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do Rzecznlka Pľaw Dziecka zgłaszane są sprawy dotyczące zagwarantowania

w pľzedszkolu bezpiecznych waľunków pobytu i właściwej opieki nad dziećmi z chorobami

przewlekłymi. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą kwestii opieki nad dziećmi

z cuk'ĺzycą, padaczką lub alergią pokaľmową, równieŻ w kontekście czynności związanych

zpodawaniem leków. Powyzsze dotyczy takŻe szkół oľaz innych jednostek systemu oświaty.

Ana|iza przepisów prawa oświatowego - w kontekście pľzedstawionego wyŻej

problemu - wskazuje na brak obowiązujących i systemowych ľegulacji w zakľesie opieki nad

dziećmi z choľobą przewlekłą z uwzg|ędnieniem ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych'

psychofizycznych i edukacyjnych oraz związanej z tym organizacji przedszkola' 'W związku

z powyŻszYffi, W pľaktyce, sytuacja dzieci z chorobą pľzewlekłą jest ľóżna - uza|eŻniona

od przyjętej pÍzez placówkę ,,wewnętrznej procedury postępowania'' czy postawy

pľacowników pľzedszkola wobec choroby dziecka.

Z otrzymanych informacji wynika bowiem, Że istnieją placówki, w których

nauczyciele chętnie _ po przeszkoleniu _ interweniowaliby w sýuacjach związanych

z chorobą dziecka i wykonywaliby czynności wynikające z zalecen lekarskich. Są też jednak

przedszkola, w których nauczycie|e deklaľują tylko wykonywanie funkcji opiekuńczej

względem dziecka z chorobą przewlekłą, tj. pełnienie roli wspierającej i zobowipują się

do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdarza się wtedy' że pobý dziecka

w przedszkolu, a więc ľealizacja pľawa do edukacji, zostaje uza|eŻniona od obecności rodzica

na tęľęnie tej placówki. W jednej Ze spľaw prowađzonych przez Rzęcznika Praw Dziecka

rodzic w przedszkolu dokonywał pomiaru glikemii, w innej spľawie - rodzic przebywał

nakorýaľzu przedszkola, aby w razię pojawienia się napadu padaczkowego podać stosowny
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lek. Niestety zdarzają się ľównież i takie sýuacje, że dziecko z chorobą przewlekłą jest

po prostu skĺeślane z listy wychowanków przedszkola, pomimo tego, Że dyľektor

pľzedszkola, przyjmując dziecko, otrzymał od rodziców stosowne informacje o jego chorobie.

W piśmie z Ż0 maja Ż016 t. Depaľtamentu Wychowania i Kształcenia Integľacyjnego

Ministerstwa Edukacji Narodowejl WraŻono pogląd, Że: ',Nauczyciel i pľacownicy

niepedagogiczni (np. pomoc nauczyciela) wykonują obowiązki opiekuńcze podczas pobytu

dziecka w przedszkolu/szkole/placówce, pełniąc jedynie rolę wspieľającą pľoces leczenia.

Ponadto nauczyciel, tak jak kaŻdy obywatel' jest obowiązany do udzielenia pieľwszej pomocy

(...)".

Natomiast z opinii z 5 maja 2015 r. Departamentu Matki i Dziecka Ministeľstwa

Zdtowiaz wynika, Źe samo podanie leków zleconych przez lekaľza jest czynnością polegającą

na realizacji zlecenia lekaľskiego, które wiąże się ze Sprawowaniem ťunkcji opiekuńczej nad

dzieckiem. Jak podkľeślono: ',Przyjęcie odmiennej interpretacji pozostawałoby

w spÍZeczności z zasadami leczenia oľaz Samoopieki osób przewlekle choľych''. Ponadto

zgodnie z ww. stanowiskiem, działania podejmowane przez opiekunów faktycznych

(nauczycieli, wychowawców) powinny być analogiczne do tych, jakie w podobnych

sytuacjach podejmowaliby ľodzice dziecka. ,,Przyjęcie odmiennej interpľetacji, zgodnie

z ktőrą nauczyciel podczas pobytu dziecka w placówce oświatowej nie mógłby podawać

leków zleconych dziecku przez lekarza naruŻaloby dziecko na utľatę zdľowia |ub Życia,

a opiekuna (nauczyciela lub wychowawcę) na zarzut niewłaściwego sprawowania opieki''.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wskazuje na brak przepisów odnoszących się

do sytuacji dziecka z choľobą przewlekłą, tj. regulujących te elementy opieki, mające na celu

zachowanie zdrowia dziecka.

Zwracając uwagę na problemy dzieci z chorobą przewlekłą, a także mając na uwadze

potrzeby dzięci z niepełnospľawnoŚcią, jak również znaczenie działaĺ profilaktycznych

w rozwoju małego dziecka' dostľzegam pilną potľzebę objęcia dzieci w wychowaniu

przedszkolnym opieką zdľowotną' Sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania

i wychowania. obecnie obowiązujące przepisy dotyczące pľoÍilaktycznej opieki zdrowotnej

odnoszą się jedynie do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. W opinii Rzecznika

Pľaw Dziecka zmianie tej powinny towarzyszyć działania w celu rozszerzenia zakľesu opieki

I zĺak: DwIKI-wwR.5 l 3.7.20 l 6.JS
2 zĺak: MD-P.630.6.20 1 5;

2



medycznej spľawowanej przez pielęgniarkę na teľenie przedszkolďszkoły o opiekę nad

dzieimi przewlekle chorymi.

W trosce o pełna rea|izacje pľaw dziecka, dziaŁając na mocy l l ust' 1 ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (tj. Dz. U. zŻ0l5 r. poz. 2086)' proszę Panią

Minister o analizę zgłoszonych problemów i podjęcie w porozumieniu z Ministrem Zdrowia

działan,ktőre zabezpieczą potrzeby dzieci z chorobą przewleką w przedszkolu oraz w innych

jednostkach systemu oświaty. Jednocześnie wyrażam zainteresowanie udziałem w tych

pracach.
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Do wiadomości:
Pan Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
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