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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 7 lutego 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 
listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 
50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 
280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) oraz 
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu 
gruźlicy (Dz. U. Nr 27, por 170, z 1974 r. Nr 47, poz 280, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznej z dnia 22 grudnia 1975 r. w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych ( Dz. U. z 1976 r. Nr 1, poz. 8, z 1977 r. 
Nr 20, poz. 83, z 1980 r. Nr 5, poz. 12 i z 1989 r. Nr 28, poz. 
151) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. 1 . Szczepieniom ochronnym podlegają:

1) przeciw bionicy - osoby od ukończenia
2 miesięcy do ukończenia 19 lat życia,

2) przeciw krztuścowi-dzieci od ukończenia
2 miesięcy do ukończenia 3 lat życia,

3) przeciw tężcowi - osoby od ukończenia
2 miesięcy do ukończenia 19 lat życia oraz
osoby w wieku powyżej 19 lat z grup ryzyka,

4) przeciw nagminnemu porażeniu dziecięce
mu - osoby od ukończenia 2 miesięcy do
ukończenia 19 lat życia,

5) przeciw odrze - osoby od ukończenia 12
miesięcy do ukończenia 1 9 lat życia,

6) przeciw różyczce - dzieci od ukończenia
1 2 miesięcy do ukończenia 14 lat życia,

7) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B:

a) dzieci urodzone przez matki zakażone
wirusem H BV,

b) uczniowie średnich szkól medycznych,

c) studenci wyższych szkół medycznych,

d) personel medyczny narażony na zaka
żenie wirusem HBV,

8) przeciw wściekliźnie - osoby podejrzane
o zakażenie wirusem wścieklizny,

9) przeciw gruźlicy:

a) noworodki,

b) niemowlęta do ukończenia 12 miesięcy
życia,

c) osoby w wieku powyżej 12 miesięcy do
ukończenia 19 lat życia,

d) osoby zgłaszające się na studia w szko
łach wyższych oraz policealnych (po
maturalnych) szkołach zawodowych,

e) osoby przystępujące do pracy w zakła
dach dla chorych na gruźlicę i choroby
płuc.

2. Przed szczepieniem przeciw gruźlicy badaniom
tuberkulinowym podlegają niemowlęta mające
kontakt z osobami chorymi na gruźlicę, a nie
posiadające blizny poszczepiennej, oraz osoby
wymienione w ust. 1 pkt 9 lit. c), d), e).

3. Osoba, która ma zostać zaszczepiona, powinna
być bezpośrednio przed szczepieniem poddana
badaniu lekarskiemu. W razie orzeczenia przez
lekarza przeciwwskazań do szczepienia, jest
ona zwolniona z obowiązku szczepienia do
dnia ustąpienia przeciwwskazań.

4. Powikłania poszczepienne podlegają zgłosze
niu przez lekarza właściwemu państwowemu
terenowemu lub portowemu inspektorowi sa
nitarnemu.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

,,§ 4. Szczepienia ochronne są prowadzone przy użyciu
szczepionek pojedynczych przeciw poszczegól
nym chorobom zakaźnym lub szczepionek skoja
rzonych, służących do równoczesnego uodpor
nienia przeciw dwu lub więcej chorobom zakaź
nym. Szczepionki te powinny być zarejestrowane 
w urzędowym spisie leków". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia. 
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