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Poz. 1383

1383
USTAWA
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.
Art. 1. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88,
poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115,
z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 60, poz. 698, Nr 94, poz. 1037 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 89, poz. 969, Nr 113,
poz. 1207 i Nr 126, poz. 1382) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) w ust. 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 2a.”,
b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Osoba b´dàca obywatelem innego ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej mo˝e wykonywaç
zawód lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli posiada kwalifikacje potwierdzone odpowiednim dokumentem, o którym mowa w art. 6b.”;
2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Okr´gowa rada lekarska przyznaje, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 oraz art. 5a, prawo wykonywania zawodu lekarza albo
prawo wykonywania zawodu lekarza
stomatologa osobie, która:
1) jest obywatelem polskim lub obywatelem innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
2) posiada:
a) dyplom lekarza lub lekarza stomatologa wydany przez polskà szko∏´
wy˝szà, lub
b) dyplom lub inne dokumenty poÊwiadczajàce formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza stomatologa, wydane przez inne ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, wymienione w wykazie, o którym mowa
w art. 6b, lub

4) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na
wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza stomatologa,
5) wykazuje nienagannà postaw´ etycznà.
2. Lekarzowi b´dàcemu obywatelem innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
spe∏niajàcemu warunki, o których mowa w ust. 1, okr´gowa rada lekarska
przyznaje prawo wykonywania zawodu
lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, je˝eli:
1) przedstawi zaÊwiadczenie wydane
przez odpowiednie w∏adze paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, ˝e
posiada na terenie tego paƒstwa prawo do wykonywania zawodu lekarza
lub lekarza stomatologa, które nie zosta∏o zawieszone ani którego nie zosta∏ pozbawiony, oraz ˝e nie toczy si´
przeciwko niemu post´powanie
w sprawie pozbawienia albo zawieszenia prawa do wykonywania zawodu,
2) z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e w∏ada j´zykiem polskim w mowie i piÊmie w zakresie koniecznym do wykonywania
zawodu lekarza lub lekarza stomatologa.
3. Lekarzowi lub lekarzowi stomatologowi, który spe∏nia warunki okreÊlone
w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a) lub c) oraz pkt
3—5, okr´gowa rada lekarska przyznaje
prawo wykonywania zawodu lekarza
albo prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, je˝eli ponadto:
1) odby∏ sta˝ podyplomowy oraz
2) z∏o˝y∏ z wynikiem pozytywnym paƒstwowy egzamin koƒczàcy sta˝ podyplomowy.

c) dyplom lekarza lub lekarza stomatologa wydany przez inne paƒstwo ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej, pod warunkiem
˝e dyplom zosta∏ uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorz´dny
zgodnie z odr´bnymi przepisami,

4. W celu odbycia sta˝u podyplomowego
i z∏o˝enia egzaminu koƒczàcego sta˝,
o których mowa w ust. 3, okr´gowa rada lekarska przyznaje lekarzowi, lekarzowi stomatologowi ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza albo
ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa.

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych,

5. Zakres znajomoÊci j´zyka polskiego
w mowie i piÊmie konieczny do wykony-

Dziennik Ustaw Nr 126

— 9850 —

wania zawodu lekarza, lekarza stomatologa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres
uprawnieƒ zawodowych okreÊlonych
w art. 2.”;
3) dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. 1. Okr´gowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo
prawo wykonywania zawodu lekarza
stomatologa lekarzowi b´dàcemu obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, niespe∏niajàcemu wymagaƒ okreÊlonych w art. 5 ust. 1 pkt 2,
ale:
1) posiadajàcemu dokument poÊwiadczajàcy formalne kwalifikacje lekarza
lub lekarza stomatologa, Êwiadczàcy
o rozpocz´ciu kszta∏cenia przed:
a) 1 stycznia 1995 r. w Austrii, Finlandii i Szwecji,
b) 3 kwietnia 1992 r. w Niemieckiej
Republice Demokratycznej, pod
warunkiem ˝e dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poÊwiadczajàcy tego rodzaju kwalifikacje
przyznany przez odpowiednie
w∏adze Republiki Federalnej Niemiec,
c) 1 stycznia 1986 r. w Hiszpanii lub
Portugalii,
d) 1 stycznia 1981 r. w Grecji,
e) 20 grudnia 1976 r. w innych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
oraz zaÊwiadczenie wydane przez
odpowiednie w∏adze danego paƒstwa cz∏onkowskiego potwierdzajàce, ˝e lekarz ten wykonywa∏ zawód
przez okres co najmniej trzech kolejnych lat z pi´ciu lat poprzedzajàcych
wydanie zaÊwiadczenia, albo
2) posiadajàcemu zaÊwiadczenie wydane przez odpowiednie w∏adze paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzajàce, ˝e posiadany
przez niego dokument poÊwiadczajàcy formalne kwalifikacje zosta∏ wydany po uzyskaniu odpowiedniego wykszta∏cenia niezb´dnego do wykonywania zawodu i jest w tym paƒstwie
uznawany za odpowiadajàcy dokumentom poÊwiadczajàcym kwalifikacje wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 6b.
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2. ZaÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, mogà byç przedstawiane w ciàgu 12 miesi´cy od daty ich wydania.
3. Lekarz b´dàcy obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, posiadajàcy dyplom lub dokument wymieniony w wykazie, o którym mowa w
art. 6b, ale nieposiadajàcy prawa wykonywania zawodu, uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo
wykonywania zawodu lekarza stomatologa po spe∏nieniu wymagaƒ, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3—5 i ust. 3.”;

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. W celu uzyskania prawa wykonywania
zawodu, lekarz lub lekarz stomatolog
przedstawia okr´gowej radzie lekarskiej, na obszarze której zamierza wykonywaç zawód, odpowiednie dokumenty stwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ
okreÊlonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 i 5
oraz w ust. 2, a w przypadku, je˝eli lekarzem tym jest osoba, o której mowa
w art. 5 ust. 3 — dokumenty stwierdzajàce odbycie sta˝u podyplomowego
i z∏o˝enie egzaminu paƒstwowego,
koƒczàcego sta˝ podyplomowy z wynikiem pozytywnym.
2. Lekarz, lekarz stomatolog, o którym
mowa w art. 5a ust. 3, poza dyplomem
lub dokumentem potwierdzajàcym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza
stomatologa, przedstawia dokumenty
okreÊlone w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz
ust. 3.
3. W celu uzyskania ograniczonego prawa
wykonywania zawodu, lekarz, lekarz
stomatolog przedstawia okr´gowej radzie lekarskiej, na obszarze której zamierza odbyç sta˝ podyplomowy, dokumenty stwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 i 2 lit. a) lub c) oraz pkt 4 i 5.
4. Poza dokumentami, o których mowa
w ust. 1—3, lekarz, lekarz stomatolog
sk∏ada okr´gowej radzie lekarskiej
oÊwiadczenie odnoszàce si´ do okolicznoÊci, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3.
5. Za wystarczajàce w stosunku do obywatela innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spe∏nienia wymagaƒ:
1) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4
— uznaje si´ dokumenty odnoszàce
si´ do stanu zdrowia wymagane dla
wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa w paƒstwie cz∏onkowskim, którego obywatelem jest
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lekarz, lekarz stomatolog, lub w paƒstwie cz∏onkowskim, z którego lekarz, lekarz stomatolog przybywa;
w przypadku gdy dokumenty tego
rodzaju nie sà wymagane, za wystarczajàce uwa˝a si´ dokumenty wydane w tym paƒstwie odnoszàce si´ do
stanu zdrowia,
2) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5
— uznaje si´ dokumenty wydane
przez odpowiednie w∏adze paƒstwa,
którego lekarz, lekarz stomatolog jest
obywatelem, lub paƒstwa, z którego
on przybywa, poÊwiadczajàce, ˝e
obowiàzujàce w tym paƒstwie wymagania dotyczàce postawy etycznej
dla podj´cia zawodu lekarza, lekarza
stomatologa zosta∏y spe∏nione; je˝eli w paƒstwie, którego obywatelem
jest lub z którego przybywa lekarz, lekarz stomatolog, nie wydaje si´ dokumentu poÊwiadczajàcego spe∏nienie wymagaƒ dotyczàcych postawy
etycznej, za wystarczajàcy uznaje si´
wyciàg z rejestru skazanych wydany
w paƒstwie, którego lekarz, lekarz
stomatolog jest obywatelem lub
z którego przybywa.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5,
mogà byç przedstawiane w ciàgu 3 miesi´cy od daty ich wydania.
7. Na podstawie z∏o˝onych dokumentów
i oÊwiadczeƒ, o których mowa w
ust. 1—5, okr´gowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa
i wydaje dokument «Prawo wykonywania zawodu lekarza» albo «Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa»
albo «Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza» albo «Ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza
stomatologa».
8. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu, o których mowa
w ust. 7, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
niezb´dne dane osobowe lekarza, numer prawa wykonywania zawodu, adnotacje o wpisie do okr´gowego rejestru lekarzy oraz dane dotyczàce kwalifikacji lekarza.”;
5) dodaje si´ art. 6a i 6b w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa
wykonywania zawodu lekarza albo od-
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mowa przyznania tego prawa przez
okr´gowà rad´ lekarskà powinna byç
dokonana niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy od z∏o˝enia wszystkich dokumentów okreÊlonych ustawà.
2. Je˝eli okr´gowa rada lekarska posiada
informacje dotyczàce wa˝nych zdarzeƒ,
które wystàpi∏y przed podj´ciem w Polsce dzia∏alnoÊci przez obywatela innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które mogà mieç wp∏yw na
podj´cie lub wykonywanie zawodu lekarza, mo˝e poinformowaç o tych zdarzeniach paƒstwo, którego obywatelstwo cudzoziemiec posiada, lub paƒstwo, z którego cudzoziemiec przybywa, wnoszàc o weryfikacj´ tych informacji oraz o zawiadomienie o wszelkich
dalszych dzia∏aniach, które zosta∏y podj´te w odniesieniu do dokumentów wydanych przez to paƒstwo.
3. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1,
ulega zawieszeniu w przypadku, gdy
okr´gowa rada lekarska poinformowa∏a o zdarzeniach, o których mowa
w ust. 2, do czasu otrzymania odpowiedzi, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na trzy miesiàce.
4. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci dotyczàcych autentycznoÊci dyplomów lub dokumentów wydanych przez
w∏adze paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, okr´gowa rada lekarska powinna zwróciç si´ do odpowiednich
w∏adz paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej o potwierdzenie autentycznoÊci dyplomów lub innych dokumentów poÊwiadczajàcych formalne
kwalifikacje, w tym dotyczàce specjalizacji, wydanych w tym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, a tak˝e
o poÊwiadczenie, ˝e lekarz zamierzajàcy wykonywaç zawód w Rzeczypospolitej Polskiej uzyska∏ pe∏ne wykszta∏cenie
zgodne z przepisami obowiàzujàcymi
w okreÊlonym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej.

Art. 6b. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia og∏osi, w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
«Monitor Polski», wykaz dyplomów i innych dokumentów poÊwiadczajàcych formalne kwalifikacje dla wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa przez
obywateli innych ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, uwzgl´dniajàc oryginalne i polskie
brzmienie nazw dokumentów oraz podmiotów w∏aÊciwych do ich wydania, wyni-
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kajàce z przepisów obowiàzujàcych w Unii
Europejskiej.”;
6) w art. 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cudzoziemcowi nieb´dàcemu obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
mo˝na przyznaç prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu
lekarza stomatologa na sta∏e albo na czas
okreÊlony, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone
w art. 5 ust. 1 pkt 2—5 i ust. 3 oraz
w art. 16c ust. 1.”,
b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1,
mo˝na przyznaç ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, je˝eli
spe∏nia warunki okreÊlone w art. 5 ust. 1
pkt 2—5.
3. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1,
mo˝na przyznaç prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1, 1a i 2, je˝eli
ukoƒczy∏ studia medyczne w j´zyku polskim
albo je˝eli wykaza∏ znajomoÊç j´zyka polskiego niezb´dnà do wykonywania zawodu lekarza potwierdzonà egzaminem z j´zyka polskiego.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Egzamin, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza Naczelna Rada Lekarska zgodnie
z przepisami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku
polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 i z 2000 r.
Nr 29, poz. 358).”,
d) dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Op∏at´ za egzamin, o którym mowa w ust. 3,
ponosi osoba zdajàca, a wp∏ywy z tego tytu∏u stanowià przychód Naczelnej Rady Lekarskiej.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏aty za egzamin, o którym mowa
w ust. 3.”;
7) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Lekarz o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadajàcy prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadajàcy to prawo w innym paƒstwie, mo˝e braç udzia∏
w konsylium lekarskim i wykonywaç zabiegi, których potrzeba wynika z tego
konsylium, je˝eli:
1) zosta∏ zaproszony przez lekarza posiadajàcego prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ka˝dorazowo po uzyskaniu
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zgody w∏aÊciwej okr´gowej rady lekarskiej, lub
2) zosta∏ zaproszony przez lekarza wykonujàcego zawód w zak∏adzie opieki
zdrowotnej, ka˝dorazowo po uzyskaniu zgody kierownika tego zak∏adu
i w∏aÊciwej okr´gowej rady lekarskiej,
lub
3) zosta∏ zaproszony przez szpital kliniczny lub medyczny instytut naukowo-badawczy, który informuje o tym w∏aÊciwà okr´gowà rad´ lekarskà.
2. Lekarz b´dàcy obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej czasowo przebywajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e czasowo wykonywaç zawód lekarza, lekarza stomatologa bez koniecznoÊci uzyskania prawa
wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa, je˝eli ka˝dorazowo przed rozpocz´ciem wykonywania zawodu z∏o˝y
w okr´gowej izbie lekarskiej, w∏aÊciwej
ze wzgl´du na miejsce wykonywania zawodu:
1) pisemne oÊwiadczenie o zamiarze wykonywania zawodu lekarza, lekarza
stomatologa z podaniem miejsca
i czasu jego wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
2) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej stwierdzajàce, ˝e
wykonuje zawód lekarza, lekarza stomatologa w tym paƒstwie.
3. Przez czasowe wykonywanie zawodu lekarza nale˝y rozumieç wykonywanie zawodu w sposób ciàg∏y, nie d∏u˝ej ni˝ 3
miesiàce w okresie roku.
4. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, który
nie dope∏ni∏ obowiàzków niezb´dnych
do czasowego wykonywania zawodu,
mo˝e udzielaç pomocy lekarskiej w przypadkach okreÊlonych w art. 30, pod warunkiem i˝ oÊwiadczenie i zaÊwiadczenie
okreÊlone w ust. 2 lekarz ten z∏o˝y po
udzieleniu pomocy lekarskiej, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia
jej udzielenia.
5. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, mo˝e byç przedstawiane w ciàgu
12 miesi´cy od daty jego wydania.
6. Okr´gowa rada lekarska wydaje lekarzowi zaÊwiadczenie o spe∏nieniu przez niego obowiàzku z∏o˝enia oÊwiadczenia
oraz o posiadaniu zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
7. Przepis art. 6a ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.”;
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8) w art. 10 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do lekarza
b´dàcego obywatelem innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, który posiada dyplom lub inne dokumenty poÊwiadczajàce formalne kwalifikacje
wymienione w wykazie, o którym mowa
w art. 6b, i dotychczas nie uzyska∏ prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
9) w art. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) utraty obywatelstwa polskiego lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli
nie naby∏ równoczeÊnie obywatelstwa innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,”;
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inne badania diagnostyczne, z wyjàtkiem
badaƒ wymagajàcych metod diagnostycznych i leczniczych stwarzajàcych
podwy˝szone ryzyko dla pacjenta,
4) samodzielnego stosowania, na zlecenie
opiekuna, metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiej´tnoÊç
zosta∏a potwierdzona przez opiekuna,
5) wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie stosowania metod leczniczych i diagnostycznych obj´tych programem sta˝u,
6) prowadzenia, pod nadzorem opiekuna,
historii choroby i innej dokumentacji medycznej,

10) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie „Sta˝ podyplomowy”;

7) udzielania informacji o stanie zdrowia
pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem treÊci tych informacji,

11) w art. 15:

8) zlecania czynnoÊci piel´gnacyjnych,

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Okres sta˝u podyplomowego lekarza nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 12 miesi´cy.
2. Okres sta˝u podyplomowego lekarza stomatologa wynosi 12 miesi´cy.
3. Egzamin paƒstwowy koƒczàcy sta˝ podyplomowy organizuje i przeprowadza Centrum
Egzaminów Medycznych, o którym mowa
w art. 19f.”,
b) dodaje si´ ust. 3a—3f w brzmieniu:
„3a. Lekarz odbywajàcy sta˝ podyplomowy wykonuje zawód na podstawie ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza albo
ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa pod nadzorem lekarza posiadajàcego specjalizacj´, o której
mowa w art. 64 ust. 1, tytu∏ specjalisty
w okreÊlonej dziedzinie medycyny albo lekarza stomatologa wykonujàcego zawód
przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej «opiekunem».
3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest
uprawniony do wykonywania zawodu wy∏àcznie w miejscu odbywania sta˝u, z zastrze˝eniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk
medycznych pod kierunkiem lekarza posiadajàcego prawo wykonywania zawodu.
Sta˝ysta jest uprawniony w szczególnoÊci
do:
1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po konsultacji z opiekunem,

9) w stanach nag∏ych do doraênego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a je˝eli sà to leki silnie lub bardzo
silnie dzia∏ajàce — po zasi´gni´ciu,
w miar´ mo˝liwoÊci, opinii jednego lekarza.
3c. Lekarz odbywajàcy sta˝ nie jest uprawniony
do wystawiania recept oraz wydania opinii
i orzeczeƒ lekarskich.
3d. Lekarz, lekarz stomatolog odbywa sta˝ podyplomowy na podstawie umowy o prac´, zawartej na czas okreÊlony, w celu przygotowania zawodowego obejmujàcego realizacj´ programu sta˝u podyplomowego, z zastrze˝eniem ust. 7a.
3e. Cudzoziemiec, nieb´dàcy obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, któremu udzielono zezwolenia na osiedlenie si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
któremu nadano status uchodêcy w Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa sta˝ podyplomowy na zasadach obowiàzujàcych obywateli
polskich.
3f. Cudzoziemiec, nieb´dàcy obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, który
nie spe∏nia warunków, o których mowa
w ust. 3e, mo˝e odbyç sta˝ podyplomowy za
zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia na zasadach okreÊlonych w przepisach
o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nieb´dàce obywatelami polskimi.”,
c) w ust. 5:

2) wydawania, po konsultacji z opiekunem,
zleceƒ lekarskich,

— wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia”,

3) wydawania, po konsultacji z opiekunem,
skierowaƒ na badania laboratoryjne oraz

— w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „lekarza stomatologa,”
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— w pkt 4 wyrazy „art. 5 ust. 1 pkt 5” zast´puje
si´ wyrazami „art. 5 ust. 3 pkt 2”,
— skreÊla si´ pkt 5,
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wymagania oraz warunki, jakim powinny
odpowiadaç zak∏ady opieki zdrowotnej,
indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie,
w których odbywane sà sta˝e podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny
realizacji programu sta˝u przez te podmioty,”
d) dodaje si´ ust. 6b i 6c w brzmieniu:
„6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem sta˝u podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów oraz w zakresie spe∏niania przez podmioty prowadzàce sta˝ wymagaƒ i warunków, o których mowa w ust. 5
pkt 6.
6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym
mowa w ust. 6b, jest uprawniony do:
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danym na podstawie ust. 5, z zastrze˝eniem
ust. 10.
10. Lekarzowi, obywatelowi Rzeczypospolitej
Polskiej, któremu minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia uzna∏ sta˝ podyplomowy,
o którym mowa w ust. 9, za równowa˝ny ze
sta˝em odbytym w kraju, okr´gowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu
lekarza stomatologa, je˝eli spe∏ni warunek
okreÊlony w art. 5 ust. 3 pkt 2.”;

12) dodaje si´ art. 45a w brzmieniu:
„Art. 45a. 1. Lekarz zobowiàzany jest zg∏osiç podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek, a w przypadku trudnoÊci z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego —
Prezesowi Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, niepo˝àdane dzia∏anie produktu leczniczego.

1) wizytacji podmiotu wpisanego na list´,
o której mowa w ust. 6,

2. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1,
lekarz dokonuje pisemnie na formularzu zg∏oszenia dzia∏ania niepo˝àdanego produktu leczniczego.

2) ˝àdania dokumentacji dotyczàcej realizacji programu sta˝u oraz finansowania,
3) ˝àdania wyjaÊnieƒ dotyczàcych realizacji
programu sta˝u przez lekarza,

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
sposób zg∏aszania niepo˝àdanego
dzia∏ania produktu leczniczego oraz
wzór formularza, o którym mowa
w ust. 2, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci termin i tryb dokonania zg∏oszenia,
a tak˝e zakres danych podlegajàcych
zg∏oszeniu, dotyczàcych identyfikacji
pacjenta i produktu leczniczego, a tak˝e opisu niepo˝àdanego dzia∏ania produktu leczniczego.”;

4) wydawania zaleceƒ pokontrolnych,
5) przekazywania informacji dotyczàcych
przeprowadzonej kontroli marsza∏kowi
województwa oraz okr´gowej izbie lekarskiej,
6) wnioskowania do marsza∏ka województwa o skreÊlenie podmiotu wpisanego na
list´, o której mowa w ust. 6.”,
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W uzasadnionych przypadkach minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e uznaç sta˝ podyplomowy odbyty za granicà za równowa˝ny ze sta˝em podyplomowym odbytym
w kraju, z zastrze˝eniem ust. 9.”,
f) dodaje si´ ust. 9 i 10 w brzmieniu:
„9. Sta˝ podyplomowy i egzamin koƒczàcy sta˝
podyplomowy albo sta˝ podyplomowy, o ile
nie jest wymagany egzamin koƒczàcy sta˝
podyplomowy, odbyty w kraju cz∏onkowskim Unii Europejskiej przez lekarza b´dàcego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego kraju cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia uznaje za równowa˝ny ze sta˝em podyplomowym i egzaminem koƒczàcym sta˝ podyplomowy lub sta˝em podyplomowym odbytym w kraju, pod warunkiem ˝e sta˝ podyplomowy i egzamin koƒczàcy sta˝ podyplomowy albo sta˝ podyplomowy odpowiadajà
odpowiednio
warunkom
okreÊlonym
w ust. 1—3 albo ust. 1 i 2 oraz przepisom wy-

13) w art. 50:
a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 2,
b) w ust. 2 w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „i 2”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do lekarzy b´dàcych obywatelami paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej czasowo
wykonujàcych zawód lekarza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si´ odpowiednio art. 54 ust. 1—3, a tak˝e przepisy
wydane na podstawie art. 50b ust. 3.”,
d) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „ust. 1 pkt 1”,
e) w ust. 5a:
— po wyrazie „Lekarz” dodaje si´ wyrazy
„ , z wyjàtkiem lekarza stomatologa,”
— w pkt 1 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 2” zast´puje si´
wyrazami „ust. 1 pkt 1”;
14) w art. 50a:
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a) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „ust. 1 pkt 1”,
b) w ust. 4 w pkt 3 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „ust. 1 pkt 1”;
15) w art. 50b w ust. 1 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „ust. 1 pkt 1”;
16) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia ustali,
w drodze rozporzàdzenia, op∏at´ za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzajàcych
wpis, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3
i ust. 2 pkt 3 oraz w art. 50a ust. 3, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaj praktyki lekarskiej
obj´tej zezwoleniem oraz liczb´ miejsc jej wykonywania.”;
17) w art. 52:
a) w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „ust. 1 pkt 1”,
b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 2” zast´puje si´
wyrazami „ust. 1 pkt 1”;
18) w art. 57:
a) w ust. 1 wyrazy „art. 5, art. 7 ust. 1—5” zast´puje si´ wyrazami „art. 5—7 ust. 1—5”,
b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uchwa∏y, o których mowa w ust. 1, podpisujà przewodniczàcy lub zast´pca przewodniczàcego i sekretarz okr´gowej rady lekarskiej albo prezes lub wiceprezes i sekretarz
Naczelnej Rady Lekarskiej.”;
19) po art. 57 dodaje si´ art. 57a w brzmieniu:
„Art. 57a. 1. Lekarzowi b´dàcemu obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej zamierzajàcemu lub wykonujàcemu zawód lekarza na sta∏e lub czasowo
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
niezb´dnych informacji w zakresie
ogólnych zasad wykonywania zawodu
lekarza, z uwzgl´dnieniem przepisów
dotyczàcych ochrony zdrowia udziela
podmiot upowa˝niony przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz podmiotów, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc szczegó∏owy
zakres informacji niezb´dnych do wykonywania zawodu lekarza na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.”;
20) u˝yte w art. 12 ust. 6, art. 16 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 2,
art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 29 ust. 5 i 6, art. 41
ust. 2, art. 45 ust. 3, art. 47 i w art. 50b ust. 3 i 4
w ró˝nych przypadkach wyrazy „Minister Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20,
poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 152 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wojskowa Izba Lekarska ma uprawnienia i obowiàzki okr´gowej izby lekarskiej i dzia∏a na terenie ca∏ego kraju.”;
2) w art. 4 w ust. 2:
a) w pkt 1 wyraz „stwierdzanie” zast´puje si´ wyrazem „przyznawanie”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wspó∏dzia∏anie w sprawach doskonalenia
zawodowego lekarzy,”;
3) w art. 17 skreÊla si´ ust. 1;
4) w art. 25:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,”
b) dodaje si´ pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) prowadzi okr´gowy rejestr lekarzy,
1b) wykonuje zadania i czynnoÊci okreÊlone
w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3—9 oraz ust. 2 pkt 2—8,
10 i 11,”;
5) w art. 35 w ust. 1 dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:
„15) prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej.”;
6) po rozdziale 8 „Majàtek i gospodarka finansowa”
dodaje si´ rozdzia∏ 8a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 8a
Obowiàzki informacyjne
Art. 61a. 1. W przypadku, je˝eli Naczelna Rada Lekarska lub okr´gowe rady lekarskie posiadajà informacje dotyczàce spraw,
które mogà mieç wp∏yw na wykonywanie zawodu lekarza, a w szczególnoÊci
dotyczàce post´powania dyscyplinarnego lub karnego wobec osoby, która
zamierza wykonywaç lub wykonuje zawód lekarza w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, przeka˝e takie informacje
odpowiednim w∏adzom tego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.
2. W przypadku, je˝eli Naczelna Rada Lekarska lub okr´gowa rada lekarska
otrzyma informacje od odpowiednich
w∏adz paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej o zdarzeniu, które mo˝e
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mieç wp∏yw na wykonywanie przez danà osob´ zawodu lekarza lub lekarza
stomatologa, podejmie odpowiednie
dzia∏ania dla sprawdzenia prawdziwoÊci tych informacji oraz w zale˝noÊci od
ustaleƒ podejmie post´powanie, o którym mowa w art. 41—57. W∏aÊciwa rada poinformuje odpowiednie w∏adze
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, od których pochodzi informacja,
o podj´tych Êrodkach w terminie trzech
miesi´cy od dnia otrzymania informacji.
3. Rady lekarskie zapewniajà poufnoÊç
otrzymanych i przekazanych informacji.
Art. 61b. Naczelna Rada Lekarska i okr´gowe rady
lekarskie udzielajà zainteresowanym lekarzom informacji dotyczàcych ogólnych
zasad wykonywania zawodu, a tak˝e zasad etyki zawodowej lekarzy.”;
7) w art. 65 skreÊla si´ ust. 2.
Art. 3. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r.
Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz.
1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 103, poz. 1129 i Nr 111, poz. 1193 i 1194) w art. 4:
1) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W uczelniach medycznych w ramach kursów
specjalnych, o których mowa w ust. 2, mogà
byç prowadzone równie˝ kursy szkoleniowe,
okreÊlone programem specjalizacji odbywanej przez lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów oraz inne osoby wykonujàce zawód medyczny, okreÊlone odr´bnymi przepisami.”;
2) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
szkolnictwa wy˝szego, po zasi´gni´ciu opinii
w∏aÊciwych naczelnych organów samorzàdów zawodów medycznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, limit przyj´ç na studia w poszczególnych uczelniach medycznych lub
uczelniach prowadzàcych dzia∏alnoÊç dydaktycznà i badawczà w dziedzinie nauk medycznych, z uwzgl´dnieniem poszczególnych kierunków i trybów kszta∏cenia, uwzgl´dniajàc
mo˝liwoÊci dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych uczelni.”
Art. 4. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r.
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
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Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207
i Nr 126, poz. 1382) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 66 w ust. 1 po wyrazach „w sposób ciàg∏y:”
dodaje si´ wyrazy „konsultantom, o których mowa
w art. 66a,”;
2) art. 66a otrzymuje brzmienie:
„Art. 66a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
mo˝e powo∏aç konsultantów krajowych spoÊród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji
oraz innych dziedzin majàcych zastosowanie w ochronie zdrowia, do wykonywania zadaƒ opiniodawczych,
doradczych i kontrolnych dla organów
administracji rzàdowej, podmiotów
tworzàcych zak∏ady opieki zdrowotnej
oraz kas chorych, a tak˝e do prowadzenia nadzoru nad stronà merytorycznà doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy stomatologów, szkolenia podyplomowego farmaceutów
oraz osób wykonujàcych inne zawody
medyczne.
2. W celu realizacji zadaƒ paƒstwa zwiàzanych wy∏àcznie z obronnoÊcià kraju
w czasie wojny i pokoju, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
mo˝e powo∏aç konsultanta krajowego
w dziedzinie lub dziedzinach medycyny zwiàzanych z realizacjà tych zadaƒ.
3. Wojewoda albo w∏aÊciwi wojewodowie w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia mogà powo∏aç konsultanta wojewódzkiego do
wykonywania zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, odpowiednio na obszarze województwa albo kilku województw,
w dziedzinach okreÊlonych w ust. 1.
4. Dzia∏alnoÊç konsultanta krajowego jest
finansowana ze Êrodków ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, a w odniesieniu do konsultantów wymienionych
w ust. 2 — ze Êrodków Ministra Obrony Narodowej.
5. Dzia∏alnoÊç konsultanta wojewódzkiego jest finansowana ze Êrodków w∏aÊciwego wojewody albo ze Êrodków
w∏aÊciwych wojewodów.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
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powo∏ywania konsultantów krajowych
i wojewódzkich, ich szczegó∏owe zadania, a tak˝e uprawnienia do udzia∏u
w komisjach i zespo∏ach powo∏ywanych w celu realizacji polityki zdrowotnej, sposób finansowania tych zadaƒ,
zasady wynagradzania konsultantów
oraz zakres wspó∏pracy pomi´dzy konsultantami i organami, które utworzy∏y
zak∏ady opieki zdrowotnej, oraz pomi´dzy konsultantem krajowym i wojewódzkim.”

wa∏ zawód co najmniej przez okres 2 lat od ukoƒczenia
sta˝u podyplomowego.

Art. 5. 1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowujà wa˝noÊç.

Art. 8. Przepisy art. 1 pkt 1—5, pkt 6 lit. a) i b),
pkt 7—9, pkt 11 lit. f), pkt 13 lit. a), pkt 16 oraz art. 2 pkt 6
stosuje si´ do obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

2. Do dnia przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej lekarz mo˝e wykonywaç indywidualnà praktyk´ lekarskà, specjalistycznà praktyk´ lekarskà oraz grupowà praktyk´ lekarskà, je˝eli wykony-

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych, je˝eli nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres dwóch lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 7. Jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza zostanie og∏oszony w terminie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TA W A
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o chorobach zakaênych i zaka˝eniach.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb post´powania
w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaênych i zaka˝eƒ u ludzi, a w szczególnoÊci rozpoznawanie i Êledzenie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanie dzia∏aƒ przeciwepidemicznych i zapobiegawczych celem unieszkodliwienia êród∏a zaka˝enia
i przeci´cia dróg szerzenia, w tym równie˝ uodpornienie osób wra˝liwych na zaka˝enie.
Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) badanie diagnostyczne — kliniczne lub laboratoryjne badanie medyczne wykonywane w celu identyfikacji zaka˝enia lub ustalenia rozpoznania choroby,
2) choroby zakaêne — choroby, które zosta∏y wywo∏ane przez drobnoustroje, ich toksyczne produkty,
a tak˝e przez paso˝yty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze wzgl´du na charakter
i sposób szerzenia si´ stanowià zagro˝enie dla
zdrowia i ˝ycia ludzi,

3) dezynfekcja — niszczenie form wegetatywnych
drobnoustrojów za pomocà metod fizycznych, chemicznych lub biologicznych,
4) dochodzenie epidemiologiczne — wykrywanie
przyczyn, êróde∏ i mechanizmów szerzenia si´ choroby,
5) epidemia — wystàpienie na danym obszarze zachorowaƒ na chorob´ zakaênà w liczbie wyraênie wi´kszej ni˝ w poprzedzajàcym okresie lub nag∏e wystàpienie chorób zakaênych wczeÊniej niewyst´pujàcych,
6) hospitalizacja — umieszczenie zakaênie chorego
lub podejrzanego o chorob´ zakaênà w szpitalu
w celu diagnozowania, leczenia lub izolacji,
7) izolacja — odosobnienie zakaênie chorego lub podejrzanego o chorob´ zakaênà w celu uniemo˝liwienia przeniesienia zaka˝enia,
8) kwarantanna — odosobnienie osoby zdrowej nara˝onej na zaka˝enie w celu wczesnego rozpoznania
choroby zakaênej lub zaka˝enia,
9) lekarz — równie˝ lekarza stomatologa,

