
W  „pigułce” o pracy pielęgniarki w szkole…. 
 
Pielęgniarka szkolna realizuje świadczenia zdrowotne w Zespole Szkół Urszulańskich we 
Wrocławiu w oparciu o porozumienie zawarte z Dyrektorem Zespołu Szkół Urszulańskich 
oraz  umową   pomiędzy NZOZ NURSE-MED Ewa Czekańska a DOW NFZ we Wrocławiu. 
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej , a zwłaszcza załącznik nr 4  określa WYKAZ 
ŚWIADCZE Ń GWARANTOWANYCH PIEL ĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W 
ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH R EALIZACJI, w tym mi ędzy innymi: 
 

 
 Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:  
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych; 
2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami  
z dodatnimi wynikami testów;  
3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;  
4) sprawowanie opieki nad  uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,   
w tym realizacja  świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia  
lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem 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 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;  
9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.  
 
 
Pielęgniarka szkolna współpracuje z uczniami, rodzicami, wychowawcą, gronem 
pedagogicznym , dyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem , pielęgniarką i lekarzem 
POZ, instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka i innymi. 
 
W przypadku pytań, wątpliwości, chęci uzyskania porady, wyrażenia opinii  serdecznie 
zapraszam do  kontaktu osobistego w godzinach pracy, a także za pomocą poczty 
elektronicznej…. 
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