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12 wrześnią weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa gwarantuje, że każda
szkoła podstawowa i średnia w kraju będzie mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub
higienistkę.
Zgodnie z zapisami ustawy organ prowadzący szkołę, czyli odpowiednia władza samorządowa, zapewni
uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej prowadzonego przez pielęgniarkę lub
higienistkę. Taki gabinet powinien co do zasady działać w każdej szkole. W przypadku braku gabinetu
profilaktyki zdrowotnej w szkole, pielęgniarka może sprawować opiekę w miejscu określonym w
umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tj. w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Wówczas pielęgniarka realizuje na terenie szkoły niektóre czynności, np. edukację zdrowotną,
fluoryzację, natomiast badania profilaktyczne – w gabinecie POZ.
Ustawa wprowadza również obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z opieki
stomatologicznej. Jeśli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ ją prowadzący zawiera
porozumienie z podmiotem współpracującym – gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń
stomatologicznych dla dzieci, finansowanych ze środków publicznych.
Jednym z głównych założeń nowych przepisów jest określenie koordynującej roli pielęgniarki szkolnej.
Ustawa wyznacza pielęgniarkom i higienistkom szkolnym profilaktyczną opiekę nad uczniami, ale też
integracja wszelkich działań podejmowanych dla zdrowia dzieci. Chodzi o dobrą współpracę wszystkich
osób i instytucji zaangażowanych w sprawowanie opieki nad uczniem – lekarzy, rodziców, nauczycieli,
pedagogów, dyrektora szkoły, władz samorządowych. Współdziałanie ma służyć zdrowiu dzieci,
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Warto podkreślić, że pielęgniarka współpracuje z dyrektorem
oraz pracownikami szkoły, ale nie jest pracownikiem szkoły.
Ważnym elementem działań pielęgniarki lub higienistki szkolnej jest współpraca z rodzicami oraz
dorosłymi uczniami. Będzie ona polegała m. in. na przekazywaniu informacji o stanie zdrowia i rozwoju
psychofizycznym ucznia, terminach i zakresie udzielania świadczeń, możliwościach i sposobie
kontaktowania się w sprawach związanych z opieką medyczną.
Pielęgniarka lub higienistka mają wspierać rodziców lub pełnoletnich uczniów w organizacji korzystania
z profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych czy
szczepień ochronnych. Do zadań pielęgniarki i higienistki należy też czuwanie nad realizacją zaleceń
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz dentysty.
Ustawa przewiduje również, że w stanach nagłego zagrożenia zdrowia, podczas przewożenia ucznia
karetką pogotowia, pielęgniarka lub higienistka może towarzyszyć dziecku w drodze do szpitala i w
szpitalu – do czasu przybycia rodziców. Decyzję o obecności pielęgniarki lub higienistki podczas
transportu podejmie kierownik zespołu ratownictwa medycznego, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
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