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XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
z dnia 11 marca 2017 roku

w sprawie: zapewnienia opieki pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku
nauczania i wychowania

skierowany do:
Rządu RP
Ministra Zdrowia

UZASADNIENIE:
Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przewiduje udzielanie świadczeń

zdrowotnych przez zespół podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzić będzie
lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna poz. Biorąc pod uwagę aspekt działań
profilaktycznych realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, pominięcie
pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania jest wysoce niefortunnym rozwiązaniem,
ponieważ w ten sposób zawęża się zakres świadczeń POZ o najmniej obciążające budżet
środków publicznych, zadania, tj. profilaktykę i promocję zdrowia, które to winny być
priorytetem. Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują przede wszystkim:
1. Świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów

przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, które pozwalają w porę wykryć
nieprawidłowości w zakresie:
a. rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika

masy ciała (Body Mass Index - BMI);
b. układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej,

zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
c. zeza (Cover test, test Hirschberga);
d. ostrości wzroku;
e. widzenia barw;
f. słuchu (badanie orientacyjne szeptem),

2. Kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowarue opieki nad uczmarm
z dodatnimi wynikami testów,

3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki
nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,

4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
5. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Mając na względzie dobro i zdrowie polskich dzieci i młodzieży oraz zakres
udzielanych świadczeń zdrowotnych przewidzianych do realizacji przez pielęgniarki
środowiska nauczania i wychowania, Delegaci zgromadzeni na XXIX Okręgowym Zjeździe
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku uważają, iż świadczenia zdrowotne udzielane przez
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, winny być zagwarantowane przepisami
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
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