Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŜą
z dnia 28 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1133)
Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy 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.) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŜą objętymi obowiązkiem
szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ich
ukończenia, zwanymi dalej „uczniami”;
2) zakres informacji o świadczeniodawcach sprawujących profilaktyczną opiekę nad uczniami
przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wojewodzie.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o szkole, naleŜy przez to rozumieć równieŜ jednostki, o
których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.).
§ 3. 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawują:
1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem na
podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) lekarz dentysta;
3)
pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa
środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w
dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbywa kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub posiada tytuł zawodowy
magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staŜ pracy w podstawowej opiece
zdrowotnej, albo higienistka szkolna;
4) w stosunku do osób objętych indywidualnym nauczaniem, o których mowa w art. 71b ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pielęgniarka, która ukończyła szkolenie
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskoworodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w
dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co
najmniej trzyletni staŜ pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.
2. Profilaktyczną opiekę nad uczniem, o której mowa w ust. 1 pkt 3, moŜe sprawować takŜe połoŜna,
która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
albo kurs równowaŜny oraz posiada co najmniej pięcioletni staŜ pracy w środowisku nauczania i
wychowania.
§ 4. Lekarz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, współpracuje w szczególności z:
1) lekarzem dentystą, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
2) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
3) pielęgniarką, higienistką szkolną albo połoŜną, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 albo ust.
2, zwanymi dalej „pielęgniarką, higienistką szkolną albo połoŜną”;
4) opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
5) dyrektorem szkoły;
6) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieŜy.
§ 5. Lekarz dentysta, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, współpracuje w szczególności z:
1) lekarzem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
2) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
3) pielęgniarką, higienistką szkolną albo połoŜną;
4) opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
5) dyrektorem szkoły.
§ 6. Pielęgniarka, higienistka szkolna albo połoŜna współpracują w szczególności z:
1) lekarzem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
2) lekarzem dentystą, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3)
4)
5)
6)
7)

pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
dyrektorem szkoły;
radą pedagogiczną;
organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieŜy.

§ 7. Lekarze, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
§ 8. 1. Pielęgniarka, higienistka szkolna albo połoŜna sprawują profilaktyczną opiekę nad uczniami w
znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
2. Przy ustalaniu liczby uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez jedną pielęgniarkę,
higienistkę szkolną albo połoŜną naleŜy brać pod uwagę typ szkoły, a w przypadku szkół, do których
uczęszczają niepełnosprawni - ich liczbę i stopień niepełnosprawności.
§ 9. Pielęgniarka, higienistka szkolna albo połoŜna powiadamiają opiekunów prawnych lub
faktycznych ucznia o:
1) terminach i zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad uczniami;
2) moŜliwościach i sposobie kontaktowania się w związku ze sprawowaną opieką zdrowotną
nad uczniami.
§ 10. 1. Pielęgniarka, higienistka szkolna albo połoŜna prowadzą dokumentację medyczną uczniów na
zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest przechowywana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i
pomocy przedlekarskiej w szkole przez okres pobierania nauki w danej szkole.
3. Dokumentacja profilaktycznej opieki stomatologicznej jest przechowywana przez lekarza dentystę,
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia odbierają opiekunowie
prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia.
5. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka, higienistka szkolna albo połoŜna przekazują
indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej,
sprawującemu opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej.
§ 11. Narodowy Fundusz Zdrowia, po zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
środowisku nauczania i wychowania, przekazuje do właściwego wojewody następujące dane:
1) nazwę i adres świadczeniodawcy;
2) miejsce udzielania uczniom profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej;
3) liczbę uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez świadczeniodawcę, o którym
mowa w pkt 1.
§ 12. 1. W przypadku braku na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej, o którym mowa w § 8, profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują lekarz i pielęgniarka
spełniająca wymogi określone w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, w miejscu określonym w umowie o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja medyczna ucznia jest przechowywana przez
właściwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

