Akty prawne

Badania profilaktyczne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662)

Badania sanitarne
Aktualnie w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych obowiązują następujące
przepisy prawne:
1.Art. 6 ust 1 i art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.);
2.Art. 59 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).
Należy podkreślić, że z przepisów prawa nie wynika obowiązek posiadania książeczek
sanitarno-epidemiologicznych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy obowiązkowym badaniom sanitarnoepidemiologicznym podlegają między innymi:
- podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną;
- nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z
osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;
- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy obowiązkowym badaniom sanitarnoepidemiologicznym podlegają między innymi:
- podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną;
- nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z
osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;
- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu

których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
Należy podkreślić, że wykonanie badań każdorazowo z chwilą podjęcia pracy, również przy
zmianie pracodawcy jest merytorycznie uzasadnione, gdyż w zależności od rodzaju
wykonywanej pracy istnieje ryzyko szerzenia się różnych zakażeń lub szerzenia się ich
różnymi drogami.
Obowiązek wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych określa również art. 59
ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z którym osoba pracująca w
styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarnoepidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu
których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Kopie orzeczenia lekarskiego winny znajdować się w miejscu wykonywania pracy przez
osobę, której dotyczy to orzeczenie (art. 59 ust. 4 i 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi badanie sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzają lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz.
1317, z późn. zm.) Badanie obejmuje badanie lekarskie i badanie laboratoryjne. W skład
badań laboratoryjnych wchodzi badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru
brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella.
Jeżeli z próby uzyskany zostanie wynik dodatni, to uznaje się, że osoba u której
przeprowadzono to badanie, jest identyfikowana jako osoba zakażona odpowiednim
czynnikiem chorobotwórczym. Jeżeli w trakcie badania lekarskiego zachodzi podejrzenie
gruźlicy lub zakażenia innym czynnikiem chorobotwórczym niż ww. to powinny być
przeprowadzone dodatkowe badania laboratoryjne.
Na podstawie badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych lekarz wydaje
orzeczenie o braku przeciwwskazań, czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do
wykonywania prac lub odbywania nauki. Należy stwierdzić, iż obowiązkiem pracodawcy jest
przechowywanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań bądź o czasowym lub trwałym
przeciwwskazaniu do wykonywania prac, natomiast książeczka badań dla celów sanitarnoepidemiologicznych (dokument obowiązujący do dnia 31.12.2011r.) stanowi dokumentację
osoby, u której przeprowadzono badania.
Osoby, u których orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac nie
mogą tych prac wykonywać. Pracodawca lub zlecający wykonanie prac zobowiązany jest z
zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika lub wykonującego prace od ich
wykonywania, o czym mówi art. 10 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi.
Aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie wskazują czy i jak często badanie do celów
sanitarno-epidemiologicznych ma być odnawiane. Lekarz, w oparciu o posiadaną wiedzę

medyczną oraz po uzyskaniu informacji od pracownika o rodzaju i miejscu świadczenia pracy
ma możliwość wskazania następnego terminu przeprowadzenia przedmiotowych badań. Jeżeli
nie istnieją przesłanki wskazujące na zakażenie czynnikami uniemożliwiającymi
wykonywanie określonych prac, to orzeczenie lekarskie jest ważne. O aktualności badań
decyduje również kontynuacja pracy w tym samym zakładzie.
W celu ujednolicenia sposobu wykonywania tych badań Główny Inspektor Sanitarny zajął
stanowisko, że kolejne badanie kału na nosicielstwo wyżej wymienionych patogenów
chorobotwórczych należy wykonać każdorazowo wyłącznie wtedy, jeśli z wnioskiem o jego
przeprowadzenie wystąpi pracodawca kierując pracownika na badanie lekarskie do celów
pracowniczych lub w przypadku potwierdzonego zakażenia pałeczkami jelitowymi u
ozdrowieńców.
Art. 25 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) upoważnia państwowego inspektora
sanitarnego, w związku z wykonywaną czynnością kontrolną, do żądania pisemnych lub
ustnych informacji oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych (art.
25 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o PIS, art. 76 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia). Odrębne przepisy nakładają na podmiot działający na rynku spożywczym
obowiązek przechowywania w aktach osobowych orzeczeń lekarskich wydanych do celów
sanitarno-epidemiologicznych oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli
żywności.
Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych u osób podejmujących lub
wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub
choroby zakaźnej na inne osoby są finansowane przez pracodawcę lub zlecającego
wykonywanie prac (art. 8 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi).

Kierowcy

USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami1), 2)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców2

