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Szanowny Panie Prezesie 

W dniu 02 listopada 2009 roku Krajowe Stowarzyszenie Piel�gniarek Medycyny 

Szkolnej skierowało do Pana Prezesa pismo z uwagami dotycz�cymi zmiany niektórych 

zapisów projektu Zarz�dzenia Narodowego Funduszu Zdrowia sprawie okre�lenia warunków 

i realizacji umów o udzielanie �wiadcze� w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, tak aby 

były one dostosowane do realiów w jakich funkcjonuje grupa piel�gniarek medycyny szkolnej 

w powi�zaniu z brakiem gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w niektórych 

placówkach szkolnych oraz obsługi tych placówek w aglomeracjach miejskich i obszarach 

wiejskich. 

W zwi�zku z wej�ciem w �ycie Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009r 

w sprawie �wiadcze� gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

Zarz�dzenia Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 72/2009/DSZOZ z dnia 3.11.2009r w 

sprawie okre�lenia warunków i realizacji umów o udzielanie �wiadcze� w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna, a nie uwzgl�dniaj�cych naszych postulatów Krajowe 

Stowarzyszenie Piel�gniarek Medycyny Szkolnej jest bardzo zaniepokojone zapisami w tych 

dokumentach. 

Szczególnie niepokoi nas zapis dopuszczaj�cy poło�ne do wykonywania �wiadcze� w 

medycynie szkolnej co jest niezgodne z aktualnym prawem. Zgodnie z aktualnymi 

przepisami �wiadczenia piel�gniarki szkolnej nie mog� by� wykonywane przez poło�n�, 

poniewa� zawód poło�nej (art. 5 ust. 1 ustawy o zawodach piel�gniarki i poło�nej polega na 

udzielaniu przez osob� posiadaj�c� wymagane kwalifikacje �wiadcze� piel�gnacyjnych, 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, promocji zdrowia oraz w 

zakresie opieki nad kobiet�, kobiet� ci��arn�, rodz�c� i poło�nic�, noworodkiem). W tym 
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miejscu nale�y nadmieni�, i� w szkołach nauk� pobieraj� uczniowie od 6 roku �ycia zarówno 

chłopcy jaki i dziewcz�ta, a nie kobiety rodz�ce i poło�nice oraz noworodki. 

Art. 23 pkt. 2 wspomnianego Zarz�dzenia zapewnia si� opiek� piel�gniarki szkolnej 

dla dzieci w klasie 0 (zero) tylko w szkołach podstawowych z pomi�ciem dzieci 

odbywaj�cych przygotowanie przedszkolne w przedszkolach. Zgodnie z ustaw� o systemie 

o�wiaty „Dziecko w wieku 6 lat jest obowi�zane odby� przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej". 

Podj�cie decyzji o wpisaniu w zakres zada� opieki piel�gniarskiej nad dzie�mi w klasie zero 

w oddziałach przedszkolnych piel�gniarkom �rodowiskowym w powi�zaniu z brakiem w 

programach kursów kwalifikacyjnych dla piel�gniarek POZ tematyki wykonywania testów 

przesiewowych w�ród dzieci mo�e doprowadzi� do sytuacji, w której dzieci b�d� miały 

utrudniony dost�p do bada� profilaktycznych. Nie bez znaczenia jest te� całkowity brak 

do�wiadczenia piel�gniarek POZ w tej dziedzinie piel�gniarstwa. 

Nast�pna niezrozumiała kwestia wzbudzaj�ca kontrowersje w �rodowisku medycyny 

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 cytowanym projekcie Zarz�dzenia 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. 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. 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, promocji i edukacji zdrowotnej. 

Szanowny Panie Prezesie, na podstawie posiadanej wiedzy z obszaru całego kraju 

obawiam si�, �e tysi�ce placówek 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 zwracamy si� z pro�b� o ponowne przeanalizowanie 

powy�szej kwestii i 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 proponujemy aby § 25 pkt.l Zarz�dzenia został zmieniony i brzmiał: 

„Piel�gniarka zapewnia dost�pno�� do �wiadcze� w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym 

do liczby uczniów obj�tych opiek�." a § 24 -Normy dotycz�ce �wiadczeniobiorców został 

wykre�lony w cało�ci. 

Dost�pno�� okre�lona zarówno w rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia jak i w 

Zarz�dzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia okre�la prac� piel�gniarki w stosunku do liczby 

uczniów odpowiednio 4 razy w tygodniu po 4 godziny, 3 razy w tygodniu po 3 godziny, 2 

razy w tygodniu po 3 godziny, 1 raz w tygodniu przez 3 godziny. 

Przyjmijmy nast�puj�c� sytuacj�: piel�gniarka zabezpiecza opiek� w dwóch 

placówkach, w szkole podstawowej licz�cej 600 uczniów i w gimnazjum licz�cym 400 

uczniów. Przy zastosowaniu zapisów projektu zarz�dzenia, piel�gniarka w gimnazjum 

powinna by� dost�pna 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie ( 16 godzin w tygodniu). 

Przyjmuj�c tok my�lenia ustawodawcy piel�gniarka w szkole podstawowej licz�cej 600 

uczniów powinna pracowa� 5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie ( 20godzin w tygodniu) 

. Czas pracy piel�gniarki zgodnie z ustaw� o zakładach opieki zdrowotnej wynosi 7 godzin i 

35 min. Nale�y pami�ta�, �e czas przej�cia mi�dzy placówkami jest równie� jej czasem pracy. 

Placówki szkolne niejednokrotnie s� poło�one od siebie w znacznej odległo�ci np. 

obrze�a miast, obszary wiejskie, gdzie jest utrudniona miejska i podmiejska komunikacja 

autobusowa. 

Naszym zdaniem doprowadzi to do ograniczenia dost�pno�ci do �wiadcze� 

piel�gniarki szkolnej. Piel�gniarka b�dzie zmuszona do przemieszczania si� pomi�dzy 

placówkami szkolnymi. Jak ma si� zachowa� piel�gniarka, która b�d�c w jednej placówce 

opiekuje si� dzieckiem np. po wypadku czekaj�c równocze�nie na przyjazd pogotowia i 

rodziców, a w tym czasie ma przemie�ci� si� do drugiej placówki? 

Taka organizacja wykonywania �wiadcze� spowoduje wielki chaos, nieporozumienia 

pomi�dzy piel�gniark� a dyrektorami placówek szkolnych oraz utrudni realizacj� planowych 

zada� piel�gniarki okre�lonych w standardach post�powania opracowanych przez Instytut 

Matki i Dziecka. 

Nie bez znaczenia jest brak uwzgl�dnienia w zapisach zarz�dzenia tzw. małej logistyki 

(przemieszczanie si� pomi�dzy placówkami) w sposób znaczny ogranicza godziny pracy 

przeznaczone na wykonywanie �wiadcze� zdrowotnych w placówkach szkolnych. Faktycznie 

zmniejsza to godzinow� dost�pno�� do �wiadcze� dla �wiadczenioborców. 



Zwracam równie� uwag�, �e w szkołach integracyjnych i klasach sportowych jest 

wyra�na niespójno�� pomi�dzy finansowaniem �wiadcze�, a wyliczaniem zatrudnienia 

piel�gniarki. Niespójno�� ta dotyczy współczynników koryguj�cych stawk� kapitacyjn� 

okre�lonych w § 26 pkt.2 a wska�nikami zawartymi w wyliczeniu etatu zatrudnienia 

piel�gniarki. 

Warto�� wska�ników okre�laj�cych zatrudnienie znacznie przewy�sza współczynniki 

koryguj�ce finansowanie �wiadcze�. Spowoduje to znaczny spadek finansowania 

piel�gniarek, co przeło�y si� na brak mo�liwo�ci spełnienia pozostałych wymaga� zawartych 

w zarz�dzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pozwol� sobie odnie�� si� równie� do kolejnej kwestii, Finansowanie szkół 

specjalnych w przeliczeniu na jeden etat zatrudnienia piel�gniarki. Zapisy te uniemo�liwi � 

wykonywanie �wiadcze�. Maksymalna kwota otrzymana z Narodowego Funduszu Zdrowia 

wyniesie: 

• Typ III A 150 uczniów * 3,20PLN* 5 (współczynnik koryguj�cy ) = 2400 złotych. 

Kwota ta obejmuje wymagane wyposa�enie gabinetu oraz dodatkowe wyposa�enie 

odpowiednie do potrzeb zdrowotnych uczniów- zgodnie z zarz�dzeniem, opłaty za 

u�yczenie gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej / opłaty lokalne za podatek, 

utylizacj�   odpadów      medycznych,   zakup   druków   medycznych   ,   materiałów 

biurowych,   obowi�zkowe   ubezpieczenie   społeczne   piel�gniarki,   wynagrodzenie 

piel�gniarki oraz inne zobowi�zania. Kwota ta jest zdecydowanie za niska co mo�e 

spowodowa� rezygnacj� z wykonywania �wiadcze� przez piel�gniarki. 

• Typ B 80 uczniów * 3,20złotych * 9,4 (współczynnik koryguj�cy ) = 2406 złotych 

Kwota ta obejmuje wymagane wyposa�enie gabinetu oraz dodatkowe wyposa�enie 

odpowiednie do potrzeb zdrowotnych uczniów- zgodnie z zarz�dzeniem, opłaty za 

u�yczenie gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej / opłaty lokalne za podatek, 

utylizacj�   odpadów      medycznych,   zakup   druków   medycznych   ,   materiałów 

biurowych,   obowi�zkowe   ubezpieczenie   społeczne   piel�gniarki,   wynagrodzenie 

piel�gniarki oraz inne zobowi�zania. Kwota ta jest zdecydowanie za niska co mo�e 

spowodowa� rezygnacj� z wykonywania �wiadcze� przez piel�gniarki. 

• Typ III C 30 uczniów * 3,20 złotych * 25 (współczynnik koryguj�cy ) = 2400 złotych 

Kwota ta obejmuje wymagane wyposa�enie gabinetu oraz dodatkowe wyposa�enie 

odpowiednie do potrzeb zdrowotnych uczniów- zgodnie z zarz�dzeniem, opłaty za 

u�yczenie gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej / opłaty lokalne za podatek, 

utylizacj�   odpadów      medycznych,   zakup   druków   medycznych   ,   materiałów 



r  .  

biurowych, obowi�zkowe ubezpieczenie społeczne piel�gniarki, wynagrodzenie 

piel�gniarki oraz inne zobowi�zania. Kwota ta jest zdecydowanie za niska co mo�e 

spowodowa� rezygnacj� z wykonywania �wiadcze� przez piel�gniarki. 

Szanowny Panie Prezesie 

Przy tak skonstruowanych zapisach Rozporz�dzenia i Zarz�dzenia, obecnie pracuj�ce 

piel�gniarki szkolne mog� zrezygnowa� z dotychczasowej pracy na rzecz innych dziedzin 

medycyny, lepiej wynagradzanych. Ju� obecnie coraz wi�cej placówek szkolnych zgłasza 

brak opieki piel�gniarskiej z powodu braku wykwalifikowanej kadry piel�gniarskiej. 

 

Do wiadomo�ci: 

1. Pani    Julita    JA�KIEWICZ    -    Dyrektor    Zachodniopomorskiego     Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

2. Pan Marcin ZYDOROWICZ - Wojewoda Zachodniopomorski 

3. Instytut Matki i Dziecka 

4. Pani El�bieta BUCZKOWSKA - Prezes Naczelnej Rady Piel�gniarek i Poło�nych 


