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Szanowny Panie!
W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną do Ministerstwa Zdrowia
w sprawie zapewnienia dzieciom z cukrzycą opieki w szkole, wyjaśniam, co następuje.
Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą określa rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1248, z późn. zm.).
W załączniku nr 4 do rozporządzenia wskazano wykaz świadczeń gwarantowanych
pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania
oraz warunki ich realizacji. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty
lecznicze określono w części III załącznika nr 4 – Warunki realizacji świadczeń
gwarantowanych

pielęgniarki

lub

higienistki

szkolnej.

Przedmiotowy

wykaz

nie uwzględnia specjalistycznych leków i sprzętu medycznego stosowanych u dzieci
chorych na wybrane choroby przewlekłe. Produkty lecznicze, które stosowane są
w takich przypadkach wydawane są na zlecenia lekarza sprawującego opiekę zdrowotną
nad dzieckiem przewlekle chorym. Obowiązek zaopatrzenia dziecka w niezbędne
do leczenia choroby przewlekłej leki spoczywa na rodzicach lub prawnych opiekunach.
Rodzice dziecka obowiązani są do przekazania dyrektorowi szkoły istotne dane o stanie
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia
dziecku podczas pobytu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczowychowawczych. Obowiązek przekazania przez rodziców tych informacji wynika
z art. 20z ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572). W sytuacji, gdy istnieje konieczność zażywania leków przez dziecko
przewlekle chore w trakcie pobytu w szkole, leki te mogą być przechowywane
w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. W niektórych jednak przypadkach

zasadne jest, aby leki znajdowały się najbliżej dziecka – w tornistrze lub w wyznaczonym,
zamkniętym miejscu w klasie (biurko nauczyciela, szafka ucznia), aby nie miały do nich
dostępu osoby postronne. Powyższe może mieć zastosowanie w odniesieniu
do preparatów stosowanych u dziecka z cukrzycą – insuliny i glukagonu. Zasady
przechowywania i dostępu do leków dla dziecka przewlekle chorego powinien określić
dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z pielęgniarką szkolną i rodzicami. W przypadku, gdy stan
zdrowia dziecka będzie wymagał podania leku, bądź zastosowania innych koniecznych
działań, niezbędne jest upoważnienie (pisemne lub ustne) prawnych opiekunów dziecka
dla dyrektora placówki do podejmowania wymienionych działań.
Warunki pobytu w przedszkolu lub szkole dziecka z cukrzycą określa każdorazowo uwzględniając

lokalne

uwarunkowania

-

dyrektor

placówki,

który

odpowiada

za zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole.
Rekomendacje w tym zakresie zostały określone na zlecenie Ministra Zdrowia przez
ekspertów w następujących popularnonaukowych publikacjach:
Zalecenia te są dostępne na w publikacjach opracowanych na zlecenie Ministra Zdrowia
opieki nad dzieckiem z cukrzycą
1. „Dziecko z cukrzycą w szkole” – broszura wydana w ramach programu zdrowotnego
pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”;
2. P. Witkowski (red): „Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu. Informacja dla
pedagogów i opiekunów” – CMPP Warszawa 2009, ISBN 978-83-60475-39-3.
Publikacje te i inne materiały edukacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/dziecko-z-cukrzyca.
W celu wsparcia resortu oświaty w zapewnieniu optymalnych warunków pobytu
w przedszkolach dzieciom chorym na cukrzycę, z inicjatywy Ministra Zdrowia w latach
2014–2015

we

wszystkich

województwach

odbyły

się

szkolenia

adresowane

do wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców
świetlic szkolnych. W szkoleniach uczestniczyło ogółem 2877 pracowników z 2118
placówek oświatowych. Również w 2016 r., w ramach Rządowego programu na lata
2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zaplanowano przeprowadzenie szkolenia pt.:
„Dziecko z cukrzycą w szkole” dla nauczycieli szkół podstawowych oraz wychowawców
świetlic szkolnych. Szkolenie – we współpracy w Wojewodami i Kuratorami Oświaty odbędzie się od września do listopada we wszystkich województwach. Zakres szkolenia
obejmie wiedzę na temat cukrzycy oraz zasad pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić
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dziecku choremu na cukrzycę pozostającemu pod opieką szkoły. Uwzględnione będą
również aspekty psychologiczne i społeczne radzenia sobie z chorobą przez dziecko
i jego

rodzinę

oraz

sposoby

wsparcia

dziecka

z

cukrzycą

przez

nauczycieli

i wychowawców w placówce oświatowej.
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