Informacje pielęgniarki
szkolnej
Szanowni Rodzice

Pielęgniarka Środowiska Nauczania i Wychowania
Agata Lichtenstein=Serwinowska
jest również administratorem danych osobowych
Paostwa Dzieci

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELEGNIARKI SZKOLNEJ
UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2. Kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami
testów;
3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
4. Sprawowanie doraźnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi oraz z niepełnosprawnością, realizacja
świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego
liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u
ucznia w trakcie pobytu w szkole;
5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
i warunków sanitarnych w szkole;
7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
8. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom
fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą
nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x w roku, w odstępach co 6 tygodni;
9. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

………………………………………………………..
(Miejscowośd, data)

………………………………………………………………………………….……………………………
(Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna)

……………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną
Niniejszym na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019 poz. 1078) wyrażam
sprzeciw odnośnie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania
i wychowania
♦1. w pełnym zakresie
♦ 2. w zakresie świadczeo polegających na ………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
♦ w stosunku do pozostającej/ego pod moją opieką
…………………………………………………………….………
(imię i nazwisko małoletniego ucznia i nr PESEL)
…………………….…………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego )

♦ proszę zakreślid pkt. 1 lub 2 .
W przypadku zakreślenia pkt. 2 należy wpisad zakres świadczeo objętych sprzeciwem

Bilanse zdrowia

Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarki szkolne to określone dla danej grupy wiekowej
testy do oceny wzroku, słuchu, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiary antropometryczne (waga,
wzrost),obliczenia na skalach centylowych , obliczanie BMI, oraz ocena postawy ciała w celu wykrycia
ewentualnych wad. Badania te są wstępnym przygotowaniem do badań lekarskich.


Bilans zdrowia to kompleksowe badanie lekarskie, które pozwala kontrolować stan zdrowia dziecka i
czuwać nad jego prawidłowym rozwojem. Zakres badań jest zróżnicowany i zależy od wieku dziecka.
Bilanse przeprowadzane są na różnych etapach życia (0, 2, 4, 6, 10, 14, 18 rok życia).Wykonywanie ich
systematycznie, zgodnie z kalendarzem bilansów, pozwala na wykrycie ewentualnych chorób lub
nieprawidłowości w rozwoju dziecka i podjęciu działań, zmierzających do poprawy zdrowia dziecka.

PRZYPOMINAM
O KONIECZNOŚCI ZGŁASZANIA SIĘ Z DZIEĆMI NA BADANIA LEKARSKIE
W GABINETACH POZ ORAZ O ZWROCIE KART BILANSOWYCH DO
PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

WIEK ALBO ETAP
EDUKACJI

Roczne
obowiązkowe
przygotowanie
przedszkolne
6 lat „0”
Wrzesień –
listopad
Klasa I – 7 lat
(gdy bilans 6latka
nie był wykonany)
Klasa III
szkoły
podstawowej
10 lat II semestr

Klasa V
szkoły
podstawowej
12 lat II semestr

Klasa VII
13 lat I semestr

TESTY PRZESIEWOWE

1. Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym
określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa,
zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);
4) ostrości wzroku;
5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
6) ciśnienia tętniczego krwi.
2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym
określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzroku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.
Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym
określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzroku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.
Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym
określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i
nadmiernej kifozy piersiowej;
3) ostrości wzroku;
4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
5) ciśnienia tętniczego krwi.

FLUORYZACJA
W SZKOLE

ZABIEGI PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ (FLUORYZACJA)
WYKONYWANE DOTYCHCZAS W SZKOLE
u uczniów klas I – VI, ze względów epidemiologicznych zostały
wstrzymane do odwołania.

Wskazania dla Rodziców
DBAJMY O ZDROWIE I HIGIENĘ DZIECI

WSZAWICA JEST CZĘSTĄ CHOROBĄ PASOŻYTNICZĄ,
A PRZY TYM STANOWI PROBLEM O WYMIARZE SPOŁECZNYM.
Do zarażenia tym pasożytami może dojść poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną wszawicą, lub jej
rzeczami osobistymi. Przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, przytulanie się, stykanie głowami, wspólne
używanie grzebieni, szczotek, ozdób do włosów, nakryć głowy, ręczników czy bielizny pościelowej stwarza idealne
warunki do przenoszenia wszy.
Wszy pasożytują wyłączenie na owłosionej części skóry głowy i żywią się krwią człowieka. Najbardziej
charakterystycznym objawem wszawicy jest świąd skóry. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie,
które swędzi i piecze. Wszy występują najczęściej za uszami i z tyłu głowy tuż nad karkiem. Obecność dorosłych
osobników można zauważyć gołym okiem, wyglądają jak ziarenka sezamu. Jaja (gnidy) występują zwykle u
nasady włosów. Wyglądem przypominają łupież, jednak w przeciwieństwie do niego, trudno je usunąć.
Preparaty przeciwko wszawicy w formie szamponów, płynów, pianek czy aerozoli dostępne są w aptekach bez
recepty.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców w przypadku pojawienia się wszawicy w środowisku
szkolnym :
- związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,

- wyrobienie w dziecku nawyku dbania o wyłączność w użytkowaniu przedmiotów osobistych tj.
grzebieni, gumek i opasek do włosów, ręczników, czapek itp.
- codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
- mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
- używanie szamponów z odżywką ułatwiających rozczesywanie włosów,
- systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów co najmniej raz na 7-10 dni ,bo liczy
się szybka reakcja, co hamuje ryzyko rozprzestrzenienia się wszawicy.

- W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w
aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
- W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy
domownicy.
- Pamiętając o cyklu rozwoju pasożyta i jego formach przetrwalnikowych, kurację powtarzamy dwu lub
trzykrotnie w zależności od stosowanego preparatu i zaleceń producenta.
- Pamiętajmy również o zmianie pościeli, ręczników, ubrań i bielizny po każdorazowym wykonaniu
zabiegu, w całym domu i u wszystkich domowników. Pościel i ubrania pierzemy w wysokich temperaturach
(co najmniej 55 0C ) i o ile to możliwe prasujemy żelazkiem.
Przedmioty higieny osobistej należy dokładnie wymyć (można je wyparzyć), meble tapicerowane i dywany
dokładnie odkurzyć.
W TROSCE O PAŃSTWA DZIECI PROSIMY O REAGOWANIE NA APELE ZE STRONY
PRACOWNIKÓW SZKOŁY DOTYCZĄCE POJAWIENIA SIĘ PROBLEMU.
Przypominamy że w przypadku pojawienia się, lub podejrzenia wystąpienia wszawicy otrzymają Państwo
informację o konieczności dokonania przeglądu skóry głowy i wdrożenia odpowiednich działań.
Jednocześnie przypominamy iż w świetle obowiązujących przepisów wszawica nie jest chorobą zakaźną, a jedynie
problemem natury społeczno-higienicznej, i tym samym skuteczną walka z nią pozostaje w gestii rodziny.

