
Komunikat w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne

Zgodniezań'17ust.6iust. 10pkt3ustawyzdnia5grudnia2008r.ozapobieganiuoraz
zwa|czaniu zakaŻeń i chorob zakaż.nych (Dz. U. z 2013 r. poz.947, z pozn. zm.) oraz $. 6
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. W Sprawie obowiązkowych

szczepień ochronnych (Dz. U' Nr .|82, poz. ,1086, z póŹn. zm.) obowiązkowe szczepienia

ochronne przeprowadzają|ekarze |ub felczerzy, pie|ęgniarki, połoŻne i hi9ienistki szko|ne, jeŹeli

odby|i w ramach doskona|enia zawodowego kurs Iub szko|enie w zakresie szczepień

ochronnych i uzyskali dokument potwierdzający ukończenie tego kursu |ub szko|enia |ub

uzyskaIi specjalizację W dziedzinie, W przypadku której ramowy program kształcenia

podyplomowego obejmował prob|ematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów

o zawodach |ekarza i |ekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pie|ęgniarki i połoinej.

Jednocześnie w ań. 67 ustavry o zapobieganiu oraz zwa|czaniu zakaŻeń ichorob zakainych

usta|ony został okres przejściowy, zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia

ochronne mogą wykonywać |ekarze |ub fe|czerzy, pie|ęgniarki' położne i higienistki szko|ne,

nieposiadający kwa|ifikacji okreŚlonych na podstawie ań. 17 ust. 10 pkt 3, o i|e posiadają 2,5-

|etnią praktykę w zakresie przeprowa dzania szczepień ochronnych'

W zwiqzku z tym, Że od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowe szgzepienia ochronne będą mogły

wykonywać jedynie te osoby, które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs |ub

szko|enie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie

tego kursu |ub szkolenia |ub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy

program kształcenia podyp|omowego obejmował prob|ematykę szczepień ochronnych na

podstawie przepisów o zawodach |ekarza i |ekarza dentysty oraz przepisów o zawodach

pie|ęgniarki i połoŹnej, na|eŹy sprawdziĆ, czy W irakcie dotychczasowego szkolenia

zawodowego osoba, ktÓra chce przeprowadzać szczepienie, uzyskała odpowiednie

przygotowanie. Jeże|i nie uzyskała, na|eŻy uzupełniĆ te kwa|ifikacje W najb|ifszym czasie'

Przeprowadzenie szczepienia ochronnego obejmuje kwalifikacyjne badanie lekarskie

i wykonanie szczepienia.

Kwa|ifikacyjne badanie |ekarskie do szczepień ochronnych przeprowadza wyłącznie |ekarz

posiadający niezbędną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych, znajomoŚci wskazań oraz

przeciwwskazańdo szczepień, atakfe niepoŹqdanych odczynówposzczepiennych.

Jednocześnie na|eży zwrocic uwagę, Że prob|ematykę szczepień ochronnych obejmują

w szczegó|ności programy specializacji opracowane na podstawie rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji tekarzy i lekarzy

denĘstów (Dz. U. poz. 26):



1. Program specja|izacji w dziedzinie pediatrii, składający się z modułu podstawowego

w zakresie pediatrii (czas trwania 3 lata) oraz modułu specja|istycznego w zakresie

pediatrii (czas tnłania 2 |aIa).

Lekarz po ukonczeniu modułu podstawoweoo w zakresie pediatrii powinien wykazać

się wiedzą obejmującą aktualny program szczepień ochronnych oraz umiejętnościami

praktycznymi w zakresie stosowania schemalow szczepień u dzieci z zaburzeniami

odporności.

W ramach staŹu podstawowego w oddziale pediatrii ogÓ|nej (dzieci mtodsze, dzieci

starsze) |ekarz nabywa wiedzę obejmującą m'in. powikłania po szczepieniu BcG -
zasady postępowania, natomiast w ramach stażu kierunkowego w poradni PoZ

sprawującej opiekę nad dziećmi - wiedzę oraz umiejętności praktyczne obejmujące

szczepienia (wskazania, przeciwwskazania, NoP niepożądane odczyny

poszczepienne).

oczekuje się, Że |ekaz po ukończeniu rTrodułu specialistvczneoo w zakresie pediatrii

wykaŻe się wiedzą W zakresie szczepień ochronnych (ka|endaz, przeciwwskazania,

powikłania)oraz umiejętnoŚcią kwa|ifikowania dzieci do s'czepień ochronnych.

Zawarty W programie modułu specja|istycznego W zakresie pediatrii kurs

podsumowujący ,,Postępy W pediatrii'' obejmuje wiedzę m.in. z zakresu szczepień

ochronnych (wskazania i pzeciwws kazania, N O P).

NaleŹy wskazaĆ, że ww. moduł podstawowy w zakresie pediatrii realizują nie tylko

|ekarze odbywający szko|enie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii, lecz rÓwniez

|ekaze odbywający szko|enie specja|izacyjne, na podstawie załącznika nr 5 do

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specja|izacji

|ekarzy i lekarzy dentystow, w następujących specja|izacjach, w których moduł ten

stanowi jedną z części programu specja|izacji:

1) choroby płuc dzieci;

2) endokryno|ogia i diabetologia dziecięca;

3) gastroenterologia dziecięca;

4) kardio|ogia dziecięca;

5) nefroIogia dziecięca;

6) neonatologia;

7) onko|ogia i hematologia dziecięca;

B) pediatria metaboliczna.

2. Program specja|izacji w dziedzinie chorób zakaŹnych



Lekarz rea|izu1ący szko|enie specjalizacyjne w dziedzinie chorób zakażnych nabywa

wiedzę dotyczącą szczepień i szczepionek, obejmującą zasady wykonywania,

ka|endarz szczepień oraz kontrolę efektywności,

Ww' wiedzę nabywa w ramach:

1) kursu wprowadzającego ,,Wprowadzenie do specja|izacji w dziedzinie chorób

zakażnych,' - zakres wiedzy obejmuje szczepienia i szczepionki, w tym

szczepionki stosowane w infekcjach;

2) stażu podstawowego W zakresie chorob zakażnych - zakres wiedzy obejrnuje

szczepienia ochronne, zasady aktua|izacji i kontro|ę wykonawstwa szczepień;

3) stażu kierunkowego w zakresie chorÓb zakażnych dzieci - zakres wiedzy

obejmuje kalendan szczepień, niepożqdane odczyny poszczepienne.

3. Program specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej

Zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych są rea|izowane W ramach kursu

,,Wybrane problemy kliniczne", w ktorym zakres przekazywanej wiedzy obejmuje

problematykę szczepień w praktyce|ekarza rodzinnego, w tym:

a) ogÓlne zasady wykonyłania szczepień,

b) organizacja punktu szczepień,

c) rodzajeszczePionek,

d) transpoń i przechowywanie szczepionek,

e) szczepienia obowiązkowe i za|ecane,

0 kalendarz szczepień,

g) szczepienia podróżnych,

h) bezwzg|ędne i względne pzeciwwskazania do szczepienia,

i) powikłaniaposzczepienne,

j) rozmowa z pacjentami na temat szczepień

k) ruchy antyszczePionkowe,

Ponadto wiedza obejmująca szczepienia ochronne jest przekazryana w ramach kursu

,,opieka nad szczególnymi grupami pacjentÓw''.

4. Program specjalizacjiw dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej

Wymagana wiedza obejmuje szczepienia ochronne w medycynie tropikalnej, natomiast

Wymag ane u m iejętności praktyczne obejm ują um iejętnośc kwaIif ikowania do szczep ień

Wymaganych i za|ecanych pzed podroŻą.

Ww. wiedza jest realizowana w ramach:



'1) kursu ,,Medycyna morska" - zakres wiedzy obejmuje szczepienia ochronne

marynarzy, rybakow iinnych osob podroŹujących;

2) kursu ,'Medycyna podroŻy i turystyki'' _ zakres wiedzy obejmuje szczepienia

ochronne podrozujących.

Ponadto wykaz obowiązujących zabiegow i procedur, jakie |ekarz powinien wykonac w

czasie szkolenia specjalizacyjnego, obejmu1e udział w co najmniej w 20 procedurach

poradnictwa d|a osob podrożujących i w 10 procedurach stosowanych szczepień

ochronnych W akredytowanych punktach szczepień i poradniach medycyny podroŻy.

5. Program specjalizacji w dziedzinie epidemiologii:

Zakres Wymaganej wiedzy objętej programem tej specjaIizacji obejmuje:

1) szczePienia ProfilaktYczne:

a) typy szczepionek i szczepień,

b) wskazania i przeciwwskazania do szczepień,

c) ocena skuteczności szczepionek i szczepień: odpornośĆ indywidua|na

i zbiorowiskowa,

d) szczepienia obowiązkowe i za|ecane - ka|endaz szczepień'

e) niepoządane odczyny poszczepienne (NoP): definicja, typy, nadzor nad

NOP w Polsce;

2) ruchy antyszczepionkowe, zasady przeciwstawiania się ich działalności.

Ww. wiedza jest pzekazryana w ramach:

1) kursu ,,Epidemio|o9ia chorÓb zakażnych,' _ zakres wiedzy obejrnuje

prob|ematykę szczepień zapobiegawczych i niepożądanych odczynów

poszczePiennYch;

2) kursu ,,Bioterroryzm i epidemiologiczne aspekty wojskowej służby zdrowia'',

który obejmuje:

a) wiedzę - ka|endarz szczepień Sił Zbrojnych według standardow NATO

(STANAG 2037, 2491) oraz

b) umiejętnoŚci praktyczne - urniejętnośc opracowania ka|endarza szczepień

wojsk przewidzianych do działań w ramach NATO i misjach pokojowych

ONZ;

3) stażu kierunkowego w zakresie epidemio|ogii chorób zakażnych w Zakładzie

Epidemio|ogii Narodowego lnstytutu Zdrowia Pub|icznego _ Państwowego

Zakładu Higieny Iub W wojewodzkiej stacji sanitarno-epidemio|ogicznej,

podczas którego |ekarz zapoznaje się z podstawami epidemio|ogii chorob

zakażnych, nadzorem epidemio|ogicznym nad chorobami zakaŹnymi,



problematyką szczepień zapobiegawczych i niepożądanych odczynow
poszczepiennych.

Dokument poświadczający uzyskanie tytułu specja|isty w danej dziedzinie medycyny,
po odbyciu szko|enia specjaIizacyjnego i zdaniu Państwowego Egza minu

Specja|izacyjnego, wydaje Centrum Egzaminow Medycznych, tj. instytucja powołana

do organizacji i przeprowadzania m.in. Państwowych Egzaminów Specja|izacyjnych.

Jednocześnie informuję, ze |ekarze mają moż|iwosć uczestniczenia W kursach
doskona|ących, obejmujących zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych (|ista ww.

kursow doskonalących jest publikowana na stronie internetowej Centrum Medycznego

Kształcenia Podyp|omowego : www. cmkp. edu. p| ).

Kursy te są przeznaczone d|a |ekarzy zainteresowanych okreś|oną tematyką,

są nieobowiązkowe, a|e często za|ecane dla |ekarzy odbywających szkolenie

specja|izacyjne. WśrÓd ww. kursÓw przewidzianych na 2015 r. można wymienić:

't) kurs ,,Podstawy wakcynologii dla lekarzy rodzinnych" (2 edycje) - przeznaczony

d|a lekarzy odbywających szkolenie specja|izacyjne w dziedzinie medycyny

rodzinnej, organizowany przez centrum Medyczne Ksztatcenia

Podyplomowego, Studium Medycyny Rodzinnej, ul. Kleczewska 61/63

w Warszawie;

2) kurs ,,Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy" - przeznaczony

d|a |ekarzy odbywających szkolenie specja|izacyjne w dziedzinie pediatrii,

medycyny rodzinnej oraz innych specjalnościach, w ktorych konieczna jest

kwalifikacja do szczepień, organizowany przez Centrum Medyczne Ksfałcenia
Podyplomowego, K|inika Pediatrii u|. Cegłowska 80 w Warszawie'

Dokument poświadczający udział W wW' kursach doskonalących (najczęściej jest to

zaŚwiadczenie o ukończeniu kursu) wydaje kazdorazowo organizator danego kursu.

Jednocześnie na|ezy wskazaó, ż'e ww. kursy doskona|ące mogą byó organizowane nie

ty|ko przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyp|omowego, |ecz równieŻ przez inne
podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego na podstawie art.

19 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy zdnia 5 grudnia 1996 r. ozawodach lekaza dentysty(Dz. U.

z2015 r. poz. 464),a takze podmioty, o ktorych mowa wań. 19 ust. 1 pkt 3 tej ustawy,

po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyp|omowe

|ekarzy i |ekany dentystÓw, prowadzonym przez okręgowe izby lekarskie |ub Nacze|ną
lzbę Lekarskq.



W przypadku pie|ęgniarek i położnych pożądane kwa|ifikacje posiadają osoby,

które ukończyĘ:

1. Kurs specjaIistyczny pn.: ,,Szczepienia ochronne dla pielęgniarek''

2' Kurs specja|istyczny pn': ,,Szczepienia ochronne noworodkow d|a połoznych''.


