Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad
uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o
zakresie opieki zdrowotnej.
Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje
1. profilaktyczną opiekę zdrowotną,
2. promocję zdrowia,
3. oraz opiekę stomatologiczną.
Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, z którym Burmistrz Miasta Augustowa
podpisał porozumienie o udostępnienie gabinetu stomatologicznego, w celu realizacji
świadczeń ogólnostomatologicznych
oraz profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów jest ZOZ
Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska E&B Falkowscy Sc., 16-300 Augustów
ul. Zarzecze 17b.
Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami – do ukończenia szkoły
ponadpodstawowej.
Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku
życia.
Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne
zdrowie.
Osoby sprawujące opiekę zdrowotną
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje higienistka medycyny
szkolnej.
Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.
Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty.
Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami, jest
sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Opieka stomatologiczna, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów,
wyrażonej po uzyskaniu informacji o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę
wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole.
Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga
pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów.
Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.
W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub
niepełnosprawnymi w szkole higienistka medycyny szkolnej współpracuje z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem
i pracownikami szkoły.
Współpraca, obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do
stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych
czynności podczas pobytu ucznia w szkole.
Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez
pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.

