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SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 19 listopada 2008 r. nad ustawą

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 11.

Ponadto Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja Zdrowia dokonała zmiany treści
swojego wniosku (pkt 8 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofał senator
Norbert Krajczy (pkt: 10, 12 i 13 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zdrowia

(-) Michał Okła



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi

1) w art. 3 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach "choroby zakaźnej" dodaje się

wyrazy ", w tym choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce

zakaźnej";

Poprawka
KZ
poparta przez komisję

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) udzielania informacji oraz niezbędnych danych podmiotom

sprawującym nadzór epidemiologiczny.";

Poprawka
KZ
poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 4 i 5.

3) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą:
1) lekarz, posiadający specjalizację bądź przeszkolenie w

zakresie epidemiologii lub chorób zakaźnych, jako

przewodniczący zespołu;

2) pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw

epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie nie

mniejszej niż 1 na 200 łóżek szpitalnych;

3) diagnosta laboratoryjny jako specjalista do spraw

mikrobiologii, jeżeli lekarz, wymieniony w pkt 1, nie posiada

specjalizacji z dziedziny mikrobiologii lekarskiej.";

Poprawka sen.
N. Krajczego
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr  5.

4) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą:
1) lekarz jako przewodniczący zespołu;

2) pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw

epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie nie

Poprawka
KZ
poparta przez komisję



mniejszej niż 1 na 200 łóżek szpitalnych;

3) diagnosta laboratoryjny jako specjalista do spraw

mikrobiologii, jeżeli lekarz, wymieniony w pkt 1, nie posiada

specjalizacji z dziedziny mikrobiologii lekarskiej.";

5) w art. 15 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "lekarzem" dodaje się wyrazy

"posiadającym specjalizację bądź przeszkolenie w zakresie

epidemiologii lub chorób zakaźnych";

Poprawka sen.
N. Krajczego

6) w art. 21 w ust. 1 wyrazy "15 dni" zastępuje się wyrazami "24 godzin"; Poprawka
KZ
poparta przez komisję

7) w art. 26 w ust. 1 wyrazy "lub położna" zastępuje się wyrazami ",

położna lub osoba wykonująca inny zawód medyczny";

Poprawka
KZ
poparta przez komisję

8) w art. 30 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Rejestr

zawiera dane" zastępuje się wyrazami "Rejestr, o którym mowa w ust.

1, zawiera następujące dane";

Poprawka
KZ
poparta przez komisję

9) w art. 30 w ust. 5:

a) skreśla się pkt 1,

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "rejestrów zakażeń i zachorowań na

chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby

zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego

wyniku badania laboratoryjnego i",

c) pkt 3 oznacza się jako pkt 1;

Poprawka
KZ
poparta przez komisję

10) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Koszty obowiązkowej hospitalizacji osób nieposiadających uprawnień z

tytułu ubezpieczenia zdrowotnego są finansowane z budżetu państwa z

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.";

Poprawka sen.
N. Krajczego

11) w art. 41 w ust. 4 i 5 wyrazy "wirusem nabytego niedoboru odporności"

zastępuje się wyrazami "ludzkim wirusem niedoboru odporności";

Poprawka
KZ
poparta przez komisję



12) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 44 w ust. 1 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyrazami "państwowy

wojewódzki inspektor sanitarny w imieniu wojewody";

Poprawka sen.
N. Krajczego

13) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 47 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kobiety w ciąży lub osoby samotnie wychowujące dzieci w wieku do 18

lat;".

Poprawka sen.
N. Krajczego
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


