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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m∏odzie˝à
Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zakres i organizacj´ profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m∏odzie˝à obj´tymi obowiàzkiem
szkolnym oraz kszta∏càcymi si´ w szko∏ach ponadgimanzjalnych do ukoƒczenia 18. roku ˝ycia, zwanych dalej „uczniami”;
2) zakres informacji o Êwiadczeniodawcach sprawujàcych profilaktycznà opiek´ nad uczniami, przekazywanych wojewodzie przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o szkole,
nale˝y przez to rozumieç równie˝ jednostki, o których
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
z póên. zm.3)).
§ 3. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami
obejmuje:
1) testy przesiewowe polegajàce na wst´pnej identyfikacji odchyleƒ od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeƒ lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania;
2) post´powanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeƒ ujawnionych w tym teÊcie (post´powanie poprzesiewowe);
3) profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia)
w zakresie:
a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju
uczniów,
b) kwalifikacji do zaj´ç wychowania fizycznego
i sportu szkolnego,
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143
i Nr 128, poz. 1176)
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,
Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6,
poz. 65 i Nr 128, poz. 1176.

c) zdrowotnej gotowoÊci szkolnej uczniów,
d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych,
e) ograniczeƒ dotyczàcych wyboru i nauki zawodu;
4) profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktyk´ próchnicy z´bów i profilaktyk´ ortodontycznà;
5) udzielanie pomocy w przypadku nag∏ych zachorowaƒ, urazów i zatruç;
6) obowiàzkowe szczepienia ochronne;
7) edukacj´ zdrowotnà i promocj´ zdrowia.
§ 4. Profilaktycznà opiek´ zdrowotnà sprawujà:
1) w∏aÊciwy dla ucznia lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej;
2) lekarz stomatolog;
3) piel´gniarka Êrodowiska nauczania i wychowania,
zwana dalej „piel´gniarkà” albo „higienistkà szkolnà”.
§ 5. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje w szczególnoÊci:
1) prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych;
2) wykonywanie profilaktycznych badaƒ lekarskich
(bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej
uczniów wed∏ug wzorów okreÊlonych w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia;
3) formu∏owanie na piÊmie zaleceƒ dla piel´gniarek
lub higienistek szkolnych co do dalszego post´powania z uczniami;
4) czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych.
§ 6. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana
przez lekarza stomatologa obejmuje w szczególnoÊci:
1) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej;
2) profilaktyczne badania stomatologiczne;
3) profilaktyk´ próchnicy z´bów;
4) profilaktyczne badanie ortodontyczne;
5) kwalifikowanie do szczególnej opieki stomatologicznej.
§ 7. 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez piel´gniark´ obejmuje w szczególnoÊci:
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
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2) kierowanie post´powaniem poprzesiewowym oraz
sprawowanie opieki piel´gniarskiej nad uczniami
obj´tymi tym post´powaniem;

le˝y braç pod uwag´ typ szko∏y, a w przypadku szkó∏,
do których ucz´szczajà niepe∏nosprawni — ich liczb´
i stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci.

3) organizowanie profilaktycznych badaƒ lekarskich;

§ 10. W stosunku do osób obj´tych indywidualnym
tokiem nauczania, o których mowa w art. 71b ustawy
z dnia 7 wrzeÊnia 1991r. o systemie oÊwiaty, profilaktycznà opiek´ zdrowotnà w zakresie zadaƒ, o których
mowa w § 7 ust. 1 i 4, a tak˝e w § 11 ust. 2, sprawuje
piel´gniarka Êrodowiskowa/rodzinna.

4) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
5) wspó∏organizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepieƒ ochronnych;
6) czynne poradnictwo w zakresie opieki piel´gniarskiej;
7) udzia∏ w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego
programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych dzia∏aƒ w zakresie promocji zdrowia;
8) udzielanie pomocy w przypadku nag∏ych zachorowaƒ, urazów i zatruç;
9) doradztwo dla dyrektora szko∏y w sprawie warunków bezpieczeƒstwa uczniów, organizacji posi∏ków
i warunków sanitarnych w szkole;
10) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów
wed∏ug wzorów okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia;
11) prowadzenie dokumentacji szczepieƒ ochronnych
uczniów i sprawozdawczoÊci zgodnie z odr´bnymi
przepisami.
2. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana
przez higienistk´ szkolnà obejmuje zadania okreÊlone
w ust. 1, z wy∏àczeniem wykonywania szczepieƒ
ochronnych.
3. W przypadku sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej przez higienistk´ szkolnà, szczepienia
ochronne wykonuje w∏aÊciwy dla ucznia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Piel´gniarka albo higienistka szkolna sprawujàca
profilaktycznà opiek´ zdrowotnà nad uczniami wspó∏pracuje z:
1) lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej sprawujàcymi profilaktycznà opiek´ zdrowotnà nad
uczniami;
2) lekarzami stomatologami sprawujàcymi profilaktycznà opiek´ zdrowotnà nad uczniami;
3) rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi
ucznia;
4) dyrektorem szko∏y;
5) radà pedagogicznà;
6) organizacjami i instytucjami dzia∏ajàcymi na rzecz
dzieci i m∏odzie˝y.
§ 8. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz stomatolog sprawujà profilaktycznà opiek´ zdrowotnà w miejscu okreÊlonym w umowie o udzielanie
Êwiadczeƒ zdrowotnych.
§ 9. 1. Piel´gniarka albo higienistka szkolna sprawujà profilaktycznà opiek´ zdrowotnà w znajdujàcym
si´ na terenie szko∏y gabinecie profilaktycznym.
2. Przy ustalaniu liczby uczniów obj´tych profilaktycznà opiekà zdrowotnà przez jednà piel´gniark´ na-

§ 11. 1. Zakres i terminy wykonywania testów przesiewowych, profilaktycznych badaƒ lekarskich oraz
profilaktycznych Êwiadczeƒ stomatologicznych okreÊla
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
2. O terminach i zakresie wykonywania testów
przesiewowych, profilaktycznych badaƒ lekarskich (bilansów zdrowia) oraz profilaktycznych Êwiadczeƒ stomatologicznych piel´gniarka albo higienistka szkolna
powiadamia rodziców albo opiekunów prawnych lub
faktycznych ucznia.
§ 12. 1. Dokumentacja medyczna ucznia, okreÊlona
w za∏àcznikach nr 1 i 2 do rozporzàdzenia, jest przechowywana w gabinecie profilaktycznym w szkole przez
okres pobierania nauki w danej szkole.
2. Dokumentacja profilaktycznej opieki stomatologicznej, o której mowa w § 6, jest przechowywana
przez lekarza stomatologa sprawujàcego opiek´ nad
uczniem.
3. W przypadku przejÊcia ucznia do innej szko∏y, dokumentacj´ medycznà ucznia odbierajà rodzice albo
opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazujà
szkole przyjmujàcej ucznia.
§ 13. Narodowy Fundusz Zdrowia, po zawarciu
umowy o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przekazuje do w∏aÊciwego wojewody nast´pujàce dane:
1) nazw´ i adres Êwiadczeniodawcy;
2) miejsce udzielania profilaktycznych Êwiadczeƒ
zdrowotnych uczniom;
3) liczb´ uczniów obj´tych profilaktycznà opiekà zdrowotnà przez Êwiadczeniodawc´, o którym mowa
w pkt 1.
§ 14. 1. Do czasu utworzenia na terenie szko∏y gabinetu profilaktycznego, o którym mowa w § 9, zadania
okreÊlone w § 7 ust. 1 i 4 pkt 2—6, a tak˝e w § 11 ust. 2,
wykonujà lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja medyczna ucznia, okreÊlona w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do rozporzàdzenia, jest przechowywana przez
w∏aÊciwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej do czasu utworzenia gabinetu profilaktycznego na terenie szko∏y.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: L. Sikorski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 czerwca 2003 r. (poz. 1196)

Za∏àcznik nr 1
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ZAKRES I TERMINY WYKONYWANIA TESTÓW PRZESIEWOWYCH, PROFILAKTYCZNYCH BADA¡ LEKARSKICH ORAZ PROFILAKTYCZNYCH
ÂWIADCZE¡ STOMATOLOGICZNYCH

Za∏àcznik nr 3

Dziennik Ustaw Nr 130
— 8774 —
Poz. 1196

Dziennik Ustaw Nr 130

— 8775 —

Poz. 1196

Dziennik Ustaw Nr 130

— 8776 —

Poz. 1196

Dziennik Ustaw Nr 130

— 8777 —

Poz. 1196

Dziennik Ustaw Nr 130

— 8778 —

Poz. 1196

