Opieka zdrowotna nad uczniami
Szkoły Podstawowej w Malcu
(na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r.
o opiece zdrowotnej nad uczniami )

Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole obejmuje:
1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi
chorób, w tym chorób zakaźnych;
2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz
prawidłowego żywienia;
4) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.[2])).
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska
nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Opiekę stomatologiczną nad uczniami
sprawuje lekarz dentysta.
Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami. Rodzice mają
prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji opieki zdrowotnej, sprawowanej przez
pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, higienistkę szkolną lub lekarza
dentystę. Sprzeciw musi być złożony pisemnie do świadczeniodawcy – czyli pielęgniarki,
higienistki lub w sekretariacie szkoły.
Zakres profilaktyki opieki zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarkę, higienistę
szkolną obejmującej prawo do sprzeciwu rodziców:
1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych odpowiednio do wieku/etapu:
Wiek
Klasa I
badania bilansowe

I.

Testy przesiewowe
Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego (pomiary wysokości i masy ciała, w tym
określanie współczynnika masy ciała - Body Mass Index –
BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa,
zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);
4) ostrości wzorku;
5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
6) ciśnienia tętniczego krwi.
II.
III.

Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
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Klasa III
badania bilansowe

Klasa V
badania przesiewowe

Klasa VII
badania bilansowe

Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego (pomiary wysokości i masy ciała, w
tym określanie współczynnika masy ciała - Body Mass
Index –BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzorku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.
Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego (pomiary wysokości i masy ciała,
w tym określanie współczynnika masy ciała - Body Mass
Index –BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzorku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.
Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego (pomiary wysokości i masy ciała,
w tym określanie współczynnika masy ciała - Body Mass
Index –BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i
nadmiernej kifozy piersiowej;
3) ostrości wzorku;
4) słuchu (badanie szeptem);
5) ciśnienia tętniczego krwi.

2. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami
z dodatnimi wynikami testów przesiewowych.
3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
4. Edukacja indywidualna w zakresie zdrowia jamy ustnej.
5. Prowadzenie profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów
preparatami fluorkowymi.
W związku z powyższym rodzice nie wyrażający zgody na objęcie dziecka w/w
działaniami profilaktycznymi, proszeni są o wyrażenie swojego sprzeciwu w formie
pisemnej i złożenie pisma u pielęgniarki szkolnej. Pismo winno być podpisane przez
rodzica. W przypadku nieobecności pielęgniarki pismo można złożyć w sekretariacie
szkoły. Brak pisemnego sprzeciwu, uznawany jest za zgodę na świadczenia.

R. Łuszczek – dyrektor SP Malec
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Przykładowy wzór sprzeciwu

…………………………………..
(Miejscowość, data)

……………………………………………………
(Imię i nazwisko rodzica )

……………………………………………………
(adres zamieszkania)

Szkoła Podstawowa w Malcu
ul. Świętojańska 1
32-651 Nowa Wieś

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

Ja, niżej podpisana/y na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9
ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami wyrażam sprzeciw wobec objęcia mojego dziecka
….……………………………………………………………………………………….……… ……….
(imię i nazwisko ucznia)

- profilaktyczną opieką zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania
i wychowania czy też higienistkę szkolną.
…………………….………….
(data i podpis rodzica )
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