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Zestawienie uwag /propozycji do Rozporz dzenia Ministra w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej



Zał cznik nr 1





Wykonanie profilaktycznego badania
lekarskiego ( bilans zdrowia) w klasie
VI szkoły podstawowej, a nie jaka
dotychczas w I Klasie gimnazjum ( II
semestr wiek 13 lat) ( wiersz 10 tabeli)





1.








Cze III
warunki realizacji porad
patrona owych oraz
bada bilansowych w
tym bada bilansowych
(tabela)





1. Cało badania lekarskiego składa si z czterech elementów :
• Informacja rodziców o stanie zdrowia swojego dziecka
• Informacja wychowawcy klasy
• Informacja piel gniarki szkolnej
• Badanie lekarskie
2. Badanie wykonane było by w tym samym wieku, ale na
wcze niejszym etapie edukacji (zako czenie szkoły
podstawowej);
3. Wykonanie badania w ostatniej klasie szkoły podstawowej
sprawi, i realizacja bada b dzie na najwy szym poziomie;
4. Dotychczasowi wychowawcy znaj swoich uczniów i mog
rzetelnie wypełni swoj informacj , gdy na nowym etapie
edukacji (nowa szkoła) obserwuje si niech wychowawców
do wypełniania kart profilaktycznego badania lekarskiego
ucznia w miesi cach wrzesie i pa dziernik, która
spowodowana jest najcz ciej nieznajomo ci młodzie y;
5. Piel gniarka na nowym etapie edukacji mo e od pocz tku roku
szkolnego zaplanowa proces piel gnowania w stosunku do

uczniów w klasie I gimnazjum.





1. Cało badania lekarskiego składa si z czterech elementów :
• Informacja rodziców o stanie zdrowia swojego dziecka
• Informacja wychowawcy klasy
• Informacja piel gniarki szkolnej
• Badanie lekarskie
2. Badanie wykonane było by w tym samym wieku, ale na
wcze niejszym etapie edukacji (zako czenie szkoły
gimnazjalnej);
3. Wykonanie badania w ostatniej klasie szkoły podstawowej
sprawi, i realizacja bada b dzie na najwy szym poziomie;
4. Dotychczasowi wychowawcy znaj swoich uczniów i mog
rzetelnie wypełni swoj informacj , gdy na nowym etapie
edukacji (nowa szkoła) obserwuje si niech wychowawców
do wypełniania kart profilaktycznego badania lekarskiego
ucznia w miesi cach wrzesie i pa dziernik, która
spowodowana jest najcz ciej nieznajomo ci młodzie y;
5. Piel gniarka na nowym etapie edukacji mo e od pocz tku roku
szkolnego zaplanowa proces piel gnowania w stosunku do
uczniów w klasie I ponadgimnazjum.

Wykonanie profilaktycznego badania
lekarskiego ( bilans zdrowia) w klasie
III gimnazjum a nie jaka dotychczas w
I Klasie szkoły ponadgimmnazjalnej
(II semestr wiek 16 lat) (wiersz 11
tabeli)









2.








Cze III
warunki realizacji porad
patrona owych oraz
bada bilansowych w
tym bada bilansowych
(tabela)



Zał cznik nr 4

Cz
II
Warunki realizacji testów
przesiewowych (tabela)



3.

Wykonanie testów przesiewowych w
klasie VI szkoły podstawowej, a nie
jaka dotychczas w I Klasie gimnazjum
( II semestr wiek 13 lat) ( wiersz 4
tabeli)





1. Cało badania lekarskiego składa si z czterech elementów :
• Informacja rodziców o stanie zdrowia swojego dziecka
• Informacja wychowawcy klasy
• Informacja piel gniarki szkolnej
• Badanie lekarskie
2. Badanie wykonane było by w tym samym wieku, ale na
wcze niejszym etapie edukacji (zako czenie szkoły







podstawowej);
3. Wykonanie badania w ostatniej klasie szkoły podstawowej
sprawi, i realizacja bada b dzie na najwy szym poziomie;
4. Dotychczasowi wychowawcy znaj swoich uczniów i mog
rzetelnie wypełni swoj informacj , gdy na nowym etapie
edukacji (nowa szkoła) obserwuje si niech wychowawców
do wypełniania kart profilaktycznego badania lekarskiego
ucznia w miesi cach wrzesie i pa dziernik, która
spowodowana jest najcz ciej nieznajomo ci młodzie y;
5. Piel gniarka na nowym etapie edukacji mo e od pocz tku roku
szkolnego zaplanowa proces piel gnowania w stosunku do
uczniów w klasie I gimnazjum.



4.






Cz
II
Warunki realizacji testów
przesiewowych (tabela)







1. Cało badania lekarskiego składa si z czterech elementów :
• Informacja rodziców o stanie zdrowia swojego dziecka
• Informacja wychowawcy klasy
• Informacja piel gniarki szkolnej
• Badanie lekarskie
2. Badanie wykonane było by w tym samym wieku, ale na
wcze niejszym etapie edukacji (zako czenie szkoły
Wykonanie testów przesiewowych w
gimnazjalnej);
klasie III
gimnazjum a nie jaka 3. Wykonanie badania w ostatniej klasie szkoły podstawowej
dotychczas w I Klasie szkoły
sprawi, i realizacja bada b dzie na najwy szym poziomie;
ponadgimmnazjalnej
4. Dotychczasowi wychowawcy znaj swoich uczniów i mog
(II semestr wiek 16 lat) (wiersz 5 tabeli)
rzetelnie wypełni swoj informacj , gdy na nowym etapie
edukacji (nowa szkoła) obserwuje si niech wychowawców
do wypełniania kart profilaktycznego badania lekarskiego
ucznia w miesi cach wrzesie i pa dziernik, która
spowodowana jest najcz ciej nieznajomo ci młodzie y;
5. Piel gniarka na nowym etapie edukacji mo e od pocz tku roku
szkolnego zaplanowa proces piel gnowania w stosunku do
uczniów w klasie I ponadgimnazjum.



Proponujemy zapis wiadczeniodawca
zapewnia dost pno do wiadcze od
poniedziałku do pi tku, z wył czeniem
dni ustawowo wolnych od pracy, w
wymiarze czasu pracy proporcjonalnym
do liczby uczniów oraz planu godzin
lekcyjnych zgodnie z harmonogramem
pracy wiadczeniodawcy.

Proponowany podział godzinowy czasu pracy piel gniarki budzi
wiele kontrowersji w rodowisku piel gniarek szkolnych, przyj te
wcze niej rozwi zania zapewniały realizacj
wiadcze
zdrowotnych i nadal powinny by kontynuowane. Utrzymanie
zaproponowanych w rozporz dzeniu warunków powoduje:
organizacj
pracy piel gniarce, konieczno
utrudnion
przemieszczania si w ci gu jednego dnia do dwóch a nawet trzech
szkół, zwi ksza koszty oraz ogranicza godziny pracy przeznaczone
na wykonywanie
wiadcze
zdrowotnych w placówkach
szkolnych.
Podział czasu pracy wymusza na wiadczeniodawcach zatrudnienie
nowych wykwalifikowanych piel gniarek, których na rynku usług
medycznych nie ma, bez zagwarantowania rodków finansowych
na ten cel.




















III pkt. 2
Cz
Wymagana dost pno




6.

















Cz
III pkt. 1
Wymagane kwalifikacje
ppkt. 1.1. piel gniarka




5.





Proponujemy doda zapis piel gniarka,
która
uko czyła
szkolenie
specjalizacyjne
w
dziedzinie
piel gniarstwa
pediatrycznego
lub
posiada tytuł zawodowy magistra oraz
dwuletni sta w zawodzie i pracuje pod
nadzorem specjalisty w dziedzinie
piel gniarstwa nauczania i wychowania
do chwili uzyskania wymaganych
kwalifikacji.

wiadczeniodawcy od kilku lat zwracaj uwag na deficyt kadr
medycznych w dziedzinie piel gniarstwa rodowiska nauczania i
wychowania. Problem ten obecnie si nasila z uwagi na
odchodz ce na emerytur piel gniarki, brak wykwalifikowanej
kadry oraz brakiem zainteresowania piel gniarek podj ciem
kształcenia w dziedzinie piel gniarstwa rodowiska nauczania i
wychowania.
Dopuszczenie do wykonywania wiadcze zdrowotnych z zakresu
piel gniarki rodowiska nauczania i wychowania piel gniarek
posiadaj cych szkolenie specjalizacyjne z dziedziny piel gniarstwa
pediatrycznego oraz piel gniarek z tytułem magistra umo liwi
zapewnienie
kadr
piel gniarskich
wiadczeniodawcom
realizuj cym ten zakres.

















Nale y zauwa y , e w pozostałych warunkach realizacji
wiadcze okre lonych w rozporz dzeniu tj. lekarza POZ,
piel gniarki POZ i poło nej wiadczeniodawca zapewnia
dost pno w miejscu ich udzielania od poniedziałku do pi tku, w
godzinach pomi dzy 8.00 a 18.00, z wył czeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy
wiadczeniodawcy. Dost pno ta nie jest uzale niona od liczby
zebranych
deklaracji
ani
te
od
charakterystyki
wiadczeniobiorców a harmonogram pracy ustala sam
wiadczeniodawca.

