
Zarządzenie Nr 28/2020 
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
z dnia 16 marca 2020 roku 

 
w sprawie wprowadzenia procedur postępowania po ekspozycji zawodowej 

na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV 
 
 

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych  
i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2090), oraz § 28 ust. 4 pkt 33 
Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządzam,  
co następuje:  
 

§ 1 
1. Procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV i HCV 

określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do nauczycieli 
akademickich, innych osób realizujących zajęcia dydaktyczne, studentów, doktorantów 
(rozumianych jako uczestników studiów doktoranckich i osób odbywających kształcenie  
w Szkole Doktorskiej) podczas odbywania zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych 
oraz osób odbywających ćwiczenia/zajęcia praktyczne/staże w ramach specjalizacji i/lub 
kursów organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W czasie odbywania: 
1)  zajęć dydaktycznych lub praktyk zawodowych w szpitalu klinicznym lub innym zakładzie 

opieki zdrowotnej nauczyciele akademiccy, inne osoby realizujące zajęcia dydaktyczne, 
studenci i doktoranci,  

2) ćwiczeń/zajęć praktycznych/stażu w ramach specjalizacji i/lub kursów organizowanych  
przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w szpitalach lub innych jednostkach osoby  

obowiązani/obowiązane są przestrzegać procedur poekspozycyjnych obowiązujących  
w tych jednostkach.  

  
§ 2 

1. Nauczyciel akademicki, student, doktorant lub osoba odbywająca ćwiczenia/zajęcia 
praktyczne/staż w ramach specjalizacji i/lub kursów organizowanych przez Ośrodek 
Kształcenia Podyplomowego, który/która został/została narażony/narażona w wyniku 
kontaktu z materiałem biologicznym na ryzyko zakażenia niezwłocznie zgłasza ten fakt 
odpowiednio:   

1) kierownikowi jednostki organizacyjnej, w którym wystąpiła ekspozycja, 
2) nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia, 
3) opiekunowi praktyk, 
4) osobie prowadzącej ćwiczenia/zajęcia praktyczne/opiekunowi stażu.  

2. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1-4 zobowiązane są do: 
1) sporządzenia notatki służbowej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

zarządzenia, 
2) wystawienia skierowania, w przypadku zaistnienia ekspozycji: 



a) na terenie Lublina –do Poradni Chorób Zakaźnych SPSK Nr 1 w Lublinie przy u 
l. Staszica 16 - w dni robocze zgodnie z harmonogramem czasu pracy Poradni   
(tel.: 81 534-94-18), lub do Izby Przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK Nr 1  
w Lublinie przy ul. Staszica 16 - w pozostałe dni (tel.: 81 534-94-16), 

b)  poza Lublinem – do zakładu opieki zdrowotnej specjalizującego się  
w wykonywaniu tego rodzaju badań, wskazanego przez placówkę, w której 
odbywały się zajęcia dydaktyczne, na których nastąpiła ekspozycja, 

i do przedłożenia notatki służbowej oraz kserokopii skierowania w Dziale Kształcenia UM,  
Aleje Racławickie 1, pok. 36, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zdarzenia.  

3. Wzór skierowania po ekspozycji zawodowej dla: 
1) studenta/doktoranta stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia,  
2) nauczyciela akademickiego/innej osoby realizującej zajęcia dydaktyczne stanowi 

Załącznik Nr 4  do zarządzenia,  
3) osoby odbywającej ćwiczenia/zajęcia praktyczne/staż w ramach specjalizacji i/lub kursów 

organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego stanowi Załącznik Nr 5  
do zarządzenia. 

4. Jeżeli przyczyną ekspozycji był kontakt z materiałem biologicznym pacjenta, należy pobrać 
za jego zgodą (wzór formularza zgody stanowi Załącznik Nr 6 do zarządzenia) próbkę krwi 
do wykonania badania serologicznego (oznaczenie anty HIV, HCV HBC HBS Ag), którą 
osoba eksponowana winna dostarczyć do ZOZ, o którym mowa w ust. 2, pkt 2 lit. a i b wraz 
ze skierowaniem dotyczącym badania krwi osoby stanowiącej potencjalne źródło zakażenia 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do zarządzenia.  

 Kserokopie ww. dokumentów, osoby wskazane w ust. 1 pkt 1-4, zobowiązane są dostarczyć 
do Działu Kształcenia UM, Aleje Racławickie 1, pok. 36, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia zdarzenia.   

 
§ 3 

Koszty wdrożenia procedur poekspozycyjnych zrealizowanych: 
1) w Klinice Chorób Zakaźnych w Lublinie - ponosi Uniwersytet Medyczny w Lublinie na 

podstawie umowy zawartej z SPSK Nr 1,  
2) w innych zakładach opieki zdrowotnej - ponosi Uniwersytet Medyczny w Lublinie na 

podstawie faktury wystawionej na: 
 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
 20-059 Lublin, Aleje Racławickie 1,  
NIP 712-010-69-11 

i przedłożonej przez osobę eksponowaną w Dziale Kształcenia.  
 

§ 4   
1.  Zobowiązuję dziekanów poszczególnych wydziałów do: 

1) wprowadzenia informacji dotyczącej procedur poekspozycyjnych do programu szkolenia 
studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazywania informacji  
o tych procedurach przez nauczycieli akademickich prowadzących pierwsze zajęcia 
kliniczne/ praktyczne, 

2) wprowadzenia w umowach na zajęcia praktyczne/praktyki zawodowe zapisów, 
dotyczących w szczególności:  
a) zapoznania studentów z procedurami postępowania medycznego po ekspozycji na 



materiał biologiczny potencjalnie zakaźny obowiązujących w zakładzie opieki 
zdrowotnej, w którym student odbywa zajęcia praktyczne/praktykę, 

b) wdrożenia procedury pekspozycyjnej w przypadku zaistnienia zdarzenia w trakcie 
zajęć praktycznych/praktyk zawodowych, którego uczestnikiem był student,  

c) odpowiedzialności finansowej Uniwersytetu za koszty wdrożonych procedur 
poekspozycyjnych studentów z zastrzeżeniem § 5 niniejszego Zarządzenia. 

2.  Zobowiązuję Kierownika Ośrodka Kształcenia Podyplomowego do: 
1)  umieszczenia na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia Podyplomowego informacji 

dotyczącej procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem 
HIV, HBV, HCV, 

2) przekazywania informacji o procedurze postępowania po ekspozycji zawodowej przez 
osoby prowadzące ćwiczenia/zajęcia praktyczne lub opiekunów staży na pierwszych 
zajęciach.  

 
§ 5 

W przypadku stwierdzenia, iż ekspozycja nastąpiła z przyczyn niezawinionych przez Uniwersytet, 
Uczelnia obciąży kosztami udzielonych świadczeń poekspozycyjnych podmiot ponoszący winę  
tj. odpowiednio studenta, doktoranta, nauczyciela akademickiego, inną osobę realizującą zajęcia 
dydaktyczne, osobę odbywającą ćwiczenia/zajęcia praktyczne/staż w ramach specjalizacji i/lub 
kursów organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego lub zakład opieki 
zdrowotnej, w którym wystąpiła ekspozycja. 

 
§ 6 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 15/2017 Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia 
procedur postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020 
roku. 

 
 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Drop 
 
 
 
 

 


