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Institute of Mother and Child

Stanowisko w sprawie testów przesiewowych.

Uprzejmie informuj , e zgodnie z programem polityki zdrowotnej pa stwa „Wdra anie standardów w
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad populacj w wieku szkolnym” Instytut Matki i Dziecka w 2002 i 2003
roku opracował program testów przesiewowych i metodyk ich wykonywania, zasady sprawowania
profilaktycznej opieki zdrowotnej dla lekarza i dla piel gniarki, standardy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
uczniami sprawowanej przez lekarza i piel gniark w szkołach. Opracowania te zostały opublikowane
wydawnictwach pt. „Testy przesiewowe u dzieci i młodzie y w wieku szkolnym”, „Profilaktyczne badania
lekarskie i inne zdania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami” oraz „Standardy i metodyka pracy
piel gniarki i higienistki szkolnej”.
Przy organizacji bada nale y pami ta , e rozporz dzenie i ka dy inny zapis prawny jest nadrz dny nad
publikacj naukow w okre laniu obligatoryjnego zakresu wiadcze . Te wiadczenia, które s opisane w
rozporz dzeniu nale y obowi zkowo wykona , natomiast zadania opisane w podr cznikach, wykraczaj ce
swoim zakresem poza tre ci rozporz dzenia mo na wykonywa w zale no ci od warunków lokalnych.
Ka dy ucze z dodatnim wynikiem testu przesiewowego powinien by skierowany na badania
diagnostyczne. W obecnym systemie ochrony zdrowia do lekarza specjalisty mog by bezpo rednio skierowani
tylko uczniowie z dodatnim wynikiem testu do wykrywania zaburze narz du wzroku (skierowanie do lekarza
okulisty). W pozostałych przypadkach piel gniarka lub higienistka szkolna kieruje ucznia do lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, pediatry lub medycyny ogólnej), który sprawuje opiek
nad danym dzieckiem podaj c w odpowiedniej dokumentacji rodzaj stwierdzonych nieprawidłowo ci.
Lekarz poz. wykonuje badania profilaktyczne zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka,
zawartymi w publikacji „Profilaktyczne badania lekarskie oraz inne zadania lekarza w profilaktycznej opiece
nad dzie mi i młodzie w wieku szkolnym”. Lekarz udziela porad w zakresie kształtowania zdrowego stylu
ycia i promocji zdrowia ucznia, a wyniki bada s przekazywane rodzicom, uczniowi i piel gniarce szkolnej.
Słu one ocenie stanu zdrowia i rozwoju ucznia i wydaniu zalece zdrowotnych dla ucznia, rodziców i dla
piel gniarki szkolnej.
Mam nadziej , e przedstawione stanowisko wyja ni nieporozumienia dotycz ce bada uczniów.

Dr n. med. Anna Oblaci ska
Kierownik Zakładu Medycyny Szkolnej
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Dyrektor
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
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