UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
24 października 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:
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";

2)

w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) udzielania informacji oraz niezbędnych danych podmiotom sprawującym nadzór
epidemiologiczny.";

3)

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 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.";

4)

w art. 21 w ust. 1 wyrazy "15 dni" zastępuje się wyrazami "24 godzin";

-25)

w art. 26 w ust. 1 wyrazy "lub położna" zastępuje się wyrazami ", położna lub osoba
wykonująca inny zawód medyczny";

6)

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";

7)

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;

8)

w art. 41 w ust. 4 i 5 wyrazy "wirusem nabytego niedoboru odporności" zastępuje się
wyrazami "ludzkim wirusem niedoboru odporności".
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
24 października 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, postanowił wprowadzić do jej tekstu 8 poprawek. Większość z nich ma na celu
uzupełnienie i doprecyzowanie merytorycznych rozwiązań przyjętych przez Sejm.
Taki charakter ma poprawka przyjęta w pkt 1 uchwały Senatu, która rozszerza zakres
delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw zdrowia o obowiązek określenia
kryteriów rozpoznawania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. Ustawa
zawiera kilka ważnych regulacji dotyczących zapobiegania oraz zwalczania chorób o takim
charakterze (przepisy art. 27 ust. 8, art. 28, 29 ust. 7, art. 32 ust. 2, art. 35, 42 ust. 2 pkt 6 oraz
art. 42 ust. 3 pkt 1). Między innymi, określa się w nich obowiązki i procedury lekarzy,
felczerów oraz innych podmiotów w przypadku rozpoznania takiej choroby. Tymczasem, ani
wykaz stanowiący załącznik do ustawy, wymieniający choroby zakaźne i zakażenia, do
których stosuje się przepisy ustawy, ani żadna z kilku delegacji ustawowych zawartych w
ustawie, nie obliguje do wskazania katalogu chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce
zakaźnych. Powyższe względy, zdaniem Senatu, uzasadniają konieczność przyjęcia tej
poprawki.
Poprawka w pkt 2 uchwały Senatu poszerza obowiązki nałożone ustawą na osoby
przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązując je do udzielania
podmiotom sprawującym nadzór epidemiologiczny niezbędnych danych, umożliwiających
zapobieganie rozwijaniu się choroby. Ograniczenie obowiązków tych podmiotów jedynie do
udzielania informacji, zdaniem Senatu, w praktyce może uniemożliwić podjęcie działań
zapobiegających szerzeniu się choroby oraz działań powstrzymujących rozwijanie się
choroby u osób narażonych.
Przyjmując poprawkę zawartą w pkt 3 uchwały Senatu, likwidującą wymóg, by
członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych byli związani ze szpitalem stosunkiem
pracy, Senat pragnął dostosować wymogi dotyczące członków tego zespołu do

-2obowiązującego stanu prawnego, który umożliwia lekarzom pracę w zakładach opieki
zdrowotnej nie tylko w oparciu o stosunek pracy ale również umowę cywilną.
Poprawka przyjęta w pkt 4 uchwały Senatu, skracająca z 15 dni do 24 godzin termin
na zgłaszanie przez lekarza lub felczera państwowemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, jest niezbędna
z punktu widzenia zapobiegania negatywnym skutkom szczepień. Przyjęty przez Sejm
15-dniowy termin na zgłaszanie zagrożeń może być przyczyną opóźnień w sytuacji
konieczności wstrzymania szczepień wykonywanych w określonej placówce lub szczepień
wykonywanych określoną serią szczepionki.
Usprawnieniu procedur, mającym wpływ na zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i
chorób zakaźnych, dobrze służyć będzie przyjęte przez Senat, w poprawce nr 5, rozszerzenie
kręgu osób, które są zobowiązane do pouczania chorego o środkach służących zapobieganiu
przeniesienia zakażenia. Obowiązkiem tym, nałożonym przez Sejm na lekarza, felczera,
pielęgniarkę lub położną, którzy rozpoznają lub podejrzewają zakażenie lub chorobę zakaźną,
Senat objął inne osoby wykonujące zawód medyczny.
Poprawki zawarte w pkt 6, 7 i 8 uchwały Senatu doprecyzowują redakcję przepisów
ze względów językowych, likwidują zbędne powtórzenia bądź wprowadzają właściwą nazwę
wskazanego w przepisie zakażenia.

