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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa
w zakresie chorób zawodowych
Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r.
Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz
z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,
po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a w przypadku gruźlicy — po zasięgnięciu
opinii lekarza specjalisty chorób płuc.

§ 1. Specjalizacjami lekarskimi, niezbędnymi do
wykonywania orzecznictwa lekarskiego w zakresie
chorób zawodowych, z zastrzeżeniem § 2 i 3, są:

§ 3. Orzecznictwo lekarskie w zakresie choroby zawodowej, w odniesieniu do pracownika leczonego
w zakładzie opieki stacjonarnej z powodu wystąpienia
ostrych objawów choroby mogącej być chorobą zawodową, wykonuje specjalista w dziedzinie medycyny odpowiedniej dla tej choroby, zatrudniony w tym
zakładzie.

1) medycyna pracy;
2) medycyna przemysłowa;
3) medycyna morska i tropikalna;
4) medycyna lotnicza;

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
28 czerwca 2010 r.2)

5) medycyna kolejowa;

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

6) medycyna transportu.
§ 2. Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób
zawodowych zakaźnych i pasożytniczych wykonuje
1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych
do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 124, poz. 795 i Nr 161, poz. 1103), które
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października
2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U.
Nr 220, poz. 1416).

