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REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego

Na podstawie § 54 ust. 1 i 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w związku 
z art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. z 2018 r. poz. 151) zarządza się, co następuje:

§ 1-

Warszawski Uniwersytet Medyczny finansuje:
a. Pracownikom WUM,
b. Osobom zatrudnionym w WUM na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c. Doktorantom WUM,
d. Wolontariuszom,
e. Stażystom,
f. Studentom,

(zwanym dalej Poszkodowanymi) profilaktyczne leczenie poekspozycyjne po styczności 
z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), HBV lub HCV, do której doszło w wyniku 
wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

§ 2 .

1. Poszkodowany, wykonujący w momencie ekspozycji czynności na rzecz Szpitali 
Klinicznych lub innych jednostek służby zdrowia, objęty jest procedurą poekspozycyjną 
wdrożoną w Szpitalu Klinicznym lub w tej jednostce służby zdrowia.

2. Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego Poszkodowany składa niezwłocznie do Działu 
Ochrony Pracy i Środowiska WUM, ul. Oczki 3 p. 3; 02 - 007 Warszawa, zgodnie z § 3 
niniejszego zarządzenia.

§ 3 .

1. Po wystąpieniu ekspozycji na zakażenia wirusem HIV, HBV lub HCV, Poszkodowany udaje 
się do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa 
(Szpital) celem wdrożenia procedury poekspozycyjnej.

2. Warunkiem wdrożenia przez Szpital procedury poekspozycyjnej jest dostarczenie do 
Szpitala druku „Zlecenia wykonania usługi” podpisanego przez przełożonego/opiekuna 
studenta Poszkodowanego. Druk zlecenia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. Druk 
dostępny jest na stronie internetowej Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM: 
www.ochronapracv.wum.edu.pl, w zakładce „Wypadki i choroby zawodowe”.

3. Poszkodowany lub jego przełożony zobowiązany jest do zgłoszenia niezwłocznie każdego 
zdarzenia ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny do Działu Ochrony Pracy 
i Środowiska. Warunkiem uruchomienia procedury wypadkowej finansowania 
profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego w Szpitalu jest złożenie w Dziale Ochrony 
Pracy i Środowiska WUM druku „Informacja o wypadku” (załącznik nr 2 do Zarządzenia). 
Elektroniczna wersja druku dostępna jest na stronie internetowej Działu Ochrony Pracy 
i Środowiska: www.ochronapracv.wum.edu.pl, w zakładce „Wypadki i choroby zawodowe”.

4. Wypełniony przez Poszkodowanego druk „Informacji o wypadku” musi być podpisany 
przez przełożonego/opiekuna studenta.

http://www.ochronapracv.wum.edu.pl
http://www.ochronapracv.wum.edu.pl


5. Na podstawie druku „Informacja o wypadku” pracownicy służby bhp zaczynają 
postępowanie powypadkowe.

6. Wprowadza się wewnętrzną „Procedurę postępowania poekspozycyjnego w przypadku 
wystąpienia narażenia na materiał zakaźny”. Procedura stanowi załącznik nr 3 do 
Zarządzenia.

§ 4 .

Kierownik Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM lub inny upoważniony pracownik Działu 
Ochrony Pracy i Środowiska, dokonuje opisu merytorycznego faktury dokonanej opłaty za 
leczenie poszkodowanych wymienionych w § 1 pkt. a-e. W przypadku studentów WUM faktury 
opisuje Kierownik Biura Spraw Studenckich lub jego Zastępca.

§ 5 .

Traci moc zarządzenie Nr 60/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 
21 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego.


