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W odpowiedzi na pismo z dnia25 marca2OI5 r,, dotyczqcego kontroli stanu czystości
skóry głowy u dzieci i mtodzieŻv, Małopolski oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia w Krakowie informuje, co następuje.

ze stanowiskiem
MD-P.074.1.2015 z dnia 10 marca
Zgodnie

Ministerstwa Zdrowia, wyrażonym w piśmieznak:
2Ol5 r skuteczne dziatania profilaktyc7ne w przypadku

wysĘpienia u uczniów wszawicy uwarunkowane są dobra współprac4 wszystkich dorosłych osób
w danym środowisku: przede wszystkim rodziców, a|e teŻ Dyrekcji, pracowników szkoły
i pielęgniarki szkolnej. Działania te obejmują systematycznie prowadzoną akcję oświatow4
(pogadanki dla uczniów i rodziców, materiały informacyjne w formie ulotek, plakatów)
oraz
w przypadkach uzasadnionych obejmują równief kontrolę stanu czystościskóry głowy
u uczniów,
której dokonuje pielęgniarka; kontrolę moze przęprowadzió równiez osoba upowaznio na przez
dyrektora placówki. Nalezy przyjąć, że zgodarodziców na objęcie dziecka opieką (w
tym równiez
opieką zdrowotną ptzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest
równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przegl4du
czystościskóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub
opiekunów kążdorazowp pisernnej'"zgody'na przęro,.vadzenie kontroii czystośqigłovrry.,.c,i..tu'
Ói.terminie planowanćj kontroli'higienicznej na|eźry powiadomió rodzicóii
lil .pi,kń;*
dziecka, Kontrola wymaga zapewnienia odpowiednich warunków i atmosfery,
musi być
prowadzona w sposób indywiduahY, W wydzielonym pomieszczeniu
zzachowaniem praw ucznia
jako dziecka i pacjenta, w tym prawa do informacji, pryr,vatności, intymności,
poszanowania
godności osobistej i zachowania tajemnicy. osoba, która przeprowadza
kontrolę, powiadamia
o jej wynikach Dyrektora placówki. Informacja dla Dyrektora (zgodnie
ze standardem poufności)
obejmuje: fakt wystąpienia wszawicy oraz skalę zjawiska w danej grupie
dzieci, nie moze
obejmowaó danych personalnych dziecka. Równocześnie, indywidualnie, pielęgniarka
(lub
w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce - opiekun
dziecka) zawiadarnia
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niezwłocznych zabiegów
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności'podjęcia
rodziców o sposobie dzińania
higienicznych skóry głowy, a w razię potrzeby instruuje
że osobą odpowiedzia|nązazapewnienie
i monitoruje skutecznośó ich działań,Należy nadmienió,
w tym bezpieczeirstwa zdrowotnego' na mocy
bezpleczeirstwa uczniom podczas pobytu w szkole,
31 grudnia 2002 t.. w sprawie
RozporządzęniaMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
i placówkach (Dz,U, z2003 r,,
ui,pt,,,,,ł,twa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach

Nr 6, poz. 69 ze zm.)jest Dyrektor szkoły.
wobec informacji
odnosząc się do sytuacji, kiedy niektórzy rodzice WtdŻą sprzeciw
podejmą niezbędnych działań higienicznych'
o kontroli higienicznej swojego dziscka, bądźnie
zawiadomienia Dyrektora
przypomin atrly, Że w takim przypadku pielęgniarka ma obowi4zek
rodzicielskich wobec dziecka.
placówki o obawach co do właściwegowykonywania obowiqzków
dziecka od dziatań mających
W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów
szkoły zawiadamia pomoc społeczną.
na celu ochronę jego zdrowia i dbatości o higienę, Dyrektor
zaniedby.r,vanie ptzez nich dziecka' a w
Brak działań rodziców moŻebowiem rodziópodejrzenie o
dziecka w jego środowisku
pewnych prrypadkach, podejrzenię o na&:zycia popełniane wobec
wŁadzę.szkolne lekceważony.
domowym. Brak współpracy z rodzicatli nie mo,ze.:..by,ć .przez
sprostaó zadaniu
W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie
jest udzielenie
,o,u*ońiu opi"ti nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - niezbędne
r. o pomocy spotecznej (Dz' U'
tej rodzinie pomocy w trybie ustawy z dnia !2 marca f004
22013 r., Nr 182.)

do Kuratorów
Dodatkowo, zdaniem Rzecznika Praw Pacj enta, wyraŻonym w liście
pieligtriarka i higienistka
oświaty w styczniu 2O|3 t.,zgodnie z obowiązującymi standardami,
problemy zdrowotne
szkolna w ramach profilaktycznej opieki pie|ęgniarskiej tozpoznaje
w zakresie higieny osobistej.
i spoteczne uczniów i wynikajęce z nich potzeby zdrowotne, w tym
w zakresie tworzenia w szkole
Współpracuje w tym zakresie m.in. z dyrektorami szkół
Praw Pacj enta przypomniał, że
środowiskanauki sprzyjającemu zdrowiu uczniów. Rzecznik
czystości uczniów, co nie
pielęgniarce wprawdzie nie wolno przeprowad zać pubiticznie kontroli
gnow aÓ,
oznacza przeciei, że w o gó le ta|ezy z te go zabie gu zr ezy
Szkolnej Instytutu
Wskazaó na1eŻy ponadto, Żewf0O4 r., nakłademZak<ładu Medycyny
opiece zdrowotnej nad
Matki i Dziecka w Warszawie opublikowano ,,standardy w profilaktycznej
iIekarza podstawowej opieki
uczniami sprawowanej przezpielęgniarkę lub higienistkę szkolną
pie1ęgniarki/hig]:ry*Ł-\:1:.:! g-_
:.trnwotnęj,', gdz..rę.or<rgś1g4ę.Z9sŁZeĘ{ŁpostępoYąnja
charakteru obowiązującej
Iekuzapodstawowej opieki zdrowotnej. Choó standardy te nie mają
na swój cel, robejmujący
regulacji prawnej, jednakże zostały ptzyjęte do stosowaniaze wzg\ędu
opiece zdrowotnej nad
m'in. ujednolicenie wymagań w zakresie postępowania w profilaktycznej
uczniami.
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