Załącznik nr 1
do Regulaminu obowiązkowych badań i szczepień
studentów Akademii Medycznej w Warszawie

Badania i szczepienia
obowiązkowe w roku akademickim 2006/2007
§ 1 Badania lekarskie
1. Medycyna Pracy
1. Badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy wykonują kandydaci na studia
w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki na konkretnym kierunku
wybranym przez ubiegającego się o przyjęcie na studia. Na zaświadczeniu
lekarskim powinny być wpisane:
a) data badania,
b) data badania następnego (tu nie może być wpisane np.: bezterminowo,
do końca studiów itd.),
c) kierunek studiów,
d) pieczątka przychodni medycyny pracy oraz pieczątka i podpis lekarza
lub pieczątka przychodni oraz pieczątka i podpis lekarza medycyny
pracy.
Tylko spełniające powyższe wymogi zaświadczenia mogą być przyjęte
przez Sekcję Rekrutacji Działu Organizacji Nauczania AM oraz przez Komisje
Rekrutacyjne.
2. Sekcja Rekrutacji wystawia skierowania na badanie medycyny pracy
dla kandydatów na studia (na każdy kierunek osobno) oraz informuje ich, że
oprócz oryginału, należy złożyć również kserokopię tego badania, którą należy
dostarczyć do Sekcji Spraw Bytowych Studentów BODP.
3. Niedopuszczalne jest przenoszenie zaświadczeń lekarskich z zakresu
medycyny pracy z jednego kierunku na inny oraz przyjmowanie do akt
osobowych studenta zaświadczeń, które wydane były dla innego kierunku
studiów. Kandydat na każdy kierunek studiów powinien dołączyć właściwe
zaświadczenie medycyny pracy.
4. Wszyscy studenci na 30 dni przed końcem ważności zaświadczenia
medycyny pracy (terminu następnego badania) mają obowiązek zgłosić się
do Sekcji Spraw Bytowych Studentów BODP po skierowanie na kolejne
badania w celu przedłużenia terminu ich ważności.
5. Studenci po urlopach zdrowotnych mają obowiązek zgłosić się
do Dziekanatów po skierowanie na nowe badania z zakresu medycyny pracy
na 30 dni przed podjęciem nauki po urlopie zdrowotnym.
6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego z przeprowadzonego badania student
dostarcza do Dziekanatu, gdzie jest przechowywany w aktach studenta,
natomiast kserokopię do Sekcji Spraw Bytowych Studentów BODP .
7. Badania medycyny pracy są dla studentów bezpłatne przez cały okres studiów
(także dla cudzoziemców).
2. Badania na nosicielstwo
1. Badanie na nosicielstwo – w celu identyfikacji zakażenia pałeczkami duru
brzusznego, durów rzekomych A, B, C i innymi pałeczkami z rodzaju
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Salmonella i Shigella – student ma obowiązek wykonać w pierwszym roku
nauki, przed rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu (praktyki zawodowe).
Po skierowania na w/w badania student powinien zgłosić się po immatrykulacji
do Sekcji Spraw Bytowych Studentów.
Wraz ze skierowaniem student I roku otrzymuje książeczkę zdrowia dla celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych dzieli się na badanie:
lekarskie i laboratoryjne.
Lekarz na podstawie badania lekarskiego i wyników laboratoryjnych, wydaje
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym albo trwałym
przeciwwskazaniu do odbywania nauki.
Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia lekarz
wpisuje do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Orzeczenie student dostarcza do Dziekanatu a jego kopię lub kopię wpisu
treści orzeczenia i wyników badań laboratoryjnych z książeczki badań
dla celów sanitarno-epidemiologicznych do Sekcji Spraw Bytowych
Studentów.
Badanie na nosicielstwo jest dla studentów (także cudzoziemców) bezpłatne
przez cały okres studiów, wykonuje się je tylko raz.
§ 2 Szczepienia
1. Przeciw WZW typu B

1. Pełny cykl szczepień przeciw WZW t. B student ma obowiązek wykonać
w czasie pierwszego roku studiów (ewentualnie złożyć kserokopię
z wykonanego pełnego cyklu szczepień 0,1,6 miesięcy, jeżeli był on wykonany
w ciągu 10 ostatnich lat. Szczepienia wykonuje się u lekarza POZ,
dla studentów I roku nieodpłatnie, po odebraniu skierowania z Sekcji Spraw
Bytowych Studentów.
2. Kserokopię wykonania szczepienia przeciw WZW t. B studenci dostarczają
do Sekcji Spraw Bytowych Studentów.
3. Student, który nie wykonał szczepienia WZB typu B w przewidzianym cyklu
szczepień (0,1,6 miesięcy) tylko w innych odstępach czasowych lub nie
wykonał wszystkich dawek (np. tylko 2) powinien poddać się testowi
na obecność przeciwciał anty-HBS w celu stwierdzenia odporności.
Przy wyniku poniżej 10 j.m. powinien zgłosić się do lekarza POZ.
2. Przeciw tężcowi (Td)
Szczepienie przeciw tężcowi (Td) jest wykonywane obowiązkowo do 19 roku życia
lub w ostatnim roku nauki w szkole ponadpodstawowej, dlatego studenci Wydziału
Nauki o Zdrowiu – kierunek Ratownictwo Medyczne mają obowiązek dostarczyć
kserokopię z wykonania tego szczepienia osobie zajmującej się badaniami lekarskimi
w Akademii Medycznej, zatrudnionej w Sekcji Spraw Bytowych Studentów BODP.
§3
1. Student uprawniony do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ
w miejscu kształcenia (na 9 miesięcy w roku od października do czerwca)
i w miejscu stałego zamieszkania na miesiące letnie (na 3 miesiące w roku –
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lipiec, sierpień, wrzesień). Student ma obowiązek złożenia dwóch
jednobrzmiących egzemplarzy deklaracji wyboru. Do deklaracji wyboru
w miejscu nauki student dołącza jeden egzemplarz z wyboru lekarza,
pielęgniarki i położnej z miejsca zamieszkania w celu identyfikacji
macierzystego oddziału wojewódzkiego, właściwego dla miejsca stałego
zamieszkania.
Studenci cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
oraz Islandii, Norwegii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają
prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących
ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym mu nieprzerwany
pobyt, na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ważności tych
dokumentów.
Bezpłatne świadczenia zdrowotne w/w studenci otrzymują w placówkach POZ,
które posiadają kontrakt z NFOZ. Świadczenia te nie obejmują świadczeń
profilaktycznych, do których należą szczepienia. Bezpłatne jest jedynie
badanie medycyny pracy oraz badanie na nosicielstwo szczepów Salmonella
i Shigella. Pozostałe obowiązkowe szczepienia są dla w/w cudzoziemców
odpłatne.
Studenci cudzoziemcy z krajów nie wymienionych powyżej mogą zawrzeć
dobrowolną umowę z NFOZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych
(na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy wymienionej w podstawach
prawnych Regulaminu pkt.6) i samodzielnie opłacać comiesięczna składkę
na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą wymiaru ich składki jest kwota
odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego
na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 68 ust. 4 pkt 3
ustawy wymienionej w podstawach prawnych Regulaminu pkt.6). Po wybraniu
lekarza POZ mają prawo do takich samych świadczeń jak studenci obywatele
polscy.
Jeżeli osoby wymienione w ust.4 mają polskie pochodzenie w rozumieniu
przepisów o repatriacji, składkę za nich opłaca Akademia Medyczna (art. 86
ust. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w podstawach prawnych Regulaminu pkt.6),
po zawarciu przez nich dobrowolnej umowy z NFOZ, opłaceniu składki
za I miesiąc i zgłoszeniu tego faktu do Sekcji Spraw Bytowych Studentów
BODP.

Nowe zalecenia dotyczące badań i szczepień spowodowane przez zmiany przepisów
prawnych będą ogłaszane w odrębnych komunikatach.
Warszawa, dnia 7 listopada 2006 r.
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