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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA . ZDROWIA l- OPIEKI

SPOŁECZNEJ
'\

z dnia 1'1 lutego 1972 r.

w sprawie orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonywa "la zabiegów sztucznego uodpornIenia w celu uzyskania
surowic testowych.
Na podstawie ad. 16 usŁ 4 ustawy z dnia 28 października
1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej
gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434. z póź
- nfejszymri. . zmianami) zarządza się, co następuje:

-sztucznego uodpornienia, podpisuje oświadczenie według uslalonego wzoru.
..
..

§ 1. Orzeczenia lekarskie o dopuszczalności dokonania
zabiegu sztucznego' uodpornienia w celu uzyskania surowic
testowych wydają stacje krwiodawstwa oraz inne zakłady
służby zdrowia uznane przez Instytut Hematologii za posiadające warunki do wydawania takich orzeczeń.

§ 2. Orzecżepie o dopuszczalnoości ' dokonania zabiegu
. sztucznego uodpornienia wydaje się ' po przeprowadzeniu badań lekarskich w' zakresie przewidziariy~ dla krwiodawców.
§ 3. i. Orzeczenie o dopuszczalności dokonania zabiegu
. sztucznego uodpornienia może być. wydane w stosunku do
osoby:

1) odpowiadającej wymagapiom stawianym krwiodawcom,
2) pouczonej w sposób dla niej (iostępny o istocie zabiegu
sztucznego uodpornienia oraz ' o ewentuaLnych powikł-a
niach i na~tępstwach związanych z tym zabiegiem,
3) która zobowiązała się do poddawania się zabiegom niezbędnym do uzyskania mucznego uodpornienia, a następ
nie doo odpłatnego oddawania krwi do wytwarzania surowi<: testowych, a także do ścisłego przestrzegania wskazań lekarskich po zabiegu i po uzyskaniu uodpornienia,
oraz
4) co do której nie zachodzą przeciwwskazania 'Określone
- w dalszych pq:episach rozporządzenia. ' .
2. Osoba, która wyrazi zgodę na do'konanie zabiegu

§ 4. 1. Orzeczenie o dopuszczalności dokonania zabiegu
sztuczneg{) uodpornienia nie może dotycz'yć:
1) kobiety w okresie rozrodczym, chyba że ,kobieta utraciła
zdolność płodzenia,

zawód, z którym łączy się niebezpieurazów fi.z ycznych, .
3) osoby, u której stwierdzoIlio przeciWWSkazania do wykolIlania zabiegu sztuczneg'o uodpornienia z innych powodów.
\
2. Okoliczność utraty zdolności płodzenia (ust. 1 pkt l)
powinna być. stwierdzona przez dwóch -lekarzy specjalistów w zakresie ginekologii i poł·ożnictwa, a jeżeli utrata tych
zdolności nastąpiła w wyniku -amputacji , organów rOdnych ' przez zakład, w którym zabieg został wykO'nany.
§ 5. Badania lekarskie potrzebne do wydania orzeczenia
o dopuszczalności dokonarria zabiegu sztu-cznego uodporn.ienia są bezpłatne .
§ 6. 1. Dokume.n'tem stwierdza'jącym wydan;ie orzeczenia
o dopuszczaLnośc.i dokonaI!ia zabiegu sztucznego... uodp<>-rnienia .
jest zaświadc.zenie wystawione według ustaloneg'o wzoru.
2. Zaświadczenie określ·o,ne w .ust. 1 wystawia się pO'
ustaleniu okO'liczności określonych w § 3 i 4.
3. Zakład, który wyda~ zaświadczenie określone w ust. 1,
obowiązany jest do przechowywania dokumentacji stanow i ą~
cej podstawę .do wystawienia zaświadczenia . .
2) osoby

wykonującej

czeństwo

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłos.zelIlia.

Minister Zdrowia i Opieki

Społecznej: J.~ KosllzewsJd
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 2:EGLUGI

z dnia 28 stycznia 1972 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpleczeńśtwa i higieny pracy w portach morskich i śrÓdlą~owych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy,l z dnia 20 mąrca 1965 r.
i higi llnie pracy (Oz: U. Nr 13, poz. 91) zanądza się, co następuje: (

r

o

bez pieczeństwie

§ 1:- W rozporządzeniu' Ministra teglugi z dnia 6 wrześ
nial961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich l śródlądowych (Dz. U. Nr 39, poz. 200) wpro:wadza się następujące zmiany:

.1)

w § 8 w ust. 1 wyraz "pięcioletnią" zastępuje się wyrazem "C'zteroletnią", a w ust. 2 wyraz "trzech" zastępuje
, się wyrazem "dwóch";
.
~) w § 36 dodaje się ust 3, 4 i 5 w brzmieniu:
l" ,,3. Jeżeli pomocniczy sprzęt przeładunkowy bądź jego

element~ wyka·zują pękn1ęcia lub trwałe · odksńałce. nia albo zużycie, które spowodowało zmniejszenie
pierwotnej grubości lub średnicy o 10% w dowolnym
miejscu, pówinny być one wycofane z eksploatacji.
Nadzór techniczny może dopuścić do eksploatacji
zawies'ia i ich elementy wykazujące 'zużycie ponad
10% pierwotnej grubośd lub średnicy, jednak ' nie
większe niż 200/0, jeżeM upewni się, że:
a) będą one obciążane poniżej dopuszczalnego obcią
'żenia roboczego albo
b) , współczyng.iki bezpieczeństwa są wyższe od minimalnych ustalonych przepisami niniejszego rozporządzeniaoraz

/

