
Warszawa, częrwaa 2016 roku

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

w sprawie konieczności wystawiania przez lekarza przeprowadzającego szczepienie

zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.

Tręść art, 17 ust, 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu orąz ałalczaniu

ząkażen i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z ż0l3 r. poz. 947, z póżn. zm.) jednoznacznie

wskazuje na konięczność wystawienia zaświadczenia o przęprowadzonym badaniu

kwalifikacyjnym po jego przeprowadzęniu. Przepisy ww. ustawy nie zawierają jakikolwiek

innych regulacji odnoszących się do sytuacji, w których przy zaistnięniu określonego stanu

faktycznego nie jest wymagane wystawienię zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu

kwalifikacyjnym, a zatem zaświadczęnie takie powinno być wystawione ptzez lękarza

każdo r azowo po przeprowadzen iu badan ia kwa l i fi kacyj ne go do szczepień.

Tym samym nie istnieją przesłanki prawne do zaniechania wydawania zaświadczenia

o przęprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym do szczepień równięz wtedy, gdy lekarz

w dokumentacji medycznej umieścił orzęczęnle o braku przeciwwskazań do szczepienia.

Stosownię do upowaznienia zawartego w art. l7 ust. l0 ustawy o zapobieganiu orąz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Minister Zdrowia wydał rozporządzenię z dnia

l8 sierpnia 2011 r.w sprawie obowiqzkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr l82, poz.1082,

z późn. zm.), w którym okręślił m.in. wzór zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim

badaniu kwalifikacyjnym - stanowiący załączniknr l do rozporządzenia. Zgodnie z informacją

zawartą odnośniku wę wzorze zaświadczęnia lekarz wydający to zaświadczenie wypowiada

się w nim, co do braku przeciwwskazań do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia

ochronnego lub istnienia przeciwwskazań stanowiących podstawę do czasowego odroczenia

wykonania szczepienia, jeśli szczepienie będzie wykonywane w innej placówce, niż badanię

kwalifikacyjne.

W związku z powyższym w sfiuacji, gdy badanię kwalifikacyjnę do szczepień jest

przeprowadzanę w tej samej placówce, w której następnie jest przeprowadzane szczepienie,

zaświadęzęnie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym poświadczajedynie

fakt przeprowadzenia przez lekarza badania kwalifikacyjnego, jednak nie zawiera ono

orzeczenia, co do braku przeciwwskazań do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia

ochronnego lub istnięnia przeciwwskazań stanowiących podstawę do czasowego odroczenia

jego wykonania.


