Trudności w zapewnieniu opieki
profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą
To, e nie uwzgldniano przez ostatnie lata i w tym roku równie bardzo istotnych
postulatów, uwag, propozycji z zakresu medycyny szkolnej przeło yło si na merytoryczne
błdy w zapisach Ustaw i Rozporzdze w tym midzy innymi zwizane z dost pno ci do
wiadcze gwarantowanych.

Wymogi zwi zane z dostosowaniem do Rozporzdzenia
Ministra Zdrowia i Zarz dzenia Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia


Wymagana dost pno
wiadcze

personelu – Zał cznik nr 4, cz

gwarantowanych

(Rozporz dzenie

Ministra



III warunków realizacji
Zdrowia

zmieniaj ce

rozporz dzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej z 22.10.2010r) – zapis ten jest niejasny i niezrozumiały oraz trudny do
jednoznacznej interpretacji. np.


a) pkt. 2.1 ust p 3):” szkoła podstawowa, w Załcznika 4 cz III jest zapis
wskazuj cy na zatrudnienie pielgniarki 1 raz w tygodniu na 4 godziny nawet je li
szkoła liczy do 150 uczniów. S  to szkoły z których z pewno ci zrezygnujemy
poniewa finansowanie nie daje nam moliwo ci zatrudnienia pielgniarki zgodnie z
wymogami.
b) pkt. 2.1 ust p 5) zapis o dost pno ci w szkołach specjalnych nie okre la
precyzyjnie norm zatrudnienia. Doprowadza to czasem do absurdalnych interpretacji
tego przepisu. Niektóre oddziały na 100 uczniów typu C wymagaj ponad 3 etaty
pielgniarskie. Wie si to z utworzeniem dwóch dodatkowych stanowisk pracy w


pomieszczeniu przewanie o powierzchni około 15 m.2. Naley doda e te osoby


musz pracowa w tym samym czasie.
c) W szkołach integracyjnych ucze z orzeczon  niepełnosprawnoci dodawany
jest dwukrotnie do liczby uczniów przy obliczaniu dost pno ci pielgniarki. Nierealna


do realizacji wiadcze dost pno  godzinowa wynikajca z Rozporzdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 22.10.2010r.

d) Zniesienie obowizujcych zapisów okre lajcych



czstotliwo 

i godziny

dost pno ci pielgniarki w szkołach. Rozporzdzenie MZ powinno gwarantowa


moliwo 



samodzielnego dostosowania harmonogramu czasu pracy pielgniarki

proporcjonalnie do liczby szkół, uczniów i planu godzin lekcyjnych.
e) pkt. 2.2 ; 2.3; 2.4 zapisy te wymuszaj  przemieszczanie si pielgniarki w jednym


dniu do kilku placówek a co najmniej dwóch, naley zwróci uwag , e w szkołach o


niewielkiej liczbie uczniów cotygodniowa obecno  przez 4 godziny oczywicie w


godzinach rannych ogranicza dost pno  w wikszych szkołach. Niewiele jest szkół
pracujcych do pónych godzin popołudniowych poniewa jest to sprzeczne z higien
nauczania i moliwo ciami ucznia.


2. Dost pno  godzinowa w poszczególnych szkołach jest nierealna, dezorganizuje prac
pielgniarek. Małe szkoły dzielone po kilka godzin dziennie. Godziny pracy pielgniarki
dostosowane powinny by do potrzeb w realizacji zada.
3. Zaproponowane zmiany w p 2.2 utrudni przygotowanie harmonogramu pracy i nie
poprawi dost pnoci do wiadcze dla uczniów.




4. Jaka powinna by dost pno  w szkołach w przedziale 500 uczniów i wicej ?
5. Zakłady opieki zdrowotnej zatrudniajce pielgniarki majce pod opiek profilaktyczn 
kilka małych szkół (250 uczniów i mniej) ponosz wiksze koszty wic powinno si to
wiza z wikszym wskanikiem bez wzgldu na obszar połoenia szkoły.

Kwalifikacje
Wymogi Ministra Zdrowia nie pozwalaj  zatrudni pielgniarki posiadaj cej
prawo wykonywania zawodu bez ukoczonego kursu kwalifikacyjnego dla pielgniarki
w rodowisku nauczania i wychowania. Jest to powany problem, poniewa pielgniarki
pracujce w innych placówkach ochrony zdrowia nie maj moliwo ci jego ukoczenia. W
Standardach opracowanych przez Instytut Matki i dziecka okre la si „ Pielgniarka powinna


posiada ukoczony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielgniarstwa rodowiska nauczania
i wychowania; w przypadku nie odbycia tego kursu pielgniarka powinna go ukoczy



najpóniej w terminie 2 lat od rozpoczcia pracy” Obecnie brakuje ju pielgniarek do pracy
w tym rodowisku.

Niewielka akceptacja dyrektorów szkół lub jej całkowity brak w przypadku ch ci
podnoszenia kwalifikacji (studia, specjalizacje, kursy ) przez pielgniarki szkolne – wymusza
natychmiastowe zast pstwa.

Stawka kapitacyjna
Nadal za niska stawka kapitacyjna i wskaniki koryguj ce . Proponowana stawka
kapitacyjna (%) jest najnisza w grupie wiadczeniodawców poz.) Ponisza tabela
przedstawia dane opublikowane w komunikacie prasowym na stronie Narodowego Funduszu
Zdrowia

przez Biuro Komunikacji Społecznej zatytułowane : „Informacja dotyczca

finansowania wiadcze podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2005-2010 i 2011.
Dynamika wzrostu wartoci redniej podstawowej stawki kapitacyjnej w latach:

Zbyt niska stawka na profilaktyk fluorkow , cena preparatów znacznie

przekracza

otrzymywane na ten cel !rodki.

Koszty utrzymania gabinetu
Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w ka"dej szkole wymaga takiego samego
wyposa"enia. Je"eli pielgniarka ma pod opiek kilka małych szkół ( np. obejmuje teren
jednej gminy to koszty nale#y pomno#y$ przez liczb % szkół) .
Koszty utrzymania jednego gabinetu:
1. koszty dojazdu – miesiczny ryczałt pracodawcy 200 złotych;
2. wiksze koszty utylizacji odpadów medycznych, odbieranych z miejsca wykonywania
!wiadcze& (ok. 30- 50 zł ryczałt za ka"dy gabinet);

3. koszty zakupu i prania odzie"y ochronnej (fartuch do ka"dej placówki 80,00 złotych raz
na dwa lata oraz koszty prania odzie"y min. 40 zł za półrocze);
4. opłaty za dzier"aw, u"yczenia gabinetu, media , (zale"y od umowy ze szkoł od 20,00
do 200,00 złotych miesicznie za gabinet);

5. podatek od nieruchomo !ci s gminy w których koszt podatku to !rednio 5,00 złotych
za m2 ;
6. koszty zakupu !rodków dezynfekcyjnych i !rodków czysto !ci do ka"dego gabinetu;
7. koszty zakupu wyposa"enia apteczek do ka"dego gabinetu;
8. koszty zakupu r kawiczek jednorazowych, jednorazowych prze !cieradeł , kubków
jednorazowych;
9. zakup materiałów biurowych oraz druków do ka"dego gabinetu. (około 80,00-100,00
złotych rocznie);
10. koszty legalizacji wagi w ka"dym gabinecie ( koszt legalizacji wraz z transportem 200,00
zł raz na 25 miesicy);
11. koszty zakupu aparatów do RR wraz z kompletem mankietów do ka"dego gabinetu
( 150,00 złotych);
12. zakup materiałów edukacji zdrowotnej np. plansze do udzielania pierwszej pomocy, filmy
instrukta"owe.

Odpowiedzialno'( samorz )dów lokalnych i administracji
1. Brak uregulowania przepisów mi*dzy resortami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa
O +wiaty i Administracji a dotycz,cych u-yczenia, u-ytkowania i zaopatrzenia gabinetów
profilaktycznych.
2. Pobieranie przez samorz,dy opłat i podatku od nieruchomo.ci od gabinetów.
3. Gabinety wyposa-one na poziomie lat 50 i 60 ubiegłego wieku.
4.

Przekłamania , fałszywe informacje prasowe dotycz /ce naszej odpowiedzialno +ci,

działa0 profilaktycznych (przygotowanie do bada0 profilaktycznych, wykonywanie bada0
przesiewowych,

fluoryzacja, wydawanie skierowa0, czynny udział w programach

samorz/dowych, itp.) oraz sposobu i zakresu wykonywania +wiadcze0 kontraktowanych w
1

1

NFZ powoduje, i nie wszyscy maj/ wiedz*, e w szkołach pracuj/ piel*gniarki.
5. Nie ujednolicone płatno.ci za wynajem gabinetów profilaktyki zdrowotnej we
1

wszystkich szkołach. Obecnie w zale no +ci od wymogów dyrektorów szkół, stawki s /
1

1

1

zró nicowane od 40 do 500 zł i stanowi/ dla nas du e obci/ enie finansowe. Dodatkowo
opłacamy podatek od nieruchomo +ci za wynajmowane gabinety.
6. Zgodnie z Ustaw/ gabinety profilaktyki zdrowotnej powinny by2 remontowane i
doposa-one przez jednostki samorz/dowe lub szkoły, które na ten cel otrzymuj/
dodatkowe +rodki finansowe.

Brak zapisów
1

1. zapisu o wyposa eniu gabinetu profilaktycznego ( na kim ten obowi/zek spoczywa);
1

2. zapisu o przeprowadzaniu bie /cych remontów w gabinecie profilaktycznym
(malowanie sprz/tanie wymiana okien czy drzwi);
3. zapisu o bezpłatnym udost *pnieniu gabinetu profilaktycznego do bezpłatnych
+wiadcze0 profilaktyczno - leczniczych na rzecz ucznia;

4. kontrakty piel*gniarek w szkołach, programy profilaktyczne, badania przesiewowe
dla celów profilaktycznych w ramach Narodowego Programu Zdrowia ,inne);
5. zapisu, który nadaje moc wykonawcz, dla Programu Rz,dowego (zawiera on
bowiem korzystne zapisy, wskazuj ,ce organ zało-ycielski szkoły –samorz,d- jako
odpowiedzialny za wypełnianie zada3 statutowych ).

Ubolewamy, 4e wiele spraw nie jest dobrze i przejrzy 5cie zapisanych w
obowi6zuj 6cych przepisach co powoduje szereg niedomówie7 czasem
nadinterpretacji.
Od dłu8szego czasu borykamy si9 w nielicznych placówkach o :wiatowo – wychowawczych z
problemem udowadniania, i8 nie posiadamy :rodków finansowych na opłaty, remonty i
kompleksowe wyposa8enie gabinetów profilaktycznych na terenie szkoły a spotykamy si9 z
takimi oczekiwaniami. Jak pa;stwo widzicie nie tylko województwo wielkopolskie ma ten
problem dotycz <cy niewiedzy decydentów.
Dla potwierdzenia naszego stanowiska chciałabym przytoczy= konkretny zapis z
Ustawy:
1. Ustawa o systemie o :wiaty z 07 wrze :nia 1991 r. z pó>niejszymi zmianami
Art. 67-69 ..”do realizacji zada; statutowych szkoła publiczna powinna umo8liwi?
korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przed lekarskiej”;
2. Rozporz<dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 31.12.2002 (DZ U 2003 nr.,6
poz. 69) z pó>niejszymi zmianami:
§ 20 Pomieszczenia szkoły i placówki(….) wyposa8a si9 w apteczki zaopatrzone w
:rodki niezb9dne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania

tej pomocy.

@

NAGROMADZONE TRUDNO CI…..
I. Zmiany w systemie oAwiaty:
1. Podział szkół na podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne );
2. ZmniejszajBca siC liczbC uczniów w szkołach;
3. Coraz młodsze dzieci w szkołach podstawowych;
4. Wzrost ilo Dci klas integracyjnych w szkołach;
5. NiechCE wychowawców do wypełniania kart prof. badania lek. ucznia w
miesiBcach wrzesieF i paGdziernik spowodowana najcz CDciej nieznajomo DciB
młodzieHy (dotyczy klas 1. gimnazjum i 1. ponadgimnazjalnych).
II. TrudnoAci w dost Ipie do materiałów edukacyjnych
III. Brak lub nie do koJca poprawna współpraca miIdzy pielIgniarkK Arodowiska
nauczania i wychowania a poradniK lekarza rodzinnego w zakresie:
1. terminowo DE wykonania badaF bilansowych
2. skierowania do specjalisty
IV. Współpraca z rodzicami i młodzieLK
V. Wymogi zwiKzane z dostosowaniem do przepisów Prezesa NFZ i MZ
ani
niektóry Nadaje Moc

Współdziałanie pracowników szkoły,
dyrektora i piel Mgniarki
Istotne jest aby strony mówiły i przedstawiały oferty współpracy.
O
Co pielNgniarka lub higienistka szkolna mo e
zaoferowaP dyrekcji szkoły i nauczycielom?
•
•
•

Rozpoznawanie problemów zdrowotnych
i społecznych
Wsparcie dla uczniów przewlekle
chorych i niepełnosprawnych
Pomoc w realizacji szkolnych

Co dyrekcja szkoły i nauczyciele mog Q
zaoferowaP pielNgniarce lub higienistce
szkolnej, aby mogła skutecznie wykonywaP
swoje zadania i mieP satysfakcje pracy ?
•
•
•

Docenienie roli pielRgniarki (uwaga,
szacunek, zrozumienie, akceptacja)
Partnerstwo, gotowoST do
współdziałania i współpraca
Warunki do pracy: gabinet

•
•
•

programów edukacji prozdrowotnej,
profilaktyki i promocji zdrowia
Pomoc w tworzeniu w szkole warunków
sprzyjajUcych zdrowiu
V
ZwiRkszenie bezpiecze stwa w szkole
U
Pierwsz pomoc medycznU uczniom i
pracownikom w urazach i nagłych
zachorowaniach

profilaktyczny,

RównieW aby oczekiwania jednej i drugiej strony były realne do spełnienia.

Czego dyrekcja szkoły i nauczyciele oczekuj \ od Czego piel]gniarka lub higienistka szkolna oczekuje
piel]gniarki lub higienistki szkolnej?
od dyrekcji szkoły i nauczycieli aby mogła
wykonywa^ swoje zadania i mie^ satysfakcje z
pracy?
•
•
•
•
•
•
•

Udzielania pierwszej pomocy
Dokonywania przegl \dów higieny osobistej
uczniów
Przekazywania informacji o stanie zdrowia i
higieny uczniów ,higieny _rodowiska
szkolnego
Udział w planowaniu i realizacji edukacji
zdrowotnej oraz programów profilaktyki i
promocji zdrowia
Obecno_ci w czasie trwania zaj`a lekcyjnych
w szkole , informacji o harmonogramie i
organizacji swojej pracy
Kompetencji, znajomo_ci przepisów
prawnych
b
b
Zaanga owania, wiarygodno_ci, yczliwo_ci i
kultury bycia

•
•
•
•

Zrozumienia zadac pieldgniarki lub
higienistki szkolnej i pomocy w ich
realizacji
Akceptacji, uznania kompetencji doe
samodzielnego wykonywania zada
Uznania za partnera w planowaniu, realizacji i
ewaluacji programów
Dobrego przepływu informacji miedzy
piel`gniarkf a dyrekcja i nauczycielami

PODSUMOWANIE
Przedstawiona diagnoza wskazuje, Xe:
1. dominujYcym oczekiwaniem dyrektorów szkół, jest zabezpieczenie przez pielZgniarkZ
lub higienistkZ szkolnY pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach
uczniów i pracowników;
2. osoby zwiYzane z ruchem szkół promujYcych zdrowie znacznie szerzej postrzegajY
role pielZgniarki lub higienistki szkolnej;
3. zgłoszone postulaty i opinie stanowiY cenne [ródło danych dla ustalenia zasad
współpracy.

Nalegy podkre hlii, ij pielkgniarka nie jest pracownikiem szkoły a jej harmonogram
pracy jest dostosowany do liczby dzieci i młodziely, dla których mwiadczy działania
profilaktyczne w danej szkole, i które finansuje płatnik, czyli Narodowy Fundusz
Zdrowia
Niech kn wychowawców do wypełniania kart prof. badania lek. ucznia w
miesiocach wrzesiep i paqdziernik spowodowana najczkrciej nieznajomorcio młodziejy
(dotyczy klas I gimnazjum i I ponadgimnazjalnych).
Niewielka akceptacja dyrektorów szkół lub jej całkowity brak w przypadku ch kci
podnoszenia kwalifikacji (studia, specjalizacje, kursy ) przez pielsgniarki szkolne natychmiastowe zast spstwa.

Zagrotenia w naszej pracy
• Silne stresy manifestuju sis najcz smciej silnymi emocjami a ich wyraz zalely od
indywidualnych dyspozycji osobowo mciowych człowieka.
Od pielsgniarki w mrodowisku nauczania i wychowania wiele sis wymaga. Mamy wysoko
postawionu

poprzeczks
v

odpowiedzialno m
v
wieloznaczno m

jeleli

v

zawodowe,

samodzielno m ,

za podejmowane decyzje. W pracy musimy by

czujne, mamy

chodzi

o

kwalifikacje

v

ról . W publikacjach (naszych elementarzach) jak:” Standardy i metodyka

pracy…” czy „Zdrowie i szkoła”, pielsgniarka szkolna jest postrzegana jak ta, która wspiera,
pomaga, jest jedynym pracownikiem medycznym na terenie szkoły, adwokatem dziecka
(ucznia) w sprawach dotycz ucych zdrowia.
Pielkgniarka zobowiozana jest do przestrzegania :
- ustawy o zawodach pielsgniarki i połolnej;
- kodeksu etyki zawodowej;
- karty praw pacjenta;
- konwencji dotyczucej praw dziecka.
w

PIEL GNIARKI pracuju, słulu, pomagaju , wspieraju mimo trudno mci z kontraktami

w Narodowym Funduszu Zdrowia (czsste zmiany w zapisach ), borykaju sis z niepewnu
sytuacju w słulbie zdrowia, sytuacjami konfliktowymi w miejscu pracy. Czssto takie sytuacje
doprowadzaju do powstania stresu.
• Stres chroniczny – powodowany codziennymi wymogami słulby/pracy i kłopotami z niu
zwiuzanymi. Stresory te zwykle nie powoduju skrajnie silnego napiscia, które by
v

przekroczyło molliwo mci adaptacyjne jednostki ale które mogu utrzymywa pielsgniarks,
innu osobs personelu medycznego w stresie powoduju poczucie znulenia , zmsczenia czy
niepotrzebne

doznania

emocjonalne

.

Nieskuteczne

utrzymywanie sis przez długi okres czasu

rozładowanie
v

mole doprowadzi

tego

napiscia,

do zaburzex w stanie
v

v

psychicznym ( nerwice) i fizycznym (choroby psychosomatyczne) oraz obnily sprawno m
funkcjonowania a w konsekwencji rozwój wypalenia zawodowego.

Ciogle nie mojemy odbijan sik od dna by wyj rn na prost o. Projekty ustaw, kolejne
rozporzodzenia nie wnoszo niczego, jadnego narzkdzia, które by wprost definiowało
naszo pozycj k i dawało rozwiozania wczerniej wspomnianych problemów.
Nie sposób w tak krótkim czasie i ciogle przerywanym wyst opieniu przez prowadzoco
II sesj k z pro rb o o skrócenie wyst opienia „bo czas nagli” poruszyn wszystkich tak
wajnych problemów istotnych dla naszego rrodowiska.
Bardzo serdecznie pragn k podzikkowan wszystkim kolejankom, które przyczyniły sik do
praktycznego stworzenia tego wyst opienia i przesyłały mi z rójnych stron Polski e-maile
dotyczoce trudnorci z jakimi muszo sik zmagan.
y

yczk wszystkim kolejankom pogody ducha, wytrwałorci i zadowolenia z wykonywanej

pracy.
Z wyrazami szacunku

mgr Danuta Staszewska-Kry zlak
Kierownik NZOZ Childmed Pozna{
Członek Zarz|du Krajowego
Stowarzyszenie Piel}gniarek Medycyny Szkolnej

korzystne zapisy, wskazuj ~ce organ załoycielski szkoły –samorz~d- jako odpowiedzialny za wypełnianie zada 
statutowych )

