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Szanowna Pani Prezes
Z dużym zainteresowaniem przeczytałyśmy treść pisma, jakie wystosowała Pani, jako Prezes
Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej do Pani Premier, wyrażając w nim
obawy związane z funkcjonowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole.
Zgadzamy się, że od samego początku funkcjonowania Kas Chorych, a później NFZ ten dział POZ,
jakim jest medycyna szkolna nie był traktowany na równi z innymi podmiotami.
To prawda, że system opieki zdrowotnej to nie tylko lekarze, to także pielęgniarki, ale to także
Szanowna Pani Prezes higienistki szkolne, o których pisze pani w sposób uwłaczający ich pracy,
kompetencji i wykształceniu. Przedstawiła Pani tą grupę zawodową, jako niedouczoną, wymarłą,
pozbawioną prawie że prawa do pracy, argumentując to tym, iż szkoły kształcące higienistki szkolne
już nie funkcjonują. Na marginesie warto podkreślić, że licea pielęgniarskie, których absolwentkami
jest wiele pielęgniarek też już nie istnieją, czy to oznacza, że te pielęgniarki nie maja racji bytu? Pani
Prezes my żyjemy, pracujemy, szkolimy się, niektóre z nas mają ukończone studia magisterskie,
podyplomowe, nigdy nie odeszłyśmy ze szkół, więc nie ma mowy o powrocie higienistek. W piśmie
skierowanym do Pani Premier pisze zatem Pani nieprawdę. Pani obawia się degradacji pielęgniarek
medycyny szkolnej do zawodu higienistki. Pytamy skąd Pani obawy?. Jaka jest w tej chwili różnica w
zadaniach, jakie realizuje w szkole pielęgniarka szkolna a higienistka szkolna? Proszę wskazać
różnice, co do wymagań lub warunków, jakie stawia NFZ pielęgniarce szkolnej i higienistce szkolnej.
Czy pielęgniarka szkolna ma więcej wymagań, większą stawkę kapitacyjną, większą
odpowiedzialność cywilno - prawną aniżeli higienistka szkolna? – Odpowiedź - absolutnie nie.
Zadania realizowane przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad uczniami w szkole są takie same – takie są zapisy ustawy. Problem dla Pań
Pielęgniarek tkwi tylko w nazwie, nie chcą być nazywane higienistkami.
Nie jest prawdą, że tylko pielęgniarki są wykształcone, bo mają kursy kwalifikacyjne lub specjalizację
w środowisku nauczania i wychowania. Mają, bo muszą mieć, inaczej nie mogłyby pracować w
szkole, ponieważ z definicji „Pielęgniarka - Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in.
pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystuje
lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wykonuje samodzielne działania w zakresie diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonuje zlecenia lekarskie. W przypadku, gdy
pielęgniarka uzna zlecenie za błędne zobowiązana jest odmówić jego wykonania. Zajmuje się także
szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.”- źródło Wikipedia
Higienistka szkolna - osoba, która nadzoruje stan sanitarny placówek nauczania i wychowania, stan
zdrowia i rozwoju uczniów oraz oświatę zdrowotną w szkole.
Higienistką szkolną może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie
higienistki szkolnej. Higienistką szkolną jest też osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną

lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom higienistki szkolnej.
Higienistka szkolna jest uprawniona do:















zbierania informacji dotyczących stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
ustalania z kierownictwem placówki oświatowej wymogów dotyczących jej stanu sanitarnego,
nadzorowania żywienia pod względem higienicznym oraz wartościowym,
wykonywania badań i pomiarów wysokości oraz ciężaru ciała, obwodu klatki piersiowej, siły
mięśni, pojemności płuc, grubości tkanki tłuszczowej, tętna, temperatury i ciśnienia krwi, w
celu wczesnego wykrycia odchyleń od prawidłowości w stanie zdrowia i rozwoju dzieci,
nadzorowania przestrzegania zasad higieny przez cały personel zatrudniony w placówce
oświatowej,
orzekania o gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych, o warunkach zdrowotnych
do dalszego kształcenia i wyboru zawodu, udziale w lekcjach wf i zajęciach sportowych,
udziału w kwalifikowaniu dzieci do różnych form zorganizowanego wypoczynku (kolonie,
obozy, turnusy zdrowotne),
wykonywania szczepień ochronnych,
przygotowywania zapotrzebowania na leki i materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej,
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach na terenie swej pracy,
współpracy z kierownictwem szkoły, wychowawcami i radą pedagogiczną w zakresie
wychowania zdrowotnego,
prowadzenia dokumentacji zdrowotnej uczniów,
nadzorowania i przeprowadzenia akcji dezynfekcyjnych na terenie placówki oświatowej,
spowodowanych wystąpieniem chorób zakaźnych.

Higienistka – zawody regulowane klasyfikacji zawodów i specjalności zawód higienistki szkolnej
jest pod kodem 325902.
Zatem zawód higienistki, tak jak i pielęgniarki jest zawodem, regulowanym odpowiednimi
przepisami prawa, z tą różnicą, że higienistka jest przygotowana do pracy z szkole z racji
wykształcenia, pielęgniarka z racji „przyuczenia”.
Szanowna Pani Prezes „Niech każdy robi to, do czego został zobligowany uzyskując stosowne
wykształcenie”
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