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2) ul:ończyły wyższe studia perlagoglczne LIb posiadają kwa
li fikacje uznane za równorzęd ne, j eżeli posiadają co na j
mnie j 8 la t praktyki zawodowej, \V tym 3 l a ~a praktyki 
w szkoln ictwi e medycznym, bądź 

3) posiadają inne wyższe wykszta!cenie lu b kwalifikacje 
uznane za równorzędne oraz ukot'Jczyły średnią szkołę 

medyczną , jeżeli p osiadają co najrrlilwj 8 lat prak tyk i 
z awodowej, n auczycielskiej lub w służhie zdrowIa, w tym 
2 lata praktyki w szkolnictwie mwlycznym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a. 

M in ister Zdrowia: R. Ba rański 

102 
ROZPORZJ\DZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 27 lutego 1959 r. 

w spmwie obowią:dwwych szczepień ochronnych przeciwko chorobie Heinego-Medina. 

Na podstawie art. 11 usL 1 lit. al u s ta wy z dnia 21 lutego 
1935 r. o zapobieganiu cborobom zakal.nym i o ich z\valczaniu 
(Dz. U. z 1935 r. Nr 27, poz. 198 i z 1949 r. Nr 25, poź. 174) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Osoby w wieku powyżej 6 miesięcy,zamieszkałe 
bądż przebywające na obszarze Polski, podlegają obowiązko
wym szczepienlom ochronnym przeciwko chorobie Heinego
Medina (za paleniu przednich rogów rdzenia, poliomyelitis 
anterior aruta). 

2. Szczepienia dzielą się na podstawowe i powtórne 
(przypominające). 

§ 2. 1. Prezydia wojewódzki ch ,ad narodowych (rad na'
rodowych miast wyłączonych z wojew6dztw) na wniosek wo
jewódzkich inspektorów sanitarnych (inspek torów sanitar
nych m ias t wyłączonych z województw) ustalają w drodze 
zarządzeó obszary , na których mają być przeprowadzone 
szczepienia, rodzaje szczep i eń f§ I ust. 2), spośób ich wyko
nan ia, roczniki podlegające szczepieniom w danym roku ka
lĘ:ndarzowym or.az terminy szczepieó. 

2. Za rzi!dzen ia (ust. 1) w części dotyczącej rodzaju szcze
pielI., ~posobu ich wykonania oraz wieku osób podlegających 
szczepieniu wymagają zgody Ministra Zd row ia. 

§ 3. 1. Osoby, u których lekarz zakładu społecznego służ

by zdrowia slwie rdził is tnienie czasowych przeciwwskazaó do 

szczepienia, nie podlegają szczepieniu przez czas trwania tych 
przeciwwskazań. Okoliczność istnienia przeciwwskazań oraz 
czas ich trwania lekarz stwierdza odpowiednim zaświadcze
niem. 

2. Po upływie określonego w z3świadczeniu czasu trwa
n ia p rzeciwwskazania osoby określone w ust. l obowiązane są 
zgłosić się do szczepienia w najbliższym wyznaczonym ter- . 
minie. 

§ 4. t. Szczepienia prleprowadzają zakłady społeczne 
służby zdrowia wyznaczone przez właściv.re do spraw zdrowia 
organ y prezydiów powiatowych (miejskich w miastach sla
nowić!cych powiaty miejskie, dzielnicowych w miastach wy
łączonych z województw) rad narodowych. 

2. Zakłady przeprowadzające szczepienia wydają zaświad
cze!lia stanowiące dowód poddania się szczepieniu. 

3. O soby podlegające szczepien iom w danym rokuka
lendarzowym zostają powiadomione o terminie i miejscu 
szczepień za pomocą imiennych wezwat'J lub obwieszczeń. 

§ 5. Szczepienia ochronne przeciwko chorobie Heinego
Medina są bezpłatne. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrow Ia: R. BCłJańs ki 

103 
OSWJADCZENIE RZĄDOWE 

z d nia 10 lutego 1959 r. 

w sprawie fi.!!yiikac:ji pnez Panamę Konwencji (n r 12) dotyczącej oclszlwdowań za nicszczę~ li we wypadki przy pracy na 
roli, pllyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r. 

Podaje si ę nlOtejszym do '\,:iadomości. że zgodnie z <lrt. 2 
KOll wencj i (nr 12) dotyczącej odszkodowań za n i eszczęś li we 
wypadki przy pracy na roll, przyjq lej w Genewie dnia 12 listo-

pada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 380). zost a la zare
j estrow an a dnia 3 czerwca 1958 l . rat yfikacja przez Panamę 
wymienionej Konwen cji . 
!vlini.sle r Spraw Zagranicznych : w z. J. VlmielVicz 

104 
OS\VIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 10 lutego 1959 r. 

w sprawie ratyfikacji p rze7 Cellon i Ee!g;~ o r a1 Zi:stosow ania przez Belgię do Kongo Belgijskiego i Terylolium Ruanda 
Urundi Konwenlji (nr 95) dotyczącej p:atn ych biUl pośrednie lwa pracy (zrewidowanej), przy jętej w Genewie dnia . l lipea 

1949 r. 

Podaje się niniejszym do wiad omości, że zgoc1ni e z art. J6 
Konw encji Inr 96) dotyczącej płatnych biur p;Jśreonictwa pra
cy (zrewidowanej ). przyj<:;tej w Genewie dnią 1 lipca 1949 r. 
(Dz. U . z 1955 r. Nr 38, poz. 236). zos t'i ly ziHejestrowtlne rat y
fikacje wymienionej Konwencji przez nastf;pujące panslv,a: 

Cejlon pnia 30 kw ielnia 1958 r.. 
Belgia dnia 4 l ipca la5U r. / 

Jednocześnie podaje si ę do wiadomości, że dnia 9 lipca 
1958 r. została zarej est rowana deklaral;a Rządu Belyijskiego, 
w której zastrZEga on sobie decyzję oonośnie do zastosowania 
postanowiet'J po wyższej Konwen cji do Kongo Belgijskiego 
i Terytorium . R~anda Urundi. 

!vl in,s tcI Spraw Zag ranicznYlh : w z. J. "VII/kwicz 


