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ROK SZKOLNY 2019/2020 

ŚWIADCZENIODAWCA Ewa Czekaoska AKTIVCARE, ul. Wiśniowa 11C, 55-330 Wilkszyn, 

 tel. 501 792 513, Umowa z DOW NFZ we Wrocławiu nr 0113/3102193/01/2019/01 

przedstawia INFORMACJE dla Rodziców, w związku z obowiązującą od 12.09.2019r Ustawą 

o opiece zdrowotnej nad uczniami i wprowadzonymi ZMIANAMI 

 

ZAKRES ŚWIADCZEO PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA   

Dz.U. z dnia 28.10.2013r., Poz.1248 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 

r. w sprawie świadczeo gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 

31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 

Załącznik nr 4 

WYKAZ ŚWIADCZEO GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH 

W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 

2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują: 

 

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami 

określonymi w części II; 

 

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami 

z dodatnimi wynikami testów; 

 

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 

 

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, 

w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia 

lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego 

liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych 

koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole; 

 

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i 

zatruć; 

 

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, 

organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole; 

 

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej; 

 

      8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się  na 

obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej 

profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami 

fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach, co 6 tygodni; 

 

     9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 
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 TESTY PRZESIEWOWE - WIEK ALBO ETAP EDUKACJI     
 

1 Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne*( **) 
 
 1. Test do wykrywania zaburzeo:  
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika 
masy ciała (Body Mass Index – BMI); 
 2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceo statycznych kooczyn 
dolnych;  
3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);  
4) ostrości wzroku;  
5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);  
6) ciśnienia tętniczego krwi.  
2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeo statyki ciała. 
 3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy. 
 
 2 Klasa III szkoły podstawowej**  
 
Test do wykrywania zaburzeo: 
 1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika 
masy ciała (Body Mass Index – BMI); 
 2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;  
3) ostrości wzroku;  
4) widzenia barw; 
 5) ciśnienia tętniczego krwi. 
 
 3 Klasa V szkoły podstawowej** 
 
 Test do wykrywania zaburzeo:  
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika 
masy ciała (Body Mass Index – BMI);  
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa; 
3) ostrości wzroku; 
4) widzenia barw;  
5) ciśnienia tętniczego krwi.  
 
4 Klasa I gimnazjum**- aktualnie klasa VII 
 
 Test do wykrywania zaburzeo:  
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika 
masy ciała (Body Mass Index – BMI);  
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej; 
3) ostrości wzroku; 
4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem); 5) ciśnienia tętniczego krwi.  
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5 Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej**  
 
Test do wykrywania zaburzeo:  
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika 
masy ciała (Body Mass Index – BMI);  
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;  
3) ostrości wzroku; 
4) ciśnienia tętniczego krwi. 
 
 6 Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukooczenia 19 roku życia  
 
Test do wykrywania zaburzeo:  
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika 
masy ciała (Body Mass Index – BMI);  
2) ostrości wzroku; 
3) ciśnienia tętniczego krwi.  
 
 
* W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie 
I szkoły podstawowej.  
 
** W przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów 
przesiewowych. 
 
 
W przypadku braku SPRZECIWU będą realizowane w/w świadczenia przy ścisłej 
współpracy z Rodzicami/prawnym opiekunem, lekarzem POZ. 

 

PLANOWANE TERMINY WYKONYWANIA W/W ŚWIADCZEO  
w roku szkolnym 2019/2020 

 
1) testy przesiewowe uczniów klas pierwszych, jeżeli nie mieli wcześniej wykonanego tzw. 
bilansu 5/6 latka, zakres j/w - pierwszy semestr X-XII 2019r. 

 
- przygotowanie druku do profilaktycznego badania lekarskiego ( pielęgniarka wpisuje 
wyniki testów, RODZIC obowiązkowo wypełnia wywiad od Rodzica), 
 
- wykonanie badania lekarskiego w POZ ( uzupełnienie Karty profilaktycznego badania 
lekarskiego przez LEKARZA, zwrot KARTY do pielęgniarki szkolnej do dokumentacji 
medycznej), wpis o badaniu do KSIĄŻECZKI ZDROWIA UCZNIA. 
 

Wymagana pełna współpraca z Rodzicami i lekarzem POZ 
 
2-3 tygodnie na wykonanie badania lekarskiego po odebraniu KARTY od 
pielęgniarki  

 



 
 

4 
 

 
2) testy przesiewowe uczniów klas siódmych, zakres jw., - pierwszy semestr X-XII 2019r. 

- przygotowanie druku do profilaktycznego badania lekarskiego ( pielęgniarka wpisuje 
wyniki testów, RODZIC obowiązkowo wypełnia wywiad od Rodzica), 
 
- wykonanie badania lekarskiego w POZ ( uzupełnienie Karty profilaktycznego badania 
lekarskiego przez LEKARZA, zwrot KARTY do pielęgniarki szkolnej do dokumentacji 
medycznej), wpis o badaniu do KSIĄŻECZKI ZDROWIA UCZNIA. 
 

Wymagana pełna współpraca z Rodzicami i lekarzem POZ 
 
2-3 tygodnie na wykonanie badania lekarskiego po odebraniu KARTY 

od pielęgniarki  
 

3) testy przesiewowe uczniów klas trzecich, zakres jw., - semestr pierwszy/drugi I- III 2020r 
 

- przygotowanie druku do profilaktycznego badania lekarskiego ( pielęgniarka wpisuje 
wyniki testów, RODZIC obowiązkowo wypełnia wywiad od Rodzica), 
 
- wykonanie badania lekarskiego w POZ ( uzupełnienie Karty profilaktycznego badania 
lekarskiego przez LEKARZA, zwrot KARTY do pielęgniarki szkolnej do dokumentacji 
medycznej), wpis o badaniu do KSIĄŻECZKI ZDROWIA UCZNIA. 
 

Wymagana pełna współpraca z Rodzicami i lekarzem POZ 
 
2-4 tygodnie na wykonanie badania lekarskiego po odebraniu KARTY 

od pielęgniarki  
 
 
4) testy przesiewowe uczniów klas piątych, zakres jw., - pierwszy drugi III- V 2020r. 
 

- przygotowanie druku do profilaktycznego badania lekarskiego ( pielęgniarka wpisuje 
wyniki testów, RODZIC obowiązkowo wypełnia wywiad od Rodzica), 
 
- wykonanie badania lekarskiego w POZ ( uzupełnienie Karty profilaktycznego badania 
lekarskiego przez LEKARZA, zwrot KARTY do pielęgniarki szkolnej do dokumentacji 
medycznej), wpis o badaniu do KSIĄŻECZKI ZDROWIA UCZNIA. 
 

Wymagana pełna współpraca z Rodzicami i lekarzem POZ 
 
2-5 tygodnie na wykonanie badania lekarskiego po odebraniu KARTY 

od pielęgniarki  
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Pozostałe świadczenia na bieżąco, cały rok szkolny 2019/2020 
 
 

1) rozpoczęcie fluoryzacji zębów w klasach I – VI ( Cykl 6x co 6 tygodni) X-XI 2019r 
 
Świadczeniodawca zapewnia ELMEX żel do fluoryzacji, finansowany przez NFZ. 
Rodzice zapewniają szczoteczki do tylko i wyłącznie fluoryzacji zębów ( ze względów 
organizacyjnych przyjęto, ze Rodzice pokrywają koszt zakupu szczoteczek 
jednorazowych, koszt ok. 2,40-2,60 zł za 6 szczoteczek). 
 

2)  Realizacja działao profilaktycznych, promocji zdrowia- na bieżąco po uzgodnieniu z 
Dyrekcją Szkoły. 

 
3) Udzielanie pierwszej pomocy, na bieżąco, zgodnie z nową Ustawą o opiece 

zdrowotnej nad uczniami, na bieżąco. 
 

4) Pozostałe działania, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, spotkania z 
Rodzicami, koordynacja innych działao na bieżąco. 

 
 
UWAGA!   
Rodzic/opiekun prawny ma prawo zgłosid SPRZECIW dla całości profilaktycznej opieki 
zdrowotnej ( świadczeo gwarantowanych pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania), 
a także wycofad sprzeciw. 
Natomiast Rodzice uczniów przewlekle chorych, niepełnosprawnych powinni wyrazid 
PISEMNĄ ZGODĘ na objęcie opieką przez pielęgniarkę w szkole. 
 
Druki SPRZECIWU oraz druki PISEMNEJ ZGODY do pobrania i uzupełnienia osobiście przez 
Rodziców/opiekunów prawnych u pielęgniarki szkolnej w godzinach pracy pielęgniarki 
 (proszę o telefoniczne sprawdzenie, czy w danym dniu nie ma zaplanowanych innych działao 
np. fluoryzacja zębów, testy przesiewowe, umówione wcześniej rozmowy z Rodzicami). 
 
Do czasu wskazania przez Dyrektora Szkoły/organ prowadzący Szkołę Świadczeniodawcy 
realizującego profilaktyczną opiekę stomatologiczną obowiązują w/w informacje, które będą 
na bieżąco aktualizowane. 
 
Pozostałe INFORMACJE na tablicy ogłoszeo obok Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. 
 
 

mgr Ewa Czekaoska 
Kierownik NURSE-MED/ pielęgniarka szkolna 

 
 
 


