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pragnę zwrócić uwaę Pana Ministra na ważne w mojej ocenie zagadnienie realizacji

opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

Zwracali się do mnie w powyższej sprawie rodzice dzieci, dyrektorzy szkół, lekarze

obejmujący opieką medyczną uczniów przebywających w ośrodkach dla dzieci przewlekle

chorych. W minionym roku występowali do mnie w tej sprawie także przedstawiciele

środowisk pielęgniarek zatrudnionych w placówkach oświatowych z Rzeszowa, Zielonej

Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.

W 2012 r. Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Szkolnych przygotowało

opracowanie pt. „Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie

profilaktycznej opieki zdrowotnej udzielanej w środowisku nauczania i wychowania”.

Zawarte są w nim postulaty środowiska pielęgniarek. zmierząjące do usprawnienia

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w środowisku nauczania i wychowania.

Liczba zgłaszanych spraw oraz różnorodność poruszanej tematyki, upoważniają mnie

do zwrócenia się do Pana Ministra w powyższej sprawie.

Rodzice dzieci, dyrektorzy szkół, lekarze i pielęgniarki, przedstawiają zagadnienie

dostępności dzieci do świadczeń medycznych w placówkach nauczania i wychowania,

prezentując własny punktu widzenia. Nie zawsze są one ze sobą zbieżne.

Rodzice oczekują, że jego dziecko podczas pobytu w szkole uzyska niezbędną pomoc

medyczną zawsze wtedy, kiedy będzie jej potrzebowało. Dyrektorzy placówek oświatowych

oczekują, że pielęgniarka będzie partnerem dyrektora szkoły, który pomoże mu rozwiązać

problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów. Pielęgniarki



zatrudnione w placówkach nauczania i wychowania chcą wykorzystać swoje kwalifikacje

i umiejętności zawodowe w taki sposób, by rzetelnie wypełnić zadania nałożone na nie

w przepisach prawa.

Praktyka wskazuje, że dotychczasowe regulacje prawne nie zapewniają w sposób

dostateczny możliwości sprawowania rzeczywistej opieki pielęgniarskiej nad dziećmi

i młodzieżą, przebywającą w placówkach nauczania i wychowania.

Analiza zgłaszanych do mojego biura spraw wskazuje, że do najważniejszych

problemów można zaliczyć: normy zatrudnienia pielęgniarek w szkołach, opiekę

pielęgniarską nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli, opiekę pielęgniarską nad dziećmi

przebywającymi w całodobowych ośrodkach podlegających resortowi oświaty, np. ośrodki

dla dzieci niedowidzących oraz uregulowanie sprawy finansowania i wyposażenia gabinetu

Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w szkołach.

Uzależnianie norm zatrudnienia pielęgniarek w placówkach nauczania i wychowania

jedynie od od liczby uczniów w placówce jest niewystarczającym kryterium. Rozwiązanie to

powoduje, że małe szkoły, w których liczba uczniów nie przekracza 250, mają

zagwarantowaną opiekę pielęgniarską w „symbolicznyrn wymiarze” 4 godzin tygodniowo.

Małe szkoły to najczęściej placówki zorganizowane na terenach wiejskich oraz szkoły

niepubliczne. Uczniowie tych placówek, ze względu na swoją specyfikę, w szczególny

sposób potrzebują opieki pielęgniarskiej. W szkołach niepublicznych często liczną grupę

uczniów stanowią uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym

z niepełnosprawnościami. W szkołach zorganizowanych na terenach wiejskich, często

utrudniony jest dostęp do opieki specjalistycznej. Określone przepisami prawa zadania muszą

zostać wykonane przez pielęgniarkę w szkole. Jeśli pielęgniarka jest w szkole jeden raz

w tygodniu przez 4 godziny, to takie zadania, jak: profilaktyka zdrowotna, wykorzystanie

wyników badania bilansowego, czynne poradnictwo dla uczniów, udzielanie pomocy

przedlekarskiej, mogą być wykonywane jedynie nominalnie. W skrajnych przypadkach,

z powodów organizacyjnych pracy szkoły, pielęgniarka może nie zetknąć się realnie

w wybraną klasą, czyli grupą uczniów.

Plany upowszechnienia opieki przedszkolnej nad dziećmi wymagają, by sprawa opieki

pielęgniarskiej w przedszkolach została po raz kolejny przeanalizowana. Obecnie, najmłodsze

dzieci uczęszczające do przedszkola nie są objęte opieką pielęgniarską. Należy wskazać, że

wiele zagadnień dotyczących rozwoju psychofizycznego u dziecka trzyletniego powiązanych

jest z aspektami medycznymi, np. trening czystości, umiejętność samodzielnego jedzenia,

rozwój mowy, doskonalenie umiejętności z zakresu tzw. motoryki małej, rozwój
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emocjonalny, rozpoznanie objawów będących początkiem zaburzeń neurologicznych.

Możliwość współpracy pielęgniarki z nauczycielem przedszkola i rodzicami dziecka, byłaby

bardzo korzystna dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Nadal zgłaszane są sprawy związane z organizowaniem, wyposażaniem

i użytkowaniem przez pielęgniarki gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

w szkołach oraz problemy wynikające z konieczności przemieszczania się pielęgniarek

między poszczególnymi szkołami na terenach wiejskich. tam, gdzie szkoły znajdują się

w znacznej od siebie odległości.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i młodzieży, działając na mocy

art. 11 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn.

zm.), zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pogłębioną analizę przedstawionego problemu

i podjęcie działań, celem zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci w szkołach

i przedszkolach.
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Z uwagą zapoznałem się z propozycjami rozwiązań dotyczących organizacji profilaktycznej

opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, zawartych w wystajieniu ZSS/500/1/2014/EK.

Wiele wątków przedstawionych w piśmie, które w sposób ogólny prezentują zgłoszone

do Biura Rzecznika Praw Dziecka problemy, uniemożliwia podjęcie przeze mnie stosownych

działafi interwencyjnych. Z tego względu proponuję, by indywidualne sprawy dotyczące

opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, która —

w opinii Wnioskodawców — może być sprawowana w sposób niewłaściwy lub nierzetelny,

były przekazywane Ministrowi Zdrowia. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje,

że kierowane do nas prośby o interwencję, w szczególności dotyczące zapewnienia dzieciom

i młodzieży przewlekle chorym właściwych warunków pobytu w placówkach oświatowych,

były rozstrzygane szybko, z pozytywnym skutkiem. W takich przypadkach istotne jest

również stosowanie jednolitych kryteriów prowadzenia i rozstrzygania spraw, gwarantujące

zachowanie zasady równego traktowania.

Analizując treść propozycji zmian w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą chcę

podkreślić, że aktualny system opieki zdrowotnej jest odmienny od organizacji tej opieki

w naszym kraju do 1999 roku. Reforma ochrony zdrowia wdrożona w latach

dziewięćdziesiątych, powiązana z reformą administracji i oświaty, całkowicie zmieniła

poprzednio obowiązujące struktury systemu ochrony zdrowia oraz zasady finansowania.

Odeszliśmy wówczas od struktur opieki zdrowotnej dla poszczególnych grup społeczeństwa,

w tym również od struktur opieki pediatrycznej (poradnie D i Dl) i nadzoru pediatrycznego.

Szczególną rolę w opiece nad populacją w wieku rozwojowym przypisano wtedy lekarzowi
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rodzinnemu, który udziela dzieciom świadczeń zdrowotnych w zdrowiu i w chorobie,

na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Założeniem reformy było rozdzielenie funkcji

usługodawcy, płatnika oraz organizatora świadczeń zdrowotnych. Wprowadzono system

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w którym zachowano prawo do bezpłatnych

świadczeń zdrowotnych dla kobiet ciężarnych oraz dzieci i młodzieży. Osobom z tych grup

przysługiwały i przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu: zachowanie zdrowia oraz

zapobieganie chorobom. wczesne wykrywanie chorób, leczenie, zapobieganie

niepełnosprawności i jej ograniczanie.

Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, a także zasady i tryb finansowania tych świadczeń określa ustawa z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Profilaktyczną opiekę

zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą sprawują:

1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wyboru lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej złożonej przez rodziców lub opiekunów prawnych;

2) lekarz dentysta;

3) położna podstawowej opieki zdrowotnej (do ukończenia 6 tygodnia życia);

4) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (od 7 tygodnia życia do ukończenia 5 roku

życia);

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna (od 6 roku

życia do ukończenia 19 roku życia).

Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat), bez względu na fakt uczęszczania

do przedszkola, objęte są świadczeniami zdrowotnymi realizowanymi przez pielęgniarkę

podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie deklaracji wyboru składanej przez rodziców!

opiekunów prawnych dziecka. Miejsce realizacji świadczeń określa umowa zawarta

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo

higienistka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w znajdującym

się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

W przypadku braku na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy

przedlekarskiej, profilaktyczną opiekę zdrowotną pielęgniarka albo higienistka szkolna

sprawuje w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozpatrując kwestie zmiany organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku

przedszkolnym konieczne jest uwzględnienie treści opublikowanych przez Instytut Matki
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i Dziecka w Warszawie w 2011 r. ..Standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej

nad dziećmi w wieku 0-5 lat”1. Opracowanie Standardów miało na celu określenie, w oparciu

o aktualną wiedzę, praktycznego i uporządkowanego materiału dla lekarzy i pielęgniarkę

podstawowej opieki zdrowotnej, prezentującego najważniejsze aspekty profilaktycznej opieki

zdrowotnej dla niemowląt i dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Najważniejszą

rolę w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w pierwszych latach życia —

co wskazali autorzy Standardów - ma do spełnienia rodzina. Dlatego też materiał dobrano tak,

aby lekarze i pielęgniarki mogli realizować zadania profilaktyki ukierunkowanej na całą

rodzinę. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w wieku przedszkolnym (3-5 lat)

określone w standardzie obejmują:

1) wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary: masy i długości ciała, w tym

określenie współczynnika masy ciała (Body Mass mdcx - BMI),

2) orientacyjną ocenę rozwoju psychomotorycznego,

3) orientacyjne badanie słuchu,

4) orientacyjne wykrywanie wad wymowy (u 5-latka),

5) test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza,

6) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

7) edukację zdrowotną rodziców w zakresie: prawidłowego żywienia, pielęgnacji

i bezpieczeństwa środowiska dziecka oraz promocji zdrowego stylu życia.

W zakresie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki „Standardy” określają, że pielęgniarka

sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem do ukończenia 5 roku życia

powinna posiadać: specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub pediatrycznego

lub środowiskowo-rodzinnego, albo, co najmniej być w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

w tych dziedzinach pielęgniarstwa lub ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie

pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego lub środowiskowo-rodzinnego, albo, co najmniej

być w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w tych dziedzinach pielęgniarstwa. Dodatkowo,

pielęgniarka powinna posiadać ukończony specjalistyczny kurs w zakresie prowadzenia

szczepień ochronnych oraz ukończone kursy doskonalące i specjalistyczne o tematyce

związanej z profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi do lat 5 (co najmniej 1 kurs

w okresie 3 lat). Eksperci nie wskazują zatem możliwości sprawowania profilaktycznej opieki

zdrowotnej na dzieckiem w wieku przedszkolnym przez pielęgniarkę środowiska nauczania

(red) A. Ob1acińska K. Mikiel-Kostyra, M. Jodkowska: .Profi1aktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi w wieku 0-5 lat.
Rola i zadania lekarza oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, IMIDz, 2011 (ISBN 978-83-88767-61-6)
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i wychowania, która realizuje świadczenia dla dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem

szkolnym.

Istotną przeszkodą w realizacji postulatu skierowania do pracy w przedszkolach pielęgniarek

szkolnych mogą okazać się zasoby kadrowe pielęgniarstwa środowiska nauczania (7.753

pielęgniarki i higienistki szkolne realizujące świadczenia w ponad 11.000 szkół)

w porównaniu z liczbą 20.4642 przedszkoli i punktów przedszkolnych w kraju, do których

uczęszcza 1.216.467 dzieci (około 68% populacji dzieci w wieku przedszkolnym). Oddzielną

kwestią pozostaje zabezpieczenie środków finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

na sfinansowanie proponowanego rozwiązania. W systemie nie ma bowiem wyodrębnionego

zakresu świadczeń zdrowotnych dla dzieci w wieku 3-5 lat, który byłby realizowany przez

pielęgniarkę w przedszkolu. Resort zdrowia analizował kwestę udzielania świadczeń

zdrowotnych przez pielęgniarkę w przedszkolu. Z przedmiotowej analizy wynika,

że przyjęcie takiego rozwiązania i wprowadzenie zmian systemowych skutkowałoby

poważnymi konsekwencjami finansowymi. Przy założeniu, że pielęgniarka udzielałaby

profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wyłącznie dzieciom w przedszkolu

(nie wykonywałaby innej pracy) wstępne szacunki wskazały, że na ten cel konieczne byłoby

zabezpieczenie corocznie w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowo (poza

stawką kapitacyjną pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej) kwoty nie mniejszej

niż 270.166.848 zł. Ponadto, z budżetów samorządów gmin i powiatów, na pokrycie kosztów

urządzenia i wyposażenia gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach,

konieczne byłoby zabezpieczenie środków w wysokości nie mniejszej niż 1.023.200.000 zł.

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach realizowana jest przez pielęgniarki środowiska

nauczania i wychowania. Z danych przekazywanych przez pielęgniarki, w oparciu o druk

MZ-06 Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach,

wynika, że w roku szkolnym 201 1/2012 profilaktyczną opieką zdrowotną zostało objętych

w Polsce ponad 5 mln uczniów szkół wszystkich typów, co stanowiło 99 % tej populacji.

Według informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2013 r. koszty finansowania

profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej

wyniosły 256.822.293 zł, a zaś koszty finansowania świadczeń grupowej profilaktyki

fluorkowej w klasach I-VI szkół podstawowych wyniosły 10.738.179 zł. Ogółem, koszty

świadczeń pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w 2013 r. wyniosły
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System Informacji Oświatowej —dane wedlug stanu na dzień 30 września 2012 r.
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26”7.560.472,62 zł. Wprowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2014 r. wzrost

rocznej stawki kapitacyjnej w świadczeniach pielęgniarki szkolnej z 42 zł (w 2013 r.) na 48 zł

(od 1 stycznia 2014 r.), skutkować będzie wzrostem kosztów finansowania przedmiotowych

świadczeń o szacunkową kwotę około 3 8.400.000 zł.

Podejmowane w Ministerstwie Zdrowia prace nad projektami aktów prawnych regulujących

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami mają na celu przede wszystkim optymalizację

dostępności do świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży. Taki cel przyświecał

działaniom legislacyjnym podjętym w 2010 r., w wyniku których dokonano zmian

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139, z późn.

zm.), w którym określono minimalny czas dostępności pielęgniarki środowiska nauczania

i wychowania, realizujących świadczenia zdrowotne w małych szkołach. Zarówno wówczas,

jak i obecnie Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że określenie minimalnego czasu

dostępności do świadczeń pielęgniarki w szkole jest wymogiem koniecznym, gwarantującym

uczniowi w małej szkole dostępność do świadczeń pielęgniarki nie mniej, niż 1 raz

w tygodniu. Jednocześnie, ustalenie harmonogramu realizacji świadczeń, przy spełnieniu tego

wymogu, pozostaje w kompetencji samej pielęgniarki, która posiada najlepsze rozeznanie

specyfiki szkoły i potrzeb uczniów. Stosowana w przeszłości praktyka ustalania przez

pielęgniarkę w dowolny sposób czasu pracy w szkole niejednokrotnie skutkowała

udzielaniem świadczeń w odstępach co 6 tygodni, w terminach grupowej profilaktyki

fluorkowej. Występowanie takich sytuacji zgłaszali dyrektorzy szkół oraz rodzice uczniów

w pismach kierowanych do Ministra Zdrowia.

Reasumując, uprzejmie dziękuję za przedłożenie propozycji zmian w organizacji opieki

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Stanowią one ważny głos w toczącej się w ostatnim

czasie debacie na temat optymalizacji tej opieki. Ze swej strony pragnę zapewnić,

że wszystkie zgłaszane propozycje są przez nas szczegółowo analizowane pod kątem

możliwości wdrożenia, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań kadrowych,

organizacyjnych oraz finansowych.

R
Z upcważniena

MINkSTĄ ZDROWIA
PODSEIJTARZ STANU
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