
IV PROCEDURA
dotyczy postepowania w przypadku,

gdy do przedszkola ucz szcza dziecko przewlekle choreę
Cel procedury
Zasady postepowania maja zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle
chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.
Zakres procedury
Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka
w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki
nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.
Uczestnicy postepowania – zakres odpowiedzialno ciś
1. Rodzice (opiekunowie prawni):
a) przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych i urazów,
b) w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je
z przedszkola w ustalonym przez procedurę trybie,
c) upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z
przedszkola,
d) podają prawidłowy i aktualny numer telefonu.
2. Nauczyciele:
a) odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,
b) stosują się do obowiązujących procedur,
c) informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka,
d) powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu
dziecka,
e) dokumentują powiadomienie rodzica w Ewidencji wcześniejszych
odbiorów dziecka z przedszkola,
f) prowadza działania prozdrowotne.
3. Dyrektor:
a) monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,
b) podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu
profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.
Opis procedury
1. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga
natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel lub dyrektor
zobowiązany jest do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie
posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowania ratunkowego.
Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub
prawnych opiekunów.



2. W innych przypadkach, gdy dziecko zgłasza wystąpienie problemu
zdrowotnego (np. dolegliwości bólowych), nauczyciel zawiadamia rodziców
lub prawnych opiekunów z zaleceniem konieczności odbycia konsultacji
lekarskiej.
3. W sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podawania leku lub
wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka
chorego na cukrzyce, podania leku metoda wziewna dziecku choremu na
astmę), czynności te może wykonać nauczyciel, jeśli został poinstruowany w
tym zakresie. Nauczyciel przyjmujący zadanie musi wyrazić na to zgodę,
zaś posiadanie wyksztalcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym.
4. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w
przedszkolu, należy:
a) zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia
informacji na jaka chorobę dziecko choruje oraz jakie leki na zlecenie
lekarza dziecko zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania),
b) konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz
pisemnego upoważnienie do podawania leków,
c) wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego
upoważnienia do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzyce
lub podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę,
d) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentacje
medyczna dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,
e) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia
rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel podaje dziecku lek (mierzy
poziom cukru we krwi, podaje leki wziewne) a następnie odnotowuje ten
fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska
dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki.
Druga osoba (nauczyciel, woźna) nadzoruje ww. czynności. Obydwie
osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie
tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.


