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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Warszawa, 17 kwietnia 2019 r. 
DWKI-WPB.513.70.2019.KC 

Pan 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

DIURO R2i!w1N:«< 
P R A W OBYWArELSKtCH 

WPŁ. 2019 1 9 

2AŁ. ...j. 

odpowiadając na pismo {znak: VII.7037.118.2017.AT) w sprawie opieki 
przedszkolnej nad dziećmi z chorobami przewlekłymi uprzejmie informuję. 

W aktualnym systemie prawnym wszelkie świadczenia zdrowotne (tj. działanie 
służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 
przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania) mogą być udzielane 
wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny^. 

Organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi 
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach 
ponadgimnazjalnych do ich ukończenia określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą^. W szkołach profilaktyczną opiekę nad 
uczniami sprawuje pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna 
w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej. Lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem na 
podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz 
dentysta sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w miejscu 
określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Świadczenia gwarantowane udzielane w środowisku nauczania i wychowania, 
obejmują m.in. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi 
i niepełnosprawnością, w tym realizację świadczeń pielęgniarskich oraz 
wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego, w porozumieniu z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych 
do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole-. 

^ Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2190, z późn. zm.) . 
2 Dz.U. 2009 r. Nr 139, poz. 1133. 
3 Załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86). 



Obecnie procedowany projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami 
określa między innymi sposoby sprawowania opieki nad uczniami przewlekle 
chorymi i niepełnosprawnymi podczas pobytu w szkole. To ważna i potrzebna 
regulacja - wychodząca naprzeciw potrzebom dzieci z chorobami przewlekłymi 
i podnosząca w istotny sposób warunki bezpiecznego ich przebywania 
w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej aktywnie włączyło się w ustalanie 
kształtu ww. przepisów zgłaszając na wszystkich etapach prac swoje uwagi. 

Jednocześnie, aktualnie funkcjonujący system opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą nie przewiduje realizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych 
na terenie przedszkoli. Należne dzieciom w tej grupie wiekowej świadczenia 
profilaktyczne (w tym obowiązkowe szczepienia ochronne, badania 
przesiewowe, bilanse zdrowia, także edukacja zdrowotna) wykonywane są 
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i f inansowane w tzw. „stawce 
kapitacyjnej" na ubezpieczonego. Warunki i zakres udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych"*. Szczegółowy zakres 
zadań osób sprawujących opiekę określa rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej^, a zakres świadczeń gwarantowanych -
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej^. 
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem w wieku przedszkolnym 
sprawują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej {na podstawie deklaracji 
wyboru złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka), lekarz dentysta 
oraz pielęgniarka środowiskowa/rodzinna. 

Jednocześnie, w celu wzmocnienia opieki nad dziećmi przewlekle chorymi 
przebywającymi w przedszkolu, w tym także w kontekście podawania leków, 
czy też wykonywania przez pracowników przedszkola określonych czynności 
diagnostycznych u tych dzieci - Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się 
do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o podjęcie wspólnych działań, których 
efektem będzie analiza obecnych rozwiązań i przedstawienie rekomendacji 
do określenia kierunku ewentualnych zmian. 

Z poważaniem 

z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 
Podsekretarz Stanu 

/ - podpisany cyfrowo/ 

^ Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z póżn. zm. 
5 Dz.U. Z2016 r. poz. 1567 
^ Załącznik 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej . 
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