
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  4 listopada 2008 r.

Nr posiedzenia: 37

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (druk senacki nr 339, druki sejmowe nr 324,1120,1120-A ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− zaproszeni goście m.in:
− Główny Inspektorat Sanitarny:

− Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła,
− zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Przemysław Biliński,
− zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand,

− Państwowy Zakład Higieny:
− konsultant krajowy ds. epidemiologii Andrzej Zieliński,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Hanna
Kaśnikowska.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówił Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła. Podkreślił, że ustawa zastępuje

dotychczasową ustawę o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 6 września 2001 r.
Zaakcentował, że w związku z wynikłymi w ostatnich latach zagrożeniami zdrowia publicznego i ze
względu na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne, należało wprowadzić nowe rozwiązania
systemowe. Zaznaczył, że przepisy ustawy umożliwiają koordynację działań organów administracji i
służb sanitarnych, monitorowanie systemu nadzoru epidemiologicznego w Polsce, szybkie
reagowanie na zagrożenia epidemiologiczne.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła uwagi do ustawy i zaproponowała
wprowadzenie poprawek o charakterze redakcyjnym i porządkującym.
Senator Zbigniew Pawłowicz zgłosił poprawki doprecyzowujące przepisy ustawy (m.in. rozszerzenie
delegacji ustawowej zawartej w art. 3 ust. 4 o obowiązek określenia kryteriów rozpoznawania
choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej; ujednolicenie nazwy zakażenia; zmiana
zapisu pkt 7 w art. 5 ust 1 ustawy i określenie, że osoby, które przebywają na terytorium Polski są
zobowiązane do udzielania informacji oraz niezbędnych danych podmiotom sprawującym nadzór
epidemiologiczny; zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych w ciągu 24 godzin od
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, a nie 15 dni)
Senator Stanisław Karczewski zaproponował poprawkę do art. 26, która poszerza katalog osób
rozpoznających zakażenie i zobowiązanych do pouczenia chorego o środkach służących
zapobieganiu przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Komisja w głosowaniu – przyjęła poprawkę, jednogłośnie.
Komisja przyjęła poprawki senatora Zbigniewa Pawłowicza oraz poprawkę senatora Stanisława
Karczewskiego.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Zbigniewa Pawłowicza.

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 8 poprawek do ustawy.
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W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


