
KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

EPIDEMIOLOGICZNEGO dla WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

KWDPE/1/2011       Wrocław, 24.02.2011 

 

W odpowiedzi na pytanie z dnia 13 lutego 2011 r. uprzejmie informuję.  

 

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy 

pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do 

pracy na określonym stanowisku.  

W ramach prowadzonego z pracownikiem wywiadu jest on zobowiązany udzielić 

informacji o przebytych chorobach, w tym również zakażeniach wywoływanych przez wirusy 

zapalenia wątroby (A, B, C, inne), przedstawieniu zaświadczenia od lekarza specjalisty 

chorób zakaźnych, a także informacji, że pozostaje pod stałą opieką poradni chorób wątroby. 

W oparciu o powyższe informacje lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki lub przeciwwskazaniach 

zdrowotnych do pracy na powyższym stanowisku. Należy, zatem wskazać, że jedynie 

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku pielęgniarki 

umożliwia podjęcie pracy. Nie ma wykazu i zapisu w ustawie jednoznacznie wykluczającego 

pielęgniarkę z dodatnim wynikiem HBs z wykonywania pracy na danym oddziale (oddziały 

zabiegowe, bloki operacyjne, oddziały dziecięce). Podstawą orzecznictwa nie jest jedynie 

zagrożenie epidemiologiczne, a głównie stan kliniczny wątroby. Pracę na bloku operacyjnym 

wyklucza szkodliwe środowisko, jakie stwarzają gazy używane do znieczulenie, które są 

hepatotoksyczne.  

Proponuję zadać pytanie lekarzowi medycyny pracy w oparciu, o jaką podstawę 

prawną i wytyczne nie dopuszcza Pani do pracy na danym oddziale.  

W opinii epidemiologów pielęgniarka, u której stwierdzono dodatni wynik HBs i HCV 

powinna zachować szczególne zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu czynności 

zawodowych, stosując środki ochrony indywidualnej. Należy, bowiem zawsze przestrzegać 

zasady szczególnej staranności, która eliminuje lub zmniejszą liczbę występujących zdarzeń 

niepożądanych. Pielęgniarka, u której stwierdzono dodatni wynik HBs i HCV jest również 

uprawniona do podnoszenia kwalifikacji zawodowych m.in. w ramach prowadzonych kursów 

kwalifikacyjnych i specjalizacji w toku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.  

 

Instancje, w których można otrzymać  informacje: 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy 
Województwo dolnośląskie 

dr n. med. Jarosław Tomczyk 

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ  
ul. Oławska 14 

50-123 Wrocław 

tel. (0 71) 344 93 02, fax (0 71) 344 93 03 

womp@.womp-wroc.pl 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera 

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź 
tel.: (042) 631 45 02,  faks: (042) 656 83 31 e-mail: impx@imp.lodz.pl 

 

Z poważaniem,  

 

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego   

mgr Katarzyna Salik  
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