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PYTANIE 

Czy w trybie nagłym na zlecenie lekarza każda pielęgniarka może podać szczepionkę 

przeciwko wściekliźnie czy musi to być pielęgniarka, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje (kurs, przeszkolenie) zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 

sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753 

ze zm.)? 

ODPOWIEDŹ 

Jeżeli pielęgniarka nie posiada kwalifikacji określonych w § 6 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 753 ze zm.), nie może zaszczepić pacjenta. 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) - dalej u.o.z.z.c.z.l., w art. 17 ust. 6 stanowi, że 

obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, 

położne i higienistki szkolne, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 3 

Natomiast art. 17 ust. 10 pkt 3 u.o.z.z.c.z.l. upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia 

do określenia kwalifikacji osób, przeprowadzających szczepienia ochronne. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych 

szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018r. poz. 753 ze zm.) - dalej r.o.s.o. w § 2 pkt 13 wskazuje, 

że obowiązkiem szczepień ochronnych objęta jest wścieklizna. Obowiązek poddania się 

obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw wściekliźnie obejmuje osoby mające 

styczność ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem 

wścieklizny (§ 3 pkt 13 r.o.s.o.). 

W myśl przepisu § 6 r.o.s.o., osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 u.o.z.z.c.z.l., 

przeprowadzają obowiązkowe szczepienie ochronne, jeżeli: 



1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień 

ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub 

uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia 

podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub 

2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień 

ochronnych. 

Jeżeli pielęgniarka nie posiada kwalifikacji określonych w § 6 r.o.s.o., nie może zaszczepić 

pacjenta. 


