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Szanowni Państwo, 

informujemy, iż: 

 

Żołnierzom zawodowym, którzy pełnili słu żbę poza granicami pa ństwa, 

przysługuje prawo do uczestnictwa w turnusie leczni czo-profilaktycznym.  

Rozporządzenie przewiduje, że dla żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę poza 

granicami państwa, mogą być organizowane turnusy leczniczo-profilaktyczne. Kieruje 

się na nie żołnierzy zawodowych po ich powrocie do kraju. Żołnierze musieli być 

wcześniej uznani za: chorych lub rannych po wyleczeniu, lub doznali uraz u 

psychicznego albo pozostaj ą w stanie psychofizycznym wymagaj ącym tej 

formy pomocy.  Kolejny pobyt żołnierza zawodowego na turnusie po tej samej misji 

może odbyć się pod warunkiem poddania się leczeniu specjalistycznemu, 

ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu albo konsultacji specjalistycznej zakończonej 

wskazaniem uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnym do 

kontynuacji leczenia. Żołnierza zawodowego kieruje na turnus dowódca 

jednostki wojskowej, w której pełni on słu żbę, na wniosek lekarza tej jednostki 

lub lekarza prowadz ącego tam profilaktyczn ą opiek ę zdrowotn ą. Dowódca 

jednostki przesyła informację o skierowaniu żołnierza zawodowego na turnus do 

szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.  
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Podstawą prawną są paragrafy 13 -15 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 

23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących 

żołnierzom zawodowym (Dz.U. nr 8, poz. 36). 

Żołnierze zawodowi skierowani do słu żby poza granicami pa ństwa podlegaj ą, 

przed wyjazdem, szczepieniom ochronnym oraz w trakc ie pobytu i po powrocie 

do kraju - profilaktyce chorób mog ących wywoła ć epidemi ę. Wykaz i terminarz 

obowiązujących szczepień ochronnych żołnierzy zawodowych przed wyjazdem do 

służby poza granicami państwa określa załącznik do wspomnianego rozporządzenia. 

Szczepienia ochronne wykonuje się po ustaleniu braku przeciwwskazań do ich 

wykonania. Szczepienia można wykonywać w punktach szczepień publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest minister obrony 

narodowej. Szczepienia ochronne przeciwko żółtej gorączce można wykonywać 

wyłącznie w Międzynarodowym Punkcie Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny 

Prewencyjnej w Krakowie lub - w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach - w 

innych punktach uprawnionych do wykonywania takich szczepień. Żołnierze 

zawodowi poddani szczepieniom ochronnym otrzymują międzynarodowe świadectwo 

szczepień ochronnych Światowej Organizacji Zdrowia wydawane przez Wojskową 

Inspekcję Sanitarną lub Międzynarodowy Punkt Szczepień Wojskowego Ośrodka 

Medycyny Prewencyjnej w Krakowie. W przypadku zachorowania żołnierza 

zawodowego po przeprowadzeniu bada ń lekarskich i psychologicznych, a 

przed jego wyjazdem do pełnienia słu żby poza granicami pa ństwa, wyznacza 

się datę ponownego badania tego żołnierza, wynikaj ącą z oceny stanu jego 

zdrowia.   

Podstawą prawną są paragrafy 9 -11 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 23 

grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących 

żołnierzom zawodowym (Dz.U. nr 8, poz. 36). 

Treść rozporządzenia ministra obrony narodowej z 23 grudnia 2010 r. była załączona 

do BIW nr 267. 

 

 


