacji i rozwoju otorynolaryngochirurga” wygłosił dr
W. CieÊla.
Na wst´pie prelegent omówił koniecznoÊç stałego
podnoszenia kwalifikacji, wprowadzania do codziennej
praktyki nowych technik, procedur medycznych, podnoszenia poziomu udzielanych usług. W ten sposób ju˝ od
10 lat w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu sà opracowywane i wdra˝ane do codziennej praktyki programy
stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy telemedycyny oraz
teleinformatyki. Telemedycyna to najnowsza forma
medycyny i opieki zdrowotnej łàczàca w sobie elementy
telekomunikacji, informatyki oraz medycyny, to wykorzystanie informacji elektronicznej i technologii łàcznoÊci
w szeroko rozumianej opiece zdrowotnej w przypad-

kach, gdy pacjenta i lekarza dzieli odległoÊç. Prelegent
przedstawił działanie w głównej placówce Instytutu,
jakim jest Mi´dzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy.
Wszystkie gabinety konsultacyjne, diagnostyczne, sale
operacyjne, pracownie sà tam podłàczone do sieci Êwiatłowodowej umo˝liwiajàcej przekaz obrazu i głosu z zainstalowanej tam aparatury diagnostycznej do sal konferencyjnych a za poÊrednictwem Internetu do dowolnej
liczby osób na Êwiecie. Innym elementem systemu jest
tzw. Chat –internetowy, system konsultacji on-line udzielanych codziennie przez pracujàcych w instytucie lekarzy, logopedów i innych specjalistów co daje osobom
szkolàcym si´ w otorynolaryngologii mo˝liwoÊç uzyskania odpowiedzi na stawiane fachowe pytania. W instytucie jest mo˝liwoÊç rejestrowania, przesyłania obrazu
„na ˝ywo” z trwajàcych operacji.
System szkolenia specjalistów z otolaryngologii opiera si´ na jednej z niewielu w Europie Pracowni Anatomii
Klinicznej Głowy i Szyi, pracowni pozwalajàcej jednoczeÊnie 9 szkolàcym si´ lekarzom çwiczyç przebieg ró˝nych
operacji na preparatach koÊci skroniowych i krtani.
Porównanie własnych działaƒ z obrazem operacji transmitowanych z sal operacyjnych pozwala na szybkie
nabywanie nowych umiej´tnoÊci.
III Sesja była poÊwi´cona Zaka˝eniom w bloku
operacyjnym, w której obszerny wykład na temat
ryzyka zaka˝enia miejsca operowanego z punktu
widzenia chirurga wygłosił dr Andrzej Ratajczak.
Prelegent przypomniał, ˝e zaka˝enia miejsca operowanego stanowià około 25% wszystkich zaka˝eƒ szpitalnych a ich ci´˝koÊç i koszty leczenia zale˝à w du˝ej
mierze od gł´bokoÊci zaka˝enia. Ryzyko zaka˝enia miejsca operowanego jest to zale˝noÊç pomi´dzy liczbà
bakterii i ich wirulencjà a odpornoÊcià zaka˝onego organizmu. Czynniki ryzyka mogà byç zwiàzane z pacjentem
( wiek, otyłoÊç, niedo˝ywienie, dodatkowe choroby, palenie tytoniu), oddziałem ( np. sala wielołó˝kowa, brak izolacji pacjentów zaka˝onych), opiekà przedoperacyjnà
i pooperacyjnà (np. przedłu˝ona hospitalizacja przedoperacyjna, dopilnowanie zabiegów higienicznych przed
operacjà, golenie skóry wykonane na bloku operacyjnym) organizacjà i wyposa˝eniem sali operacyjnej
i pooperacyjnej, rodzajem zabiegu operacyjnego (rana
czysta jak np. operacja tarczycy, sutka, przepuklina nie-
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powikłana to ryzyko zaka˝enia 1,5% natomiast rana
brudna np. perforacja przewodu pokarmowego, wyrostka czy p´cherzyka to ryzyko zaka˝enia 40%), stosowanà
technikà chirurgicznà (np. czas operacji, nadu˝ywanie
elektrokoagulacji, niedokrwienie tkanek, pozostawianie
„martwych przestrzeni”, unikanie napi´tych nadmiernie
szwów), post´powaniem aseptycznym (np. prawidłowe
chirurgiczne umycie ràk i ich dezynfekcja).
Wa˝nymi czynnikami, które zmniejszajà ryzyko zaka˝enia miejsca operowanego jest prowadzenie w czasie
zabiegu Êcisłej kontroli poziomu glukozy we krwi, zapobieganie hipotermii i zapewnienie prawidłowego utlenowania krwi.
Nie nale˝y zapominaç o bł´dach w antybiotykoterapii
okołooperacyjnej, podaniu niewłaÊciwego antybiotyku,
w złej dawce i nieodpowiednim czasie oraz o zbyt długim stosowaniu.
Nast´pne referaty na temat bezpieczeƒstwa pacjenta
w bloku operacyjnym i nowego spojrzenia zwiàzanego
z redukcjà zaka˝enia miejsca operowanego wygłosił
goÊç z Holandii Geert Driessen, piel´gniarz operacyjny,
instrumentariusz, wykładowca technik piel´gniarstwa
operacyjnego. JakoÊç przedstawił jako wymogi, potrzeby, oczekiwania nie tylko pacjentów, ale równie˝ personelu szpitala. Wszystkie standardy, procedury muszà
byç spisane i przestrzegane w miejscu pracy. Wypadki
to „odr´bnoÊç” od procedury standardowej, to komplikacje, które w wielu przypadkach sà do unikni´cia.
Prawidłowo zorganizowana praca zespołowa ma wielki
wpływ na bezpieczeƒstwo pacjenta i personelu.
Prelegent przedstawił przykłady wypadków i ró˝nych
komplikacji, podał liczby pacjentów, którzy zmarli
w wyniku wypadków. Omówił problemy zwiàzane z zaka˝eniami (infekcje w bloku operacyjnym sà wg danych
podanych przez prelegenta w 5% powodowane przez
zanieczyszczone powietrze, w 10% przez nieprawidłowo
przygotowane narz´dzia a w 35% w wyniku bł´dów personelu) oraz metody dzi´ki którym mo˝na je zmniejszyç.
Sesja IV to „Identyfikacja jako metoda zmniejszajàca ryzyko w bloku operacyjnym”.
Pierwszy referat na temat „Identyfikacja na podstawie
systemów zarzàdzania jakoÊcià wg normy ISO i akredytacji” wygłosiła mgr M. Wojtyło.
Prelegentka na wst´pie wspomniała, ˝e jakoÊç

AktualnoÊci

w opiece zdrowotnej zgodnie z dokumentami Âwiatowej
Organizacji Zdrowia jest jednym z najwy˝szych priorytetów. Cele dotyczàce opieki zdrowotnej zostały zawarte
w dokumencie „Zdrowie 21” co oznacza, ˝e placówki
słu˝by zdrowia muszà dà˝yç do uzyskania zadowolenia
pacjenta oraz do poprawy jakoÊci Êwiadczonych usług.
Najcz´Êciej mamy do czynienia z akredytacjà realizowanà przez Centrum Monitorowania JakoÊci oraz system
zarzàdzania jakoÊcià wg norm ISO 9000.
Akredytacja to zewn´trzny proces oceny prowadzony
przez bezstronnà , niezale˝nà placówk´ akredytacyjnà.
System zarzàdzania jakoÊcià wg normy ISO
9001:2000 to sposób w jaki szpital kieruje działaniami
majàcymi zwiàzek z jakoÊcià.
Jednym z wymagaƒ tych systemów jest identyfikowanie usługi przez cały okres jej realizacji, w przypadku
szpitali poprzez właÊciwà identyfikacj´ zwi´ksza si´ bezpieczeƒstwo pacjentów. Prelegentka omówiła te działania, które zwiàzane sà z:
– prawidłowà identyfikacjà pacjenta
– kontrolà procesu leczenia
– szybkà reakcjà na eliminowanie skutków ubocznych
działania leków
– wi´kszà odpowiedzialnoÊcià personelu za podj´te
działania.
Główny nacisk poło˝ony jest na prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej.
Nast´pny referat na temat „Identyfikacja szkodliwych
czynników w Êrodowisku szpitalnym” wygłosiła mgr
M. Grochowska.
Szpital mo˝na przedstawiç jako współdziałanie elementów, na które składajà si´ ludzie (pacjenci i personel), drobnoustroje, Êrodowisko. W Êrodowisku tym
czynniki szkodliwe i niebezpieczne mo˝emy podzieliç na
fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.
Dzi´ki zastosowaniu odpowiednich technologii, działaƒ,
urzàdzeƒ, materiałów mo˝emy te czynniki zidentyfikowaç i likwidowaç, aby poprawiç bezpieczeƒstwo ludzi
przebywajàcych w szpitalu. Prelegentka przedstawiła
działania jakie w szpitalu (Centrum Zdrowia Dziecka),
w którym pracuje zostały wdro˝one.
Na podstawie aktów prawnych zostały opracowane
procedury, instrukcje, prowadzone sà sukcesywne szkolenia, prowadzona jest edukacja bie˝àca pacjentów odwiedzajàcych. Została opracowana karta oceny ryzyka zawo-
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dowego na ka˝dym stanowisku pracy, karta rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia wyst´pujàcych na stanowisku pracy i karta nara˝enia na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Działania z zakresu ochrony Êrodowiska to: bezpieczne gospodarowanie odpadami, monitorowanie i nadzór nad aspektami Êrodowiskowymi (media,
instalacje, gazy techniczne, sprz´t i aparatura medyczna).
Prelegentka przedstawiła ponadto przykład identyfikacji zagro˝eƒ na stanowisku pracy na bloku operacyjnym z uwzgl´dnieniem zagro˝enia, êródła zagro˝enia,
mo˝liwych skutków i działaƒ profilaktycznych.
„Identyfikacja w anestezjologii i intensywnej terapii” to
wykład wygłoszony przez prof. T Szretera.
W działaniach medycznych poj´cie identyfikacji to
ustalenie czyjejÊ to˝samoÊci oraz rozpoznanie czegoÊ
na podstawie jakichÊ cech. W anestezjologii lecznicze
działania muszà byç szybkie, sprawne i pewne.
Identyfikacja odgrywa istotnà rol´; dotyczy ona personelu, pacjentów, rodzaju operacji, leków, badaƒ, narz´dzi
i urzàdzeƒ, zasad post´powania, ryzyka.
Identyfikacja osoby to okreÊlenie osoby i dopuszczenie jej do okreÊlonej strefy działania, zezwolenie danej
osobie na wykonanie okreÊlonej czynnoÊci. Do identyfikacji osób stosuje si´ czytniki, hasła, karty magnetyczne.
Identyfikacja pacjenta jest bardzo istotnà sprawà.
Ka˝dy pacjent powinien posiadaç opask´ identyfikacyjnà z nazwiskiem i imieniem, numerem historii choroby,
datà urodzenia; w niektórych przypadkach mogà si´ tu
znaleêç dodatkowe dane np. ryzyko uczulenia.
Identyfikacja rodzaju operacji powinna zawieraç dane
pacjenta, nr historii choroby, planowany rodzaj zabiegu,
stron´ operowanà, uło˝enie, nazwisko chirurga, rodzaj
znieczulenia, dost´pnoÊç krwi a tak˝e inne dla danego
pacjenta konieczne informacje. Anestezjolog i chirurg
powinni potwierdziç, ˝e do bloku został przyj´ty właÊciwy pacjent, za bezpieczeƒstwo pacjenta w bloku operacyjnym odpowiada zespół anestezjologiczny.
Identyfikacja leków – podanie odpowiedniego leku
w odpowiednim st´˝eniu. Lekami w okresie znieczulenia
zajmujà si´ anestezjolog i piel´gniarka anestezjologiczna, za podany lek i jego dawk´ odpowiada anestezjolog
(piel´gniarka mo˝e równie˝ przygotowaç i podaç lek
posiadajàc okreÊlone uprawnienia). Na stoliku anestezjologicznym musi byç stały system uło˝enia strzykawek, wg okreÊlonej kolejnoÊci.

Identyfikacja badaƒ powinna byç jednoznaczna
poprzez okreÊlony kod paskowy, który przypisany jest do
danego pacjenta. Wówczas nie b´dzie pomyłek, ka˝dy
wynik badania b´dzie bezpoÊrednio przeniesiony do
dokumentacji pacjenta.
Identyfikacja narz´dzi i urzàdzeƒ, które sà obecnie
coraz bardziej zło˝one, wià˝e si´ z koniecznoÊcià istnienia systemu informujàcego u˝ytkownika o ich prawnoÊci
i mo˝liwoÊci u˝ycia. System taki powinien opieraç si´ o
informacje zawarte w tzw. „paszporcie technicznym
urzàdzenia”. Niezb´dne jest np. sprawdzenie aparatu do
znieczulenia przed jego u˝yciem.
Wybór właÊciwej metody post´powania jest bardzo
trudnym problemem, musi si´ opieraç na aktualnej wiedzy, doÊwiadczeniu lekarza. W wielu przypadkach konsultacje lub konsylia pozwalajà na identyfikacj´ najlepszej metody post´powania w danej sytuacji.
Identyfikacja ryzyka wymaga analizy wszystkich sytuacji, które mogà prowadziç do wystàpienia powikłaƒ.
Ostatni referat w tej sesji na temat „Aspektów odpowiedzialnoÊci prawnej” wygłosiła dr M. Serwach.
Prelegentka przypomniała o odpowiedzialnoÊci lekarza:
kontraktowej, kiedy umowa jest zawarta pomi´dzy pacjentem a lekarzem i lekarz musi wykazaç, ˝e zrobił wszystko a
szkoda wynikła z innego powodu oraz deliktowej, kiedy
pacjent musi udowodniç, ˝e doznał szkody. Zarówno przy
odpowiedzialnoÊci kontraktowej jak i deliktowej wypłacane
jest zadoÊçuczynienie. Omówiła ponadto problemy, za
które lekarz ponosi odpowiedzialnoÊç, m. in. za wykonanie
zabiegu oczywiÊcie zb´dnego w Êwietle aktualnej wiedzy
medycznej, działania wbrew obowiàzujàcym przepisom
prawa, naruszenie praw pacjenta np. prawa do intymnoÊci. Lekarz odpowiada za skutki własnego działania lub
zaniechania, za prawidłowà koordynacj´ i organizacj´
całego zespołu lekarzy np. na bloku operacyjnym ( lekarz
kierujàcy blokiem operacyjnym nazywany jest „kapitanem
statku” – odpowiada za całoÊç dopóki operacja nie zostanie zakoƒczona). Prelegentka omówiła równie˝ kwestie
odpowiedzialnoÊci anestezjologa, którego obowiàzki nie
ustajà a chwilà zakoƒczenia operacji ale trwajà tak długo
jak wymaga tego stan pacjenta. Ustalanie winy jest bardzo
trudne i cz´sto nie mo˝na ustaliç, który z członków zespołu dopuÊcił si´ winy, wtedy jest to tzw. wina anonimowa lub
wina organizacyjna i odpowiedzialnoÊç spada na placówk´ zatrudniajàcà pracowników.
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Ostatnia sesja to „Procedury zapewniajàce bezpieczeƒstwo w bloku operacyjnym”
Pierwsze dwa referaty prof. A. Kaƒskiego i prof. T.
Szretera dotyczyły procedur anestezjologicznych
zapewniajàcych bezpieczeƒstwo.
Zespół anestezjologiczny powinien działaç według
ujednoliconych standardów i protokołów . W Polsce nie
ma opracowanych ogólnych dla wszystkich bloków operacyjnych standardów, prelegenci przedstawili najwa˝niejsze standardy, które powinny byç wprowadzone we
wszystkich jednostkach anestezjologii.
Standard sprawdzania sprz´tu, od którego zale˝y
bezpieczeƒstwo pracy i pacjenta: procedura powinna
byç dwuetapowa, wykonywana na poczàtku ka˝dego
dnia pracy przez technika oraz druga cz´Êç procedury
majàca ju˝ charakter lokalny wykonywana przez zespół
anestezjologiczny przed ka˝dym znieczuleniem.
Standard sprawdzania leków co cz´sto decyduje
o ˝yciu pacjenta.
Standard identyfikacji chorych w okresie okołooperacyjnym .
Standard monitorowania w czasie znieczulenia.
Musimy braç równie˝ pod uwag´ ryzyko zaka˝enia
w działaniach anestezjologa, którego êródłem mogà byç
osoby (personel- nosicielstwo, nieprawidłowa procedura
mycia i dezynfekcji ràk , a tak˝e pacjent), sprz´t ( maski,
aparat do znieczulenia, sprz´t do intubacji, systemy
oddechowe, maski), gazy medyczne (zaka˝one sieci
gazów medycznych), leki (nieprawidłowo pobierane
i przechowywane), zakładanie dost´pu do naczyƒ
koniecznie w warunkach pełnej jałowoÊci. Konieczne
jest równie˝ prawidłowe prowadzenie dokumentacji anestezjologicznej ka˝dego pacjenta ,która powinna zawieraç np. dane dotyczàce: gł´bokoÊci znieczulenia, cz´stoÊci t´tna, ciÊnienia krwi, st´˝enie tlenu, cz´stoÊç
oddechu.
Nie nale˝y pominàç spraw zwiàzanych z: prawidłowà
organizacjà pracy zespołowej , która zapobiega powstawaniu bł´dów, prawidłowo dobranych czynnikach Êrodowiskowych w sali operacyjnej, prawidłowym współdziałaniu człowieka z coraz bardziej skomplikowanà
aparaturà.
Ostatni wykład wygłosił prof. K. Bielecki omawiajàc
procedury zapewniajàce bezpieczeƒstwo w bloku operacyjnym z punktu widzenia chirurga.

AktualnoÊci

Na wst´pie prelegent omówił problem ryzyka zwiàzanego z leczeniem, prawidłowà diagnostykà, który nale˝y
do ryzyka najwy˝szego stopnia.
Prawidłowo wyszkolony i pracujàcy zespół operacyjny, łatwo si´ komunikujàcy, sumienny, stabilny emocjonalnie, pracujàcy według aktualnych standardów i opisanych procedur to podstawa bezpieczeƒstwa chorego
w bloku operacyjnym. Bezpieczeƒstwo chorego to równie˝ prawidłowa ocena przedoperacyjna, właÊciwe rozpoznanie, właÊciwa i dobra chirurgia oraz kompetentna
opieka pooperacyjna.
Prelegent omówił poj´cie dobrej chirurgii, na które
składa si´ aseptyka, atraumatycznoÊç, hemostaza,
sprawna technika. Nie nale˝y zapominaç o prawidłowej
funkcjonalnoÊci bloku, procedurach sprzàtania i dezynfekcji sal – nie dzielimy sal operacyjnych na septyczne
i aseptyczne, wszystkie procedury muszà byç prawidłowo wykonane.
Bezpieczeƒstwo chorego na bloku operacyjnym
mo˝na równie˝ poprawiç zmniejszajàc ryzyko powstawania bioaerozoli, którego êródłami mo˝e byç mikroflora
z dróg oddechowych personelu, złuszczajàcy si´ naskórek chorego i personelu, obło˝enia, czàstki materii
z ubraƒ a tak˝e zmniejszenie wytwarzania dymów chirurgicznych, których êródłem sà elektrokauteryzacja,
u˝ywanie lasera, no˝a ultradêwi´kowego.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja na bloku
operacyjnym to te˝ bardzo wa˝ny element bezpieczeƒstwa chorego a równie˝ personelu bloku.
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Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zjazdu
Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji
i Dezynfekcji połàczonego z konferencjà naukowà
poÊwi´conà sterylizacji i dezynfekcji
„Edukacja – Profesjonalizm – Bezpieczeƒstwo”.

El˝bieta Lejbrandt
WSSE w Warszawie

W dniach 22-24 10.2008r odbył si´ w S´kocinie
Starym k/Warszawy Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji połàczony z konferencjà naukowà poÊwi´conà
sterylizacji i dezynfekcji „Edukacja – Profesjonalizm –
Bezpieczeƒstwo”.
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, które ÊciÊle
współpracuje z organizatorami konferencji zostało
zaproszone do udziału w odr´bnej sesji zwiàzanej z problemem sterylizacji jako wa˝nym ogniwem współpracy
z zespołem zaka˝eƒ szpitalnych oraz roli inspekcji sanitarnej w nadzorze nad sterylizacjà w zakładach opieki
zdrowotnej.
Nale˝y wspomnieç o wspaniałej, rzeczowej, pełnej
naukowego podejÊcia i merytorycznoÊci atmosferze
jaka panowała w trakcie konferencji. DowiedzieliÊmy si´
o zmianach jakie zostały wprowadzone w trakcie
Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, a mianowicie: zmianie nazwy stowarzyszenia, obecnie Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji
Medycznej, a tak˝e powołania Konsultanta Naukowego
Stowarzyszenia, którym została od 22 paêdziernika dr
Barbara Waszak.
Nowy Zarzàd stowarzyszenia, którego przewodniczàcym jest mgr Waldemar Olszak przygotował równie˝
projekt zmian zwiàzanych z poszerzeniem obszaru działania stowarzyszenia i włàczeniem do grona członków
poza kierownikami centralnych sterylizatorni równie˝
osób nadzorujàcych merytorycznie procesy sterylizacji
i dezynfekcji.

Bardzo wa˝nym zagadnieniem poruszanym na konferencji było poinformowanie zebranych o zaakceptowaniu
przez Ministerstwo Zdrowia programów szkoleniowych
zwiàzanych z kursami kwalifikacyjnymi, które musza
odbyç pracownicy specjalizujàcy si´ w sterylizacji.
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EPIKOM – nowy projekt w epidemiologii szpitalnej
www.epikom.pl
Szanowni Paƒstwo,
Zapraszamy do udziału w projekcie EPI-KOM, który
jest odpowiedzià na potrzeby Êrodowiska medycznego
oraz zmieniajàce si´ uwarunkowania kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych w Polsce. Projekt stanowi rozwini´cie szkoleƒ podyplomowych dla profesjonalistów medycznych
realizowanych przez ekspertów i praktyków współpracujàcych ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa.
Cel projektu
Celem projektu jest utworzenie niezale˝nego, innowacyjnego forum komunikacji dla szpitali, wspomagajàcego działalnoÊç w dziedzinie kontroli zaka˝eƒ szpitalnych.
WartoÊcià dodanà projektu jest zwi´kszenie profesjonalizmu i sprawnoÊci działania zespołów kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych, publikacja aktualnych informacji niezb´dnych do funkcjonowania systemu zarzàdzania ryzykiem
zaka˝eƒ szpitalnych oraz poprawa jakoÊci i bezpieczeƒstwa Êwiadczeƒ zdrowotnych i warunków pracy personelu medycznego.
Oczekiwane korzyÊci dla uczestników projektu
Oczekiwane korzyÊci dla uczestników projektu obejmujà, mi´dzy innymi:
l dost´p do innowacyjnej platformy komunikacji
i szybkiego reagowania na zdarzenia alarmowe,
l korzystanie z bazy wiedzy, szybkiej konsultacji,
audytów oraz opinii ekspertów w zakresie:
l standardów diagnostyki, terapii, profilaktyki i monitorowania zaka˝eƒ szpitalnych,
l aktów prawnych, metod organizacji, sytuacji kryzysowych,
l post´powaƒ odszkodowawczych i sàdowych
w zakresie zaka˝eƒ szpitalnych,
l ułatwienie implementacji nowoczesnych wytycznych i procedur kontroli zaka˝eƒ szpitalnych
l benchmarking programów kontroli zaka˝eƒ szpitalnych (mo˝liwoÊç uzyskania certyfikatów).
Zespół Koordynujàcy i partnerzy projektu
Zespół Koordynujàcy projektu stanowià eksperci

i praktycy, realizujàcy krajowe i mi´dzynarodowe programy monitorowania (OPTY, EARSS, ESAC, SAR, HELICS,
E-BUG), a tak˝e szkolenia organizowane przez
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa oraz Zakład
Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Partnerami projektu sà przedstawiciele jednostek rzàdowych i pozarzàdowych odpowiedzialnych za monitorowanie jakoÊci
i nadzór epidemiologiczny w ochronie zdrowia, a tak˝e
eksperci w zakresie kontraktacji Êwiadczeƒ zdrowotnych, ubezpieczeƒ oraz prawa medycznego.
Warunki zgłoszenia uczestnictwa w projekcie
Adresatami zaproszenia sà w pierwszej kolejnoÊci
jednostki, w których pracujà absolwenci specjalistycznych szkoleƒ realizowanych w Zakładzie Profilaktyki
Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych, Narodowego Instytutu
Leków w Warszawie (wczeÊniej CLSiS, NIZP).
JednoczeÊnie, do udziału w projekcie mogà zgłaszaç si´
wszystkie jednostki ochrony zdrowia bez wzgl´du na
wielkoÊç, status prawny, form´ własnoÊci, a tak˝e profil
wykonywanej działalnoÊci. Niezb´dne techniczne
warunki zgłoszenia uczestnictwa obejmujà:
l rejestracj´ w systemie EPIKOM
l akceptacj´ współpracy przez dyrekcj´ szpitala
l aktywnie działajàcy zespół kontroli zaka˝eƒ szpitalnych,
l przesłanie ankiety kwalifikacyjnej dost´pnej po zalogowaniu do systemu,
l posiadanie łàcza internetowego
Formy uczestnictwa w projekcie
Udział w projekcie biorà jednostki, które przeÊlà
wymagane dokumenty oraz zostanà zakwalifikowane przez zespół koordynujàcy. Dost´p do zasobów projektu jest ograniczony wyłàcznie dla zarejestrowanych
uczestników, którzy przeszli procedur´ kwalifikacji.
Uczestnicy programu mogà otrzymywaç certyfikaty
potwierdzajàce stopieƒ zaawansowania programu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych.
W zale˝noÊci od stopnia zaawansowania wdra˝ania
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programu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych jednostki sà kwalifikowane do jednej z poni˝szych kategorii:
l poziom I – podstawowy – program w poczàtkowej
fazie wdra˝ania,
l poziom II – zaawansowany – program w zaawansowanej fazie wdra˝ania (akredytowany lub w trakcie
akredytacji),
l poziom III – centrum profesjonalizmu – program
wdro˝ony, wzorcowe rozwiàzania, oÊrodek szkoleƒ
projektu.
Koszty uczestnictwa w projekcie
Deklaracja udziału w projekcie nie generuje ze strony
szpitala ˝adnych dodatkowych wydatków. Rejestracja
w portalu internetowym i dost´p do bazy wiedzy oraz
materiałów edukacyjnych sà nieodpłatne. Koszty uczestnictwa w poszczególnych przedsi´wzi´ciach (warsztaty,
konferencje, sta˝e, wydawnictwa itp.) b´dà cz´Êciowo
pokrywane przez partnerów projektu, tak, aby zminimalizowaç wkład własny uczestników.
Zapraszamy do współpracy w tworzeniu nowej jakoÊci w epidemiologii szpitalnej w Polsce!
W imieniu Zespołu Koordynujàcego:
Dr med. Paweł Grzesiowski
Przewodniczàcy Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
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DEKLARACJA CZ¸ONKA ZWYCZAJNEGO
Zg∏aszam ch´ç przystàpienia/odnowienia przynale˝noÊci do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Wyra˝am zgod´ na
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie SHL.
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania postanowieƒ Statutu Stowarzyszenia oraz op∏acania sk∏adek cz∏onkowskich.

NAZWISKO:
IMI¢:
STOPIE¡ / TYTU¸ NAUKOWY
FUNKCJA:
ADRES ZAMIESZKANIA:
MIASTO:

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

E–MAIL:

MIEJSCE PRACY:
NAZWA
MIASTO

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

FAX:

E–MAIL:
Data wstàpienia do SHL (w przypadku odnowienia cz∏onkostwa):
ADRES DO KORESPONDENCJI:

ZAMIESZKANIA

MIEJSCE PRACY

DATA
............................................

CZYTELNY PODPIS
............................................

Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 40 zlotych rocznie prosimy nadsy∏aç na konto SHL:
BG˚ oddzia∏ w Koninie 06 2030 0045 1110 0000 0059 2570
z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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