Regulamin obowiązkowych badań i szczepień przeciw WZW typu B dla studentów kierunków
medycznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

1. Studenci kierunków medycznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku są zobowiązani do
wykonywania obowiązkowych badań oraz szczepień.
2. Studenci zobowiązani są do wykonania:






badania wstępnego z zakresu medycyny pracy, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem
studiów,
badania okresowego z zakresu medycyny pracy po upływie terminu ważności badania
wstępnego,
badania sanitarno-epidemiologicznego na nosicielstwo Salmonella- Shigella (obowiązkowe
przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na I semestrze studiów), o ile
nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów,
szczepienia przeciw WZW typu B (obowiązkowe przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i
praktyk zawodowych na I semestrze studiów), o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem
studiów.

3. Oryginały zaświadczeń o wykonanych badaniach z zakresu medycyny pracy studenci zobowiązani są
dostarczyć do Instytutu Nauk o Zdrowiu.
4. Kandydaci/Studenci, aby wykonać obowiązkowe badania i szczepienia, powinni zgłosić się do Biura
Rekrutacyjnego - kandydaci/ Instytutu Nauk o Zdrowiu - studenci po skierowanie (możliwe przesłanie
skierowania pocztą po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem lub Instytutem):
1) studenci I roku studiów:
a) badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych na nosicielstwo Salmonella-Shigella ,
b) szczepienie przeciw WZW typu B - dotyczy studentów, którzy nie byli szczepieni.
5. Skierowania są ważne 30 dni od dnia ich wystawienia. W przypadku uzasadnionym zdarzeniem
losowym uniemożliwiającym ich wykorzystanie w tym terminie, skierowania mogą zostać wydane
ponownie.
6. Kandydaci/Studenci samodzielnie wybierają podmioty lecznicze, w których wykonają obowiązkowe
badania i szczepienia przeciw WZW B. Badanie na nosicielstwo Salmonella-Shigella przeprowadzane
jest w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.
7. Niezwłocznie po wykonaniu obowiązkowych badań na nosicielstwo Salmonella-Shigella oraz
szczepień przeciw WZW typu B, kopie zaświadczeń o ich wykonaniu kandydaci/studenci są zobowiązani
dostarczyć do Instytutu Nauk o Zdrowiu.
8. Studenci, którzy przed rozpoczęciem studiów mają wykonane badanie sanitarno-epidemiologiczne,
szczepienie WZW typu B nie wykonują wymienionych badań i szczepień ponownie. Studenci na

początku roku akademickiego niezwłocznie zobowiązani są dostarczyć kopie zaświadczeń o wykonaniu
ww. badań i szczepień do Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Szczepienie przeciw WZW typu B
Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) jest obowiązkowym
szczepieniem ochronnym dla studentów uczelni, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach
medycznych i którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B. Szczepienie to jest finansowane ze
środków publicznych.
1) Jeśli szczepienie nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów, student Instytutu Nauk o
Zdrowiu KSW zobowiązany jest do zaszczepienia się przeciw WZW typu B (dawką podstawową
w cyklu 0-1-6 miesięcy).
2) Od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym są zwolnione osoby, które
wcześniej poddały się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, o których mowa powyżej i
posiadają potwierdzającą to dokumentację, pod warunkiem że od wykonania obowiązkowych
szczepień ochronnych minął okres nie dłuższy od okresu utrzymywania się odporności.
3) Studentom, którzy nie mają wykonanego szczepienia skierowanie na jego wykonanie wydaje
Dział Spraw Studenckich Instytutu Nauk o Zdrowiu KSW.
4) Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do którego student jest zapisany, po
przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, wydaje zaświadczenie o istnieniu albo
nie przeciwskazań do szczepienia przeciw WZW typu B.
5) Zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B jest konieczne do realizacji praktyk
zawodowych i zajęć praktycznych. Student winien posiadać dokument w celu legitymowania
się wykonaniem tej procedury.
6) Na indywidualną prośbę studenta przesłaną na adres e-mail Działu Spraw Studenckich
wnoz@ksw.wloclawek.pl zostaje studentowi wystawione skierowanie na szczepienie przeciw
WZW typu B i w odpowiedzi na e-mail zostaje przesłany skan skierowania.

UWAGA! Brak ważnych zaświadczeń o wykonaniu obowiązkowych badań i szczepień
skutkuje niedopuszczeniem studenta do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

