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D O D A T K O W E     S P R A W O Z D A N I E 
  

KOMISJI  ZDROWIA 
 

 

o rządowym projekcie ustawy o zapobieganiu 
oraz  zwalczaniu  zakażeń  i chorób zakaźnych 
u ludzi  (druk nr 324). 
 

Sejm  na 26. posiedzeniu  w dniu 22 października 2008 r. – zgodnie z art.47 ust.1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1120 do 

Komisji  Zdrowia w celu rozpatrzenia  poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 23  października  

2008 r.   

 
wnosi 
 
W y s o k i   S e j m   raczy następującą poprawkę 

 
 

art. 41 nadać brzmienie: 
„Art. 41. 1.  Osoba zakażona HIV lub chora na AIDS może zastrzec dane, o których 

mowa w art. 24 ust. 2 i 5, art. 27 ust. 4 i 6, art. 29 ust. 3 i 5 oraz art. 30 ust. 
3, umożliwiające jej identyfikację. W takim przypadku zgłoszenie lub 
rejestr zawierają: 

1) inicjały imienia i nazwiska lub hasło; 
2) wiek; 
3) płeć; 
4) nazwę powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania; 
5) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę 

zakażenia. 
2. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że zgon nastąpił z powodu 

zakażenia HIV lub zachorowania na AIDS, lekarz ma obowiązek 
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powiadomić o tym fakcie właściwego państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego. W takim przypadku zgłoszenie lub rejestr 
zawierają: 

1) inicjały imienia i nazwiska lub hasło; 
2) wiek; 
3) płeć; 
4) nazwę powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania; 
5) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę 

zakażenia. 
3. Realizacja zadań z zakresu leczenia antyretrowirusowego, w celu 

zapewnienia równego dostępu wszystkim zakażonym HIV i chorym na 
AIDS do zgodnych z wytycznymi organizacji międzynarodowych metod 
profilaktyki AIDS, diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego, jest 
prowadzona na podstawie programu zdrowotnego ustalonego przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych. 

4.  Leczenie poekspozycyjne osób, które miały styczność z wirusem nabytego 
niedoboru odporności (HIV), jest finansowane na zasadach określonych w 
art. 40 ust. 4 i 5. 

5.  Profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z wirusem nabytego 
niedoboru odporności (HIV), do której doszło w wyniku wypadku w 
trakcie wykonywania czynności zawodowych, jest finansowane przez 
pracodawcę albo zlecającego prace.”. 

 
- poseł B. Małecka-Libera wraz z grupą posłów 

- przyjąć 
 

 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 23 października  2008 r.  
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