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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie rodzajów badaƒ lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegajà osoby podejmujàce
lub wykonujàce prace, przy wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia na inne osoby,
lub kszta∏càce si´ do wykonywania tych prac
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U.
Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) rodzaje badaƒ lekarskich i laboratoryjnych w kierunku zaka˝enia pràtkami gruêlicy, pa∏eczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi
pa∏eczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, którym
podlegajà:
a) osoby podejmujàce lub wykonujàce prace, przy
wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia zaka˝enia na inne osoby,
b) uczniowie szkó∏ oraz studenci szkó∏ wy˝szych
kszta∏càcych do wykonywania prac, o których
mowa w lit. a;
2) tryb i terminy przeprowadzania badaƒ, o których
mowa w pkt 1;
3) sposób dokumentowania badaƒ, o których mowa
w pkt 1, oraz ich wyników, w tym wzór karty badaƒ
dla celów epidemiologicznych.
§ 2. 1. Badania lekarskie i laboratoryjne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, w kierunku zaka˝enia pràtkami
gruêlicy, zaka˝enia pa∏eczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pa∏eczkami z rodzaju
Salmonella i Shigella majà na celu ustalenie, czy
w ustroju osoby badanej, w jej wydalinach lub wydzielinach znajdujà si´ zarazki tych chorób.
2. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1,
przeprowadza stacja sanitarno-epidemiologiczna, w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby podlegajàcej badaniu.
3. W przypadku gdy badaniu, o którym mowa
w ust. 1, podlega osoba, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a,
badanie to mo˝e przeprowadziç stacja sanitarno-epidemiologiczna w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce pracy
osoby podlegajàcej badaniu.
4. Stacja sanitarno-epidemiologiczna w∏aÊciwa ze
wzgl´du na miejsce pracy osoby podlegajàcej badaniu, po przeprowadzeniu badaƒ, o których mowa
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

w ust. 1, przekazuje, w ciàgu 24 godzin od momentu
otrzymania wyników badaƒ, odpisy tych wyników stacji sanitarno-epidemiologicznej w∏aÊciwej ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania osoby podlegajàcej badaniu.
§ 3. 1. Zakres badaƒ, o których mowa w § 2 ust. 1,
obejmuje trzykrotne badanie bakteriologiczne ka∏u
w kierunku zaka˝enia pa∏eczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innych pa∏eczek z rodzaju Salmonella i Shigella, z uwzgl´dnieniem typowania bakteriofagowego; badania powinny byç przeprowadzone
w trzech kolejno nast´pujàcych po sobie dniach.
2. Je˝eli przynajmniej z jednego badania bakteriologicznego, o którym mowa w ust. 1, uzyskany zostanie wynik dodatni, uznaje si´, ˝e osoba, u której przeprowadzono te badania, jest nosicielem odpowiedniego zarazka.
§ 4. 1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna, która
przeprowadzi∏a badania, o których mowa w § 2 ust. 1,
wpisuje wyniki tych badaƒ do ksià˝eczki zdrowia dla
celów sanitarno-epidemiologicznych osoby badanej,
zwanej dalej „ksià˝eczkà zdrowia”, której wzór zawiera
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2. W przypadku wymiany ksià˝eczki zdrowia wyniki badaƒ, o których mowa w ust. 1, przepisuje si´ do
nowej ksià˝eczki zdrowia.
3. CzynnoÊci, o której mowa w ust. 2, mo˝e dokonaç stacja sanitarno-epidemiologiczna, która dokona∏a
wpisów w wymienianej ksià˝eczce zdrowia, lub stacja
sanitarno-epidemiologiczna w∏aÊciwa ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania w∏aÊciciela tej ksià˝eczki.
§ 5. 1. Wyniki badaƒ, o których mowa w § 4 ust. 1,
sà przedstawiane lekarzowi przeprowadzajàcemu badania osób, o których mowa w § 1 pkt 1.
2. Wyniki badaƒ, o których mowa w ust. 1, sà wa˝ne na terenie ca∏ego kraju.
§ 6. Badanie profilaktyczne w kierunku zaka˝enia
pràtkami gruêlicy osób, o których mowa w § 1 pkt 1, ma
na celu ustalenie, czy osoby te nie znajdujà si´ w okresie pràtkowania gruêlicy.
§ 7. Badania, o których mowa w § 6, przeprowadza
si´ przed podj´ciem pracy lub rozpocz´ciem praktycznej nauki zawodu, je˝eli lekarz przeprowadzajàcy badanie stwierdzi na podstawie wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego, ˝e istnieje uzasadnione podejrzenie zachorowania na gruêlic´.
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§ 8. Osoby, które w zwiàzku z wykonywanà pracà
nara˝one sà w sposób szczególny na kontakt z chorymi na gruêlic´, w tym w szczególnoÊci pracownicy jednostek ochrony zdrowia, w których leczy si´ gruêlic´,
podlegajà badaniom w kierunku zaka˝enia pràtkami
gruêlicy; terminy przeprowadzania badaƒ okreÊlajà
przepisy odr´bne.

Poz. 551

2) wykaz wydanych orzeczeƒ lekarskich, o których
mowa w § 11 ust. 1, zwany dalej „wykazem orzeczeƒ”.
2. Wzór karty badaƒ do celów epidemiologicznych,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 9. W ramach badania, o którym mowa w § 6, wykonuje si´ radiogram klatki piersiowej oraz, je˝eli lekarz zlecajàcy badanie stwierdzi koniecznoÊç dalszej
diagnostyki, badanie plwociny na obecnoÊç pràtków
gruêlicy oraz ich lekoopornoÊç.

3. Wykaz orzeczeƒ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera:

§ 10. Wynik badania, o którym mowa w § 6, lekarz
wpisuje w ksià˝eczce zdrowia osoby badanej.

2) numer ewidencyjny karty badaƒ do celów epidemiologicznych osoby, o której mowa w pkt 1;

§ 11. 1. Lekarz przeprowadzajàcy badania osób,
o których mowa w § 1 pkt 1, wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzajàce istnienie lub brak przeciwwskazaƒ
zdrowotnych do podj´cia lub wykonywania prac, przy
wykonywaniu których istnieje mo˝liwoÊç przeniesienia
zaka˝enia na inne osoby.

3) okreÊlenie rodzaju wydanego orzeczenia;

1) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby badanej;

4) dat´ wydania orzeczenia;
5) potwierdzenie odbioru orzeczenia przez osob´ badanà.

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1,
osoba, której je wydano, przekazuje pracodawcy.

4. Wykaz orzeczeƒ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
jest prowadzony w sposób umo˝liwiajàcy bie˝àce monitorowanie sytuacji epidemiologicznej.

§ 12. 1. Lekarz przeprowadzajàcy badanie osób,
o których mowa w § 1 pkt 1, prowadzi dokumentacj´
badaƒ obejmujàcà:

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) dokumentacj´ indywidualnà, którà stanowi karta
badaƒ do celów epidemiologicznych;

Minister Zdrowia: M. Balicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 marca 2003 r. (poz. 551)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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