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Opinia w sprawie zapewnienia opieki dziecku zagrożonemu wystąpieniem
silnej reakcji anafilaktycznej podczas pobytu w szkole przez pielęgniarkę

środowiska nauczania i wychowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019, poz. 736)
do zadań pielęgniarki szkolnej należy między innymi czynne poradnictwo dla uczniów z
problemami zdrowotnymi, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych
zachorowań oraz doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa
uczniów. Wyżej wymienione rozporządzenie określa również zasady i warunki udzielania
świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, w tym również
wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka dysponuje szafką przeznaczoną do
przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych oraz zestawem
przeciwwstrząsowym wyposażonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być
doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu
produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących
życie (Dz. U. 2018, poz. 909) w lek przeciwalergiczny o nazwie Adrenalinum 1 mg/mi lub 300
I-'g/0,3 mi lub 150 I-'g/0,3 mi lub 1 mg/10 mi - roztwór do wstrzykiwań stosowany jako lek
pierwszego rzutu w ramach udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia silnej
reakcji anafilaktycznej.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania posiada kompetencje uprawniające ją do
udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, podawania leków różnymi drogami,
prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły.

Pielęgniarka zobowiązana jest również do przestrzegania standardów postępowania podczas
udzielania świadczeń zdrowotnych. W trosce o bezpieczeństwo opieki nad
świadczeniobiorcami zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 roku
w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarka zobowiązana jest do
przestrzegania procedur dotyczących zasad postępowania z lekami i środkami medycznymi
na terenie szkoły.

Z dniem 12 września 2019 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 o
opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019.1078 z dnia 2019.06.11), które zobowiązują
dyrektora szkoły do organizacji opieki nad uczniami. Artykuł 11 wymienionej ustawy brzmi:
Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad
uczniami współpracuje z:
1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;



2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o
procedury organizacyjne postępowania.

Zgodnie z ustawą (. .. ) w celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi
lub niepełnosprawnymi w szkole pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo
higienistka szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami,
pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły.
2. Współpraca (. ..) obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego
do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych
czynności podczas pobytu ucznia w szkole.
3. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole

przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. (Art.21)
Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na
temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych,
odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. (Art. 22)

Wobec powyższego pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania posiada odpowiednie
kompetencje, sprzęt i leki aby współpracując z dyrektorem, pracownikami szkoły i rodzicami
zapewnić opiekę dziecku zagrożonemu wystąpieniem silnej reakcji anafilaktycznej podczas
pobytu w szkole przy czym za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiada dyrektor szkoły.
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