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Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
ka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi (Dz. U. Nr 234,
poz. 1570) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Wprowadza si´ metod´ zapobiegania inwa-
zyjnemu zaka˝eniu meningokokowemu (zaka˝enie in-
wazyjne Neisseria meningitidis) obejmujàcà przepro-
wadzenie szczepieƒ ochronnych przeciwko temu za-
ka˝eniu, zwanych dalej „szczepieniami ochronnymi”.

2. Szczepieniom ochronnym podlegajà osoby za-
mieszka∏e na terenach, na których wystàpi∏y nowe
ogniska zachorowaƒ meningokokowych lub przypad-
ki powiàzane epidemiologicznie z zaka˝eniami, o któ-
rych mowa w ust. 1.

3. Szczepieniom ochronnym nie podlegajà osoby
zaszczepione wczeÊniej przeciwko zaka˝eniom menin-
gokokowym z u˝yciem szczepionki monowalentnej
skoniugowanej przeciw Neisseria meningitidis typ C
lub szczepionkami skojarzonymi przeciw Neisseria
meningitidis typ C, u których wykonanie szczepienia
ochronnego zosta∏o udokumentowane.

§ 2. 1. W terminie 3 dni od dnia wystàpienia ogni-
ska zachorowaƒ meningokokowych lub podejrzenia
wystàpienia lub rozpoznania przypadków powiàza-
nych epidemiologicznie z zaka˝eniami, o których mo-
wa w § 1 ust. 1, paƒstwowy powiatowy inspektor sa-
nitarny, w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce wystàpienia
ogniska zachorowaƒ lub miejsce przebywania osób
powiàzanych epidemiologicznie z zaka˝eniami, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 1, ustala zapotrzebowanie na
szczepionki, z uwzgl´dnieniem liczby osób, które po-
winny zostaç obj´te szczepieniem ochronnym na da-
nym terenie.

2. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, jest
niezw∏ocznie przekazywane ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw zdrowia za poÊrednictwem G∏ównego
Inspektora Sanitarnego.

3. G∏ówny Inspektor Sanitarny niezw∏ocznie opi-
niuje zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1. Opi-
ni´ przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zdrowia wraz z zapotrzebowaniem.

§ 3. Paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny,
o którym mowa w § 2 ust. 1, og∏asza wiek i grupy
osób poddawanych szczepieniom ochronnym w spo-
sób przyj´ty zwyczajowo na danym terenie oraz wy-
st´puje do w∏aÊciwego organu o og∏oszenie tych in-
formacji w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.

§ 4. 1. Szczepienia ochronne sà wykonywane przy
u˝yciu szczepionki monowalentnej skoniugowanej
przeciw Neisseria meningitidis typ C w zak∏adach
opieki zdrowotnej.

2. Szczepienia ochronne mogà byç równie˝ pro-
wadzone na terenie szkó∏, w pomieszczeniach wska-
zanych przez paƒstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, o ile spe∏-
niajà one okreÊlone wymagania fachowe i sanitarne
dla pomieszczeƒ, w których przeprowadzane sà szcze-
pienia ochronne w zak∏adach opieki zdrowotnej.

§ 5. Przy wykonywaniu szczepieƒ ochronnych sto-
suje si´ przepisy dotyczàce nabywania szczepionek,
ich przechowywania i dystrybucji, wykonywania i do-
kumentowania obowiàzkowych szczepieƒ ochron-
nych oraz zg∏aszania i leczenia niepo˝àdanych odczy-
nów poszczepiennych.

§ 6. Nadzór nad przeprowadzeniem szczepieƒ
ochronnych sprawuje w∏aÊciwy paƒstwowy powiato-
wy inspektor sanitarny.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie metod zapobiegania zaka˝eniom meningokokowym

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).


