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Szanowna Pani Prezes, 

Krajowe Stowarzyszenie Piel�gniarek Medycyny Szkolnej pragnie zwróci� uwag� na 

zapisy w Zarz�dzeniu nr 105/2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05 

listopada 2008 roku oraz 12/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku dotycz�ce �wiadcze� 

piel�gniarki szkolnej. 

W latach ubiegłych piel�gniarki szkolne mogły realizowa� opiek� piel�gniarsk� nad 

uczniami w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej oraz w pomieszczeniach 

u�yczonych przez dyrektora szkoły. W cytowanych wy�ej zarz�dzeniach zapisy dotycz�ce 

udzielania �wiadcze� w pomieszczeniach u�yczonych przez dyrektora szkoły zostały usuni�te 

co wzbudza bardzo du�e zaniepokojenie zarówno w kr�gach �wiadczeniodawców jak i 

�wiadczenioborców. 

Przypisanie tych samych warunków do wykonywania �wiadcze� piel�gniarki szkolnej 

z pozostałymi �wiadczeniami w naszym mniemaniu jest bł�dem z uwagi na specyfik� 

dotycz�c� tej gał�zi medycyny. 

Nale�y wzi�� pod uwag�, �e �wiadczenia piel�gniarki szkolnej wykonuje si� na 

terenie szkoły/placówki o�wiatowo-wychowawczej. Placówki szkolne s� ró�nej wielko�ci i 

usytuowane w ró�nych miejscowo�ciach tj. w du�ych miastach, małych miasteczkach i na 

obszarach wiejskich. Małe placówki borykaj� si� z trudno�ciami lokalowymi i bardzo ci��ko 

jest dyrektorom tych placówek wygospodarowa� pomieszczenia spełniaj�ce wymagania pod 

wzgl�dem fachowym i sanitarnym zgodnie z przepisami cytowanymi w § 4 ust. 5 

zarz�dzenia nr 105/2009. Nale�y tu zwróci� uwag�, �e nie s� to stricte gabinety zabiegowe i 

nie powinny by� mierzone t� sam� miar�. Nie wykonuje si� w nich zabiegów z naruszeniem 

ci�gło�ci tkanek, tylko prowadzi si� działania profilaktyczne, promocj� i edukacj� zdrowotn�. 



Szanowna Pani Prezes, obawiam si�, �e tysi�ce placówek w całym kraju mo�e nie 

spełni� tych wymogów, co w efekcie mo�e doprowadzi� do pozbawienia opieki 

piel�gniarskiej uczniów tych szkół. 

W zwi�zku z powy�szym w imieniu piel�gniarek �rodowiska nauczania i wychowania 

zwracam si� z pro�b� o podj�cie rozmów z Central� Narodowego Funduszu Zdrowia o 

przywrócenie zapisów z poprzednich lat w �wietle, których piel�gniarki szkolne mogłyby 

wykonywa� �wiadczenia z zakresu profilaktyki w pomieszczeniach u�yczonych przez 

dyrektorów placówek. 

Ponadto pragn� jeszcze zwróci� uwag� na zapisy zał�cznika Nr 2 w zakresie 

dost�pno�ci piel�gniarki szkolnej. 

Jednym z warunków ekonomicznego funkcjonowania podmiotów piel�gniarskich jest 

�wiadczenie usług zdrowotnych dla populacji do 1100 uczniów, co cz�sto przekłada si� na 

obsług� kilku placówek niekiedy poło�onych w znacznych odległo�ciach od siebie. 

Zgodnie z aktualnymi zapisami zał�cznika Nr 2 piel�gniarka powinna pracowa� przez 

około dwie godziny dziennie w ka�dej placówce. Rozbicie harmonogramu na takie podziały 

w �rodowisku nauczania i wychowania sprawia, �e piel�gniarka nie b�dzie w stanie wykona� 

profilaktyki m.in. testów przesiewowych, które wymagaj� realnie wi�cej czasu, aby były 

wykonane zgodnie ze standardami i w powi�zaniu z uzgodnieniami dotycz�cymi dost�pno�ci 

uczniów w trakcie zaj�� lekcyjnych. Dotychczasowe stosowane zasady obsady kilku 

placówek szkolnych w wymiarze całodniowym w odst�pach tygodniowych sprawdzaj� si� w 

całej rozci�gło�ci i pozwalaj� na zachowanie ci�gło�ci �wiadcze� zgodnie ze standardami. 
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