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Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu piel gniarek

rodowiska nauczania i wychowania zrzeszonych w

Krajowym Stowarzyszeniu Piel gniarek Medycyny Szkolnej, pragn zwróci uwag na
sprzeczne zapisy w zarz dzeniach Narodowego Funduszu Zdrowia dotycz ce profilaktycznej
opieki sprawowanej przez piel gniarki rodowiska nauczania i wychowania w placówkach
o wiatowo- wychowawczych.
W Zarz dzeniu Nr 79/2008/DSOZ zmieniaj cym zarz dzenie w sprawie okre lenia
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej w rodzaju :
podstawowa opieka zdrowotna § 23 otrzymał brzmienie:
„Piel gniarka szkolna zobowi zana jest do udzielania wiadcze opieki zdrowotnej na
rzecz dzieci i młodzie y obj tymi obowi zkiem nauki, którzy nie uko czyli 19 roku yciu, w
szczególno ci z zakresu profilaktycznej opieki nad dzie mi i młodzie , w rodowisku
nauczania i wychowania, okre lonych w odr bnych przepisach".
Natomiast w Zarz dzeniu Nr 51/2008/DSOZ zmieniaj cym zarz dzenie w sprawie
okre lenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna § 41 otrzymał brzmienie:
„1.1 Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane (bez nauki w
warsztatach), szkoła artystyczna na prawach gimnazjum i/lub liceum, szkoła policealna z
tokiem nauki nie dłu szym ni 2,5 roku".
Niespójno

obu zapisów polega na tym, e z jednej strony kontraktowane s

wiadczenia w szkołach policealnych, w których ucz si osoby posiadaj ce wykształcenie

rednie, a warunkiem przyj cia do szkoły jest przedstawienie wiadectwa uko czenia liceum
b d

wiadectwa dojrzało ci, co zgodne jest z cytowanym zapisem Zarz dzenia Nr

51/2008/DSOZ.
Z drugiej za strony zgodnie z zarz dzeniem Nr 79/2008/DSOZ piel gniarka szkolna
zobowi zana jest do udzielania wiadcze opieki zdrowotnej na rzecz dzieci i młodzie y
obj tymi obowi zkiem nauki, którzy nie uko czyli 19 roku ycia.
Zapis ten oznacza,

e w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych tj:

zasadniczych szkołach zawodowych o okresie nauczania nie krótszym ni dwa lata i nie
dłu szym ni

trzy lata, trzyletnich liceach ogólnokształc cych, trzyletnich liceach

profilowanych i czteroletnich technikach uczniom, którzy w trakcie trwania roku szkolnego
uko czyli 19 rok ycia nie mo e by sprawowana profilaktyczna opieka zdrowotna przez
piel gniark szkoln .
Zgodnie z obowi zuj cym Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie mi i młodzie
r. profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez piel gniark

z dnia 22 grudnia 2004
szkoln

obejmuje w

szczególno ci m.in. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, kierowanie
post powaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki piel gniarskiej nad uczniami
obj tymi tym post powaniem, czynne poradnictwo w zakresie opieki piel gniarskiej,
udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowa , urazów i zatru .
Zgodnie z ww. rozporz dzeniem oraz standardami i metodyk pracy piel gniarki szkolnej
uczniowie ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej podlegaj testom przesiewowym , które
wykonywane s w miesi cach stycze - marzec, kiedy ju cz

uczniów uko czyła 19 lat.

Ponadto uczniowie ci systematycznie ucz szczaj c do szkół s w dalszym ci gu obj ci
profilaktyczn opiek .
Szanowny Panie Prezesie, zapisy w Zarz dzeniu 79/2008 DSOZ spowoduj
wykre lenie z listy aktywnej piel gniarki równie uczniów niepełnosprawnych, którzy
uko czyli 19 rok ycia w czasie trwania roku szkolnego, o których mówi Rozporz dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzie y niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w
o rodkach, a w szczególno ci § 3.1, który brzmi:
„Kształcenie dzieci i młodzie y niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodost pnych jest
prowadzone nie dłu ej ni do uko czenia przez ucznia:

1)

18 roku ycia - w przypadku szkoły podstawowej;

2)

21 roku ycia - w przypadku gimnazjum;

3)

24 roku ycia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej".
Ponadto przy tak skonstruowanych zapisach zarz dze Narodowego Funduszu Zdrowia

dochodzi do dyskryminacji w skiej grupy uczniów (powtarzaj cych klas , po długotrwałej
absencji w szkole zwi zanej z leczeniem itp.) polegaj cej na pozbawieniu ich profilaktycznej
opieki zdrowotnej sprawowanej przez piel gniark szkoln .

