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Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym 
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

Jan Paweł II

WSTĘP

Dzieci  chore  na  cukrzycę  wymagają  zrozumienia  dla  ich  potrzeb
wynikających z choroby. Ponieważ nie ma przerwy na cukrzycę, nie może być
przerwy  z  konieczności  opieki  nad  nim.  Czas  spędzony  w  szkole  nie  jest
wyjątkiem. Właściwa opieka w szkole zapewnia dziecku dobre samopoczucie,
optymalną pracę i jest niezbędna dla jego zdrowia.

Dziecko z cukrzycą może brać udział we wszystkich formach działalności
szkoły  (np.  zajęcia  sportowe,  wycieczki,  imprezy,  uroczystości,  zajęcia
pozalekcyjne,  zajęcia  świetlicowe).  Trzeba  wcześniej  tylko  poinformować
rodziców, gdyż dziecko może wymagać odpowiedniego przygotowania poprzez
niestandardowe  zarządzanie  insuliną  bądź  posiłkiem.  Przedstawiony  program
traktuje  zagadnienie  w  ogólnym,  acz  wieloaspektowym  ujęciu.  Zawiera
propozycję  działań  na  drodze  dziecko  –  szkoła  -  rodzic,  zbiór  wszelkich
najnowszych dokumentów związanych z cukrzycą, poradnik oraz garść ważnych
informacji  potrzebnych nauczycielom. Zrozumienie cukrzycy jest  kluczem do
zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa chorego dziecka w szkole. Ze względu na
fakt,  że  cukrzyca  u  każdego  dziecka  przebiega  inaczej,  należy  opracować
indywidualny  program  opieki  nad  dzieckiem  na  kanwie  informacji
zamieszczonych w tym programie.  Taki indywidualny program powinien być
stosowany  przez  rodziców,  chorych  uczniów  oraz  nauczycieli  i  personel
szkolny.

CELE PROGRAMU I ZADANIA OSÓB 
WSPIERAJĄCYCH

Cele programu:
 zapewnienie dziecku właściwej opieki w szkole,
 zaspokojenie potrzeb dziecka wynikających z choroby,
 stworzenie właściwych i optymalnych warunków pobytu dziecka w szkole,
 uzgodnienie form współpracy z rodzicami i wypracowanie form dobrej 

komunikacji dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w szkole.



Aby opieka  nad  dzieckiem w szkole  przebiegała  prawidłowo,  rodzice,
szkoła i samo dziecko muszą wywiązać się z pewnych zadań.

Zadania rodzica:
Zgodnie z wyjaśnieniami nadesłanymi w odpowiedzi na list z MZ, z MEN

oraz informacjami zawartymi w broszurze dla nauczycieli „One są wśród nas”
rodzic powinien przedłożyć szkole następujące informacje i dokumenty:

Zlecenie lekarskie na podanie leków,
„samo podanie leków zleconych przez lekarza należy traktować jako czynność
techniczną  polegająca  na  realizacji  zlecenia  lekarskiego,  która  wiąże  się  ze
sprawowaniem  funkcji  opiekuńczej  nad  dzieckiem  wymagającym
systematycznego podawania leków”.
(...)  „Przyjęcie   odmiennej   interpretacji,   zgodnie   z   którą   wychowawcy
w przedszkolu nie mogliby podawać leków zleconych przez lekarza narażałoby
dziecko  na  utratę  zdrowia  lub  życia,  a  opiekuna  (wychowawcę)  na  zarzut
niewłaściwie  sprawowanej  opieki.”  –  to  cytaty  z  odpowiedzi  z  Ministerstwa
Zdrowia na list rodziców dzieci chorych na cukrzycę.

Zaświadczenie lekarskie,
„w  którym muszą  być  zawarte  następujące  informacje:  rozpoznanie  choroby
przewlekłej, opinia na temat możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola
czy  szkoły  ogólnodostępnej,  informacje  dla  wychowawcy  dotyczące
postępowania z dzieckiem i konieczności realizacji wskazanych stałych zleceń
w czasie pobytu dziecka w placówce, informacje dotyczące rodzaju koniecznych
działań  w  razie  wystąpienia  nasilenia  objawów  choroby,  ewentualne
ograniczenia i zalecenia dotyczące udziału dziecka w zajęciach.” – cytat z pisma
MZ.

1. Upoważnienie (pisemne lub ustne) rodziców/opiekunów dziecka dla
dyrektora placówki do podejmowania wymienionych wyżej działań.

oraz:

Udzielenie  pisemnej  informacji  na  temat  rodzaju  stosowanej insulinoterapii,
używanych preparatów insulinowych, węglowodanów szybkowchłanialnych oraz
stosowanych  dodatkowych  w  przypadku  hipoglikemii  (niedocukrzenia).  Udzielenie
pisemnej informacji dotyczącej posiłków w szkole.

2. Dostarczenie informacji na temat postępowania w przypadku podjęcia 
wysiłku fizycznego.



3. Dostarczenie pisemnej informacji na temat zalecanych wartości glikemii 
przed posiłkiem, przed i w trakcie wysiłku fizycznego.

4. Poinformowanie o bolusach korekcyjnych.

5. Udzielenie informacji na temat ewentualnie występujących współistniejących 
chorób.

6.  Zapewnienie  szkole  wyposażenia  niezbędnego  do  prawidłowej  opieki
(glukometr,  pen,  glukagon,  odpowiednie  napoje,  jeśli  możliwe  -  telefon
komórkowy dla dziecka, odpowiednie środki stosowane w przypadku niskich
cukrów itp.).

7. Dostarczenie numerów telefonów rodziców, Poradni Diabetologicznej oraz 
numeru lekarza prowadzącego.

Zadania szkoły i nauczyciela:

1. Zrozumienie potrzeb dziecka wynikających z choroby oraz pomoc w ich 
zaspokajaniu.

2. Udział nauczycieli w szkoleniach na temat cukrzycy.

3. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, akceptacji oraz tolerancji, 
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

4. Natychmiastowe udzielenie pomocy w przypadku ciężkiej hipoglikemii.

5.  Pozwolenie  dziecku  na  spożycie  cukrów  prostych.  Zapewnienie  dziecku
możliwości natychmiastowego zbadania poziomu cukru w sytuacji, gdy zgłasza
ono złe samopoczucie.

6. Zapewnienie (w miarę możliwości) odpowiednich i dyskretnych warunków do
badania poziomu cukru i podania insuliny penem.

7. Zapewnienie dziecku odpowiedniego miejsca do przechowywania wszelkich
środków i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia cukrzycy.

8. Umożliwienie dziecku korzystania z toalety w każdym czasie i w każdej 
sytuacji.

9. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka. Konieczne
jest informowanie rodziców z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w planie
pracy  szkoły  wpływających  na  zmianę  czasu  spożywania  posiłków,
planowanych  wyjściach  poza  szkołę,  wycieczkach  oraz  o  zajęciach
wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego.



10. Umożliwienie kontaktu z personelem medycznym na życzenie dziecka oraz
natychmiastowego kontaktu z rodzicem, gdy zachodzi taka potrzeba.

11.  Umożliwienie  dziecku  nadrobienia  zaległości  partii  materiału
spowodowanych wizytą w Poradni Diabetologicznej, złym samopoczuciem oraz
przesunięcie  terminu  pisania  wszelkich  sprawdzianów,  gdy  poziom  cukru
dziecka jest zbyt niski lub zbyt wysoki.

12.  Zapewnienie  dziecku  przynajmniej  jednej  kompetentnej  osoby  (zadanie
dyrektora szkoły) wspierającej dziecko w sytuacjach związanych ze spożyciem
posiłku,  na  wycieczkach,  podczas  zajęciach  ruchowych,  pozalekcyjnych  oraz
w sytuacjach, gdy cukry odbiegają od normy.

13. Umożliwienie dziecku lub jego rodzicom/opiekunom przekazania informacji
o chorobie, jej zarządzaniu, konieczności dokonywania pomiaru cukru, objawów
hipoglikemii  i  hiperglikemii,  sposobach  udzielania  pomocy  oraz  innych
istotnych informacji o cukrzycy w trakcie godziny wychowawczej lub w czasie
innych zajęć edukacyjnych.

Zadania dziecka chorego:

1. Badania glikemii, podanie insuliny samodzielnie lub pod nadzorem.

2.  Nawiązanie  kontaktu  z  rodzicem  w  przypadku  sytuacji  wymagających
interwencji rodzica.

3.  Nadrobienie  zaległości  w  nauce  powstałych  w  wyniku  absencji  i  złego
samopoczucia oraz wizyt u lekarza.

4. Informowanie nauczycieli o konieczności wykonania określonych czynności
uzależnionych od typu zajęć, posiłku oraz poziomu cukru.

PRAWA DZIECKA W SZKOLE

Dziecko z cukrzycą w szkole ma prawo i musi mieć możliwość do:

1. Pomiaru  poziomu cukru  tak często,  jak  wymaga tego jego  samopoczucie,
konieczność  spożycia  posiłku  oraz  w  sytuacjach  związanych  z  nadmiernym
ruchem.

2. Wstrzyknięcia insuliny lub jej podanie pompą w razie potrzeby.

3.  Podniesienia  wartości  glikemii  do  bezpiecznego  poziomu  poprzez
dostarczenie organizmowi w razie potrzeby odpowiedniej ilości węglowodanów,
glukozy, glukagonu.



4. Nieograniczonego dostępu do wody i łazienki.

5. Spożycia w odpowiedniej porze śniadania/obiadu (dziecko musi mieć 
wystarczający czas na spożycie całego zaplanowanego posiłku).

6. Pełnego uczestniczenia w wychowaniu fizycznym i innych zajęciach
pozalekcyjnych, w tym w wycieczkach.

GARŚĆ INFORMACJI O CUKRZYCY

Cukrzyca  typu  1  jest  chorobą  przewlekłą  mająca  podłoże
autoimmunologiczne  lub  genetyczne.  Przyczyną  jej  powstania  jest  proces
niszczenia komórek beta trzustki, produkujących insulinę. W wyniku powstania
choroby ilość wytwarzanej insuliny jest zbyt mała lub działa bez pożądanego
efektu.  Insulina  jest  niezbędna  do  wchłonięcia  glukozy  z  krwiobiegu  do
komórek. W komórkach glukoza ulega procesom spalania, w wyniku których
organizm  produkuje  energię,  niezbędną  do  jego   prawidłowego   działania.
W  przypadku  niedoboru  insuliny  glukoza  nie  jest  wchłaniana  do  komórek
i krąży we krwi, powodując hiperglikemię – wysoki poziom cukru. Cukrzyca
typu 1  wymaga  podawania  insuliny penem lub pompą insulinową.  Na dzień
dzisiejszy cukrzyca jest chorobą nieuleczalną. Trzeba umieć sobie z nią radzić.
Cukrzyca  nie  ogranicza  funkcjonowania  dziecka  w  szkole,  wymaga  jedynie
obserwacji i samokontroli. W związku z tym, nauczyciel pomagający dziecku,
nie wykonuje żadnych czynności  medycznych,  jedynie techniczne. Od strony
medycznej nad cukrzycą czuwa lekarz.

Cukrzyca  typu  1  wymaga  prowadzenia  choroby  tak,  aby  utrzymać
właściwe stężenia glukozy we krwi. Polega to głównie na właściwej gospodarce
insuliny.
Dlaczego utrzymanie prawidłowego poziomu jest tak ważne?
Zbyt  niski  poziom  powoduje  nieprawidłowe  funkcjonowanie  organizmu:
zaburzenia  w  działaniu  mózgu  i  serca.  Brak  reakcji  w  celu  zapobiegnięcia
hipoglikemii  może  doprowadzić  do  utraty  przytomności,  a  w  skrajnych
przypadkach nawet do śmierci chorego. Przy zbyt wysokim poziomie glukozy
we  krwi,  organizm  produkuje  związki  ketonowe  powodujące  zakwaszenie
organizmu i  mogące  doprowadzić  do śpiączki  ketonowej.  Jeśli  hiperglikemia
(wysoki poziom cukru) utrzymuje się długo, powoduje uszkodzenie narządów
wewnętrznych: serca, nerek, oczu, nerwów.

Wyróżniono  3  zasadnicze  elementy  niezbędne  do  kontroli  przebiegu
choroby:



1. insulinoterapia – polega na podawaniu za pomocą wstrzyknięć hormonu –
insuliny, którego nie wyprodukuje uszkodzona trzustka,

2. odpowiednio zaplanowana i realizowana aktywność ruchowa obniżająca
glikemii,

3. zdrowe  odżywianie  i  odpowiednia  dieta  polegająca  na  obliczaniu
zawartości węglowodanów w posiłkach; istotne jest ograniczenie cukrów
prostych (np. słodyczy) oraz kaloryczność posiłków.

Dziecko w szkole może poczuć się źle w dwóch zasadniczych przypadkach:
 w trakcie hiperglikemii – wysoki poziom glukozy we krwi,
 w trakcie hipoglikemii – niski poziom glukozy we krwi.

Objawy, według częstotliwości występowania:

hipoglikemia (zbyt niski cukier):
- bladość
- pocenie się
- zmiany nastroju
- nadpobudliwość
- osłabienie zdolności koncentracji
- głód
- zmęczenie
- agresywność
- drżenie
- osłabienie
- zawroty lub bóle głowy
- nudności
- zaburzenia widzenia lub mowy
- szerokie źrenice, szybkie bicie serca
- utrata przytomności

hiperglikemia (zbyt wysoki cukier):
- nudności, wymioty
- zmęczenie, ospałość
- częste oddawanie moczu
- bóle brzucha
- ciężki oddech, zapach acetonu z ust
- ból w klatce piersiowej
- trudności z oddychaniem, szybki oddech
- zaburzenia świadomości
- osłabienie



W  obu  przypadkach  występują  podobieństwa  i  różnice  dotyczące  objawów.
Często również u poszczególnych chorych występują indywidualne objawy w
poszczególnych stanach, jak i mogą nie występować żadne symptomy.

Tylko  i  wyłącznie  dokonany  pomiar  poziomu  cukru  przy  pomocy
glukometru potwierdzi występującą nieprawidłowość.

W przypadku hiperglikemii – wysokiego poziomu cukru – konieczne jest
podanie  dodatkowej  insuliny,  tzw.  korekty.  Jest  to  sprawa  indywidualna  dla
każdego chorego i w tym przypadku należy postępować zgodnie z wytycznymi
lub skontaktować się z rodzicem/opiekunem.

HIPERGLIKEMIA



Przy wysokiej glikemii bezwzględnie konieczne jest sprawdzenie acetonu
w moczu lub ketonów we krwi. Przy ich obecności należy bezwzględnie i jak
najszybciej  skontaktować  się  z  rodzicami/opiekunami,  w  niektórych
przypadkach będzie konieczny kontakt z lekarzem.

W przypadku niebezpiecznej dla życia i zdrowia hipoglikemii – niskiego
poziomu  cukru  –  postępowanie  jest  uzależnione  od  stanu  chorego.  Przy
zgłoszonym  złym  samopoczuciu,  w  miarę  możliwości  potwierdzonym
pomiarem glikemii  przy  pomocy  glukometru,  podaje  się  dziecku  dodatkowe
pożywienie zawierające węglowodany, zgodnie z zaleceniami rodziców.



HIPOGLIKEMIA



Dziecko z cukrzycą wymaga  nieustannej uwagi,  kontroli  jego poziomu
cukru  oraz  bezwzględnego podporządkowania  się  nakreślonym przez  rodzica
rygorom  związanym  z  chorobą.  Cukrzyca  uczy  dziecko  odpowiedzialności,
brania  aktywnego udziału w radzeniu  sobie  z  chorobą.  Czasami  dziecko  nie
radzi z tym sobie lub przejawia bunt. Nauczyciel powinien wspierać dziecko
psychicznie,  okazać  zrozumienie,  pomóc  w radzeniu  sobie  z niepożądanymi
emocjami.  Ważne  jest  uczestnictwo  dziecka  w  życiu  społecznym,  w  grupie
rówieśniczej i zapewnienie możliwości pełnienia różnych ról.

O radzeniu sobie w różnych sytuacjach można poczytać w poradniku dla
nauczyciela „Nie bójmy się cukrzycy w szkole”.

Głównym  zadaniem  dla   nauczyciela   jest   stworzenie   dobrej   relacji
z dzieckiem. Dlatego nauczyciel powinien:
 wykazać się empatią,
 uważnie obserwować zachowanie dziecka i reagować na niepokojące objawy,
 rozumieć jego trudności,
 zachęcać do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,
 pomóc zaadoptować się w szkolnej rzeczywistości i w grupie rówieśniczej,
 rozwijać zainteresowania dziecka,
 wzmacniać jego samodzielność i zaradność w związku z chorobą,
 pomóc dziecku koncentrować się na swoich pozytywnych i mocnych 

stronach,
 pomóc przyjąć pozytywna postawę wobec choroby.

CHOROBA DZIECKA W ASPEKCIE PSYCHOLOGICZNYM

„Choroba przewlekła jest czynnikiem długotrwale obciążającym dziecko,
towarzyszy mu każdego dnia, dlatego też stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju
fizycznego,  emocjonalnego  i  społecznego  chorego  dziecka”.  (cyt.
Endokrynologia Pediatryczna Tom. 7/2008 Nr 2(23))



Dziecko  z  cukrzycą  bardzo  często  znajduje  się  w  szponach  różnych
huśtawek emocjonalnych i uczuć związanych z chorobą. Na początku choroby
może to być brak jej akceptacji, odmowa („To jest niemożliwe”), strach („Co to
dla mnie oznacza?”), gniew („Dlaczego ja?), poczucie winy („Cukrzycę mam    z
mojej winy”), później może towarzyszyć depresja („Ja po prostu nie mam na nic
ochoty”)  aż  wreszcie  akceptacja  („Nie  jest  tak  źle,  trzeba  dokonać  tylko
pewnych zmian”). Chorobie mogą towarzyszyć inne uczucia.

UCZUCIA NEGATYWNE

Dziecko   musi   nauczyć  się,  w  jaki  sposób  radzić  sobie  z  chorobą
i trudnościami z nią związanymi. Czuje się niepewnie, ogarnia je silne napięcie
emocjonalne.  Z dnia na dzień musi  dorosnąć,  przyjąć  na własne barki  ciężar
odpowiedzialności,  nauczyć  się  wielu  nowych  i  trudnych  umiejętności.  Taki
przeskok  z  beztroskiego  dziecka  do  dorosłości  jest  niesamowicie  trudnym
procesem psychologicznym. W okresie złego samopoczucia ma prawo do złego
humoru, rozdrażnienia.  Często potrzebne jest  wsparcie życzliwej osoby. Rolą
i  zadaniem nauczyciela  jest  udzielenie takiego  wsparcia  i  takiej  pomocy,  by
umożliwić wyjście z fazy kryzysu emocjonalnego.

Dziecku  w  szkole  należy  zapewnić  warunki  do  obniżenia  poczucia
zagrożenia i stworzyć takie, by czuło się w miarę bezpiecznie. Trudne to jest bez
wsparcia dorosłych i grupy rówieśniczej. Cukrzyca, podobnie, jak inne choroby



przewlekłe, jest trudna do zaakceptowania z wielu powodów: jest nieodwracalna
i  uciążliwa,  wymaga  ciągłej  uwagi,  często  ma  burzliwy i  nieprzewidywalny
przebieg,  uzależnia  kilkulatka/kilkunastolatka  od  rodziny,  służby  zdrowia,
różnych  instytucji,  często  powoduje   złe  samopoczucie,  wprowadza  chaos
w dotychczasowe życie i wiele przykrych przeżyć związanych z chorobą.

Pod  względem  potrzeb,  dzieci  z  cukrzycą  nie  różnią  się  od  dzieci
zdrowych.  Mają  takie  samo  „zapotrzebowanie”  na  marzenia,  plany,  zabawy,
zainteresowania oraz pełnienie ról społecznych. Dodatkowo pełnią nie zawsze
akceptowaną rolę pacjenta, znajdując się w centrum uwagi rodziców/opiekunów
i służby zdrowia. Istotne jest, by dziecko nie zagubiło swojej tożsamości. Warto
też  aranżować  sytuacje,  w  których  dziecko  może  samodzielnie  dokonać
wyborów.

„W szkole, dzięki przyjaznej, życzliwej atmosferze, dziecko może
„wyjść”  z  roli  pacjenta  i  przestać  być  postrzegane  głównie  poprzez  pryzmat
swojej choroby. Ważne jest, aby przywrócić dziecku jego wartość jako osoby,
odrębnej, myślącej, czującej, posiadającej swoje wady i zalety. Osoby, która ma
swoje słabe i mocne strony, zainteresowania i marzenia, która może się uczyć,
odnosić sukcesy, doświadczać miłych chwil oraz zdobywać przyjaciół i uznanie
kolegów” (cyt. z „One są wśród nas” Dziecko przewlekle chore s.12). Zatem od
dziecka z cukrzycą nauczyciel powinien wymagać tego samego, co od zdrowych
dzieci – przestrzegania obowiązujących norm, umów i reguł, wywiązywania się
z powierzonych zadań, aktywnego udziału w życiu społecznym klasy i szkoły.
Na  tym  polu  nauczyciel  winien  powierzać  dziecku  zadania  integrujące  go
z  grupą  rówieśniczą  –  tworzenie  i  rozwiązywanie  różnych  przedsięwzięć,
szeroko  pojętą  współpracę  z  rówieśnikami.  Nie  mniej  ważna  jest  rola  tzw.
pomocy koleżeńskiej. W przypadkach absencji dziecka w szkole ze względu na
okoliczności  związane  z  chorobą,  wskazany  jest  plan  pomocy  dziecku.  Nie
chodzi  tu  tylko  o  nadrobienie  treści  programowych,  ale  także  o  wsparcie
psychiczne oraz pomoc w powrocie do szkolnej rzeczywistości.

Wszelkie  wsparcie  udzielone  dziecku  może  przyczynić  się do
ograniczenia możliwych następstw  choroby  przewlekłej,  m.in.  utraty  nadziei i
perspektywy życiowej, obniżenia motywacji do działania, poczucia zagrożenia,
smutku, obniżenia własnej wartości oraz często lęku. „Przedłużające się napięcie
powoduje u dziecka, które się boi, blokadę emocjonalną, która tworzy blokadę
procesów poznawczych, motywacji wewnętrznej i racjonalnej aktywności” (cyt.
„One są wśród nas” Dziecko przewlekle chore s. 17).

Dziecko z cukrzyca ma  takie same potrzeby, jak dzieci zdrowe. Zgodnie
z hierarchią potrzeb Maslowa, potrzeby wyższego rzędu powstaną wówczas, gdy
wystarczająco zaspokojone będą potrzeby niższego rzędu. Dziecko, które źle się
czuje na skutek  odbiegających  od  normy cukrów (występują  m.in.  problemy
z  koncentracją  uwagi,  zmienność  nastroju,  wolniejsze  tempo  pracy,
męczliwość), najpierw będzie dążyło do wyrównania poziomu cukru, dopiero
potem będzie realizować potrzeby wyższego rzędu.



Trudności dziecka w szkole

Dziecko w szkole może napotkać szereg problemów, z którymi  musi 
sobie poradzić. Do nich można zaliczyć:

1. Brak  zrozumienia  nauczycieli  i  grupy  rówieśniczej  wynikającej  z  braku
wiedzy na temat choroby.

2. Akceptacja sytuacji, w której uwaga otoczenia jest skupiona na dziecku ze
względu na chorobę.

3. Trudności interpersonalne wynikające z różnych doświadczeń i życiowych
priorytetów.

4. Problemy związane z dyskryminacją – np. kwestionowanie przez nauczycieli
i  rówieśników  samodzielnego  udziału  w  wycieczkach  klasowych,
uroczystościach  i  konkursach  szkolnych  oraz  w  innych  formach  aktywności
społecznej.

5. Konieczność  podporządkowania  się  wszelkim ograniczeniom i  wymogom
choroby.

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku 
możliwe do zrealizowania na terenie szkoły

(cyt. „One są wśród nas” Dziecko przewlekle chore s.38)

 Zapewnienie  poczucia  bezpieczeństwa  psychicznego  i  fizycznego  oraz
zaufania do grupy i nauczyciela.

 Pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych
umiejętności.

 Budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji w zespole klasowym,
zapobieganie konfliktom.

 Przygotowanie dzieci zdrowych  na  spotkanie  chorego  kolegi,  pomoc
w  akceptacji  ewentualnych  odmienności.  Poinstruowanie  uczniów,  jak
należy  chronić  chorego  kolegę  i  w  jaki  sposób  można  mu  pomagać.
Zawarcie na ten temat umowy z klasą.

 Traktowanie  chorego  dziecka  jako  pełnoprawnego  członka  zespołu
klasowego,  na  równi   z   innymi  dziećmi,  z  takimi  samymi   prawami
i obowiązkami.

 Uwrażliwienie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego.
 Uwrażliwienie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych dzieci.
 Motywowanie  do  kontaktów  i  współdziałania  z  innymi  dziećmi.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.



 Przydzielanie dziecku choremu odpowiednich do jego  możliwości zadań  
i ról społecznych w zabawach i organizowanych zajęciach.

 Rozwijanie zainteresowań, talentów i samodzielności dziecka.
 Uczenie relaksu i odprężenia.
 Zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

a w razie potrzeby pomocy socjalnej.
 Stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką, lekarzem, nauczycielami oraz 

innymi osobami opiekującymi się dzieckiem.

Jakość życia dzieci z cukrzycą

W świetle wyników badań (Leszek Szewczyk, Magdalena Wiśniowiecka,
Anna Noczyńska, Jolanta Bieniasz, Beata Wysocka-Łukasik) jakość życia dzieci
chorych i zdrowych nie różni się w sposób istotny. Wymogi dotyczące choroby
(pomiar  cukru,  podawanie  insuliny  czy  reguły  postępowania  towarzyszące
posiłkom)     nie      wpływają      negatywnie      na      jakość      życia      dzieci
z cukrzycą. (Endokrynologia Pediatryczna Tom. 7/2008 Nr 2(23)).

„Dzieci  posiadające osobiste pompy insulinowe mają poczucie wyższej
jakości   życia   w   wymiarze    możliwości    działania,    która    wyraża    się
w  samodzielności  i  niezależności  w  codziennym  życiu,  wolności  wyboru,
odpowiedzialności i możliwości decydowania w codziennych sprawach”.

(cyt. (Endokrynologia Pediatryczna Tom. 7/2008 Nr 2(23)).
Jakość życia istotnie zależy od wyrównania cukrzycy. Gdy cukrzyca jest

dobrze wyrównana, jakość życia dzieci jest wysoka.

Konkluzja

Każdy  nauczyciel  jest  pedagogiem,  wychowawcą.  Może  też  stać  się
pedagogiem  terapeutą.  Wystarczy  tylko  realizować  cele,  zadania,  zasady
pedagogiki terapeutycznej.

Między innymi do nauczycieli  należy,  by dziecku z cukrzycą stworzyć
takie warunki, by – pomimo choroby – mogły żyć pełną parą i rozwijać się jak
dzieci zdrowe.



UCZUCIA POZYTYWNE

Ważne jest, by dzieci wiedziały i pamiętały, że nie są same ze swoimi
problemami.

MAM DZIECKO Z CUKRZYCĄ W KLASIE – CO 
ROBIĆ? PIERWSZE KROKI NAUCZYCIELA.

Świadomość  ucznia  z  cukrzycą  w  klasie  wywołuje  wśród  nauczycieli
wiele  emocji  i  często  bezradność  spowodowaną  brakiem  wiedzy  na  temat
choroby.
Informacje,  komunikaty,  stanowiska  i  pisma  Ministerstwa  Zdrowia,  MEN-u,
Rzecznika Praw Dziecka oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
wyraźnie  zakreślają  pole  działania  nauczycieli.  Wobec  dziecka  przewlekle
chorego i wymagającego opieki  nie  można  pozostać  obojętnym. W związku z
tym rodzi się pytanie: Jak sobie poradzić i od czego zacząć? Przede wszystkim
działać tak, by nie szkodzić.

1. Pierwszą czynnością nauczyciela powinno być przeczytanie broszury „One
są wśród nas”.

2.Kolejnym krokiem powinno być spotkanie z rodzicem i chorym dzieckiem.



Takie spotkanie najlepiej zorganizować w kameralnych warunkach dysponując
czasem  oraz  odpowiednim  i  dyskretnym  miejscem.  Podczas  pierwszego
spotkania,  mając  już  skromny  zasób  wiedzy,  możemy  podczas  rozmowy
uzyskać  wiele  cennych  i  praktycznych  informacji.  Rodzic  pokaże  i  objaśni
sposoby  działania  całego  „wyposażenia”  dziecka  (glukometr,  pen,  pompa,
glukagon  itp.).  Wskaże  nauczycielowi  czynności,  które  dziecko  potrafi
samodzielnie  wykonać.  Wskazane  jest,  by  rodzic  nauczył  nauczyciela
podstawowej  obsługi  osprzętu.  Podstawą,  bezpieczeństwem  i  komfortem
psychicznym nauczyciela jest umiejętność dokonania pomiaru cukru.
Niezwykle istotne jest ustalenie form kontaktu rodzic – szkoła (np.telefon, e-
mail, zeszyt do informacji).

3.  Tworzenie  dokumentacji  to  kolejny  etap  postępowania.  Większą  część
dokumentów dostarczy rodzic. W teczce/segregatorze powinno znaleźć się:
 zlecenie lekarskie na podstawie którego wszelkie czynności nauczyciela są 

zlecone i są czynnościami technicznymi,
 informacja od lekarza/rodzica o chorobie,
 umowa rodzica z nauczycielem (może też mieć formę ustną); w umowie 

zawarte zezwolenie/zgoda na wykonywanie czynności technicznych,
 informacje dotyczące spożywania posiłku w szkole (czas, ilość podawanej 

insuliny i ewentualnych korekt),
 informacje dotyczące postępowania w przypadku nieprawidłowych cukrów 

(hiperglikemia i hipoglikemia),
 informacje na temat postępowania na lekcjach WF i zajęciach ruchowych.

Tylko  dla  własnej  wygody  warto  prowadzić  zeszyt/tabelę  z  informacjami
i  uwagami.  Zeszyt  ten  posłuży  do  notowania  wszelkich  potrzebnych
nauczycielowi  informacji,  uwag,  pytań  do  rodzica.  W  ferworze  zajęć  łatwo
pominąć istotne informacje i przeoczyć czas czy konkretne działanie.

4.  Udział  nauczyciela  w  szkoleniu  dotyczącym  cukrzycy.  Szkolenia  takie
prowadzą  edukatorzy,  a  zorganizowanie  leży  w  gestii  rodzica  lub  dyrekcji
szkoły.

5.  Konieczne  jest  zorganizowanie  apelu  dla  uczniów  szkoły  (za
przyzwoleniem  rodzica),  na  którym  przedstawimy  dziecko,  przekażemy
najważniejsze  informacje  na  temat  choroby,  wskażemy sytuacje  wymagające
interwencji nauczycieli. Istotny jest też problem poczęstunku. Ale takie uwagi
należy przedstawić po konsultacji z rodzicem. Trzeba uświadomić uczniom, że
jedzenie jest uwarunkowane odpowiednimi dawkami insuliny. Unikniemy w ten
sposób wielu nieprzyjemnych niespodzianek.

6.  Ważne  jest  przeprowadzenie  zajęć  w  klasie,  na  których  powinno  być
omówione  specyficzne  postępowanie  z  chorym  dzieckiem  w  sytuacji
odbiegającej od pożądanej, o konieczności natychmiastowego reagowania, gdy



poziom  cukrów  odbiega  od  normy  oraz  powinna  być  omówiona  specyfika
spożywania drugiego śniadania w szkole. Warto też uświadomić rówieśników
dziecka  chorego,  że  udział  w  zajęciach  ruchowych  jest  uwarunkowany
poziomem  cukrów.  W  ten  sposób  zażegnamy  niepotrzebne  i  czasami
niewłaściwe komentarze.

Stworzenie dziecku właściwych i wymaganych warunków.
Dziecko z cukrzycą powinno mieć swój dyskretny kącik służący do pomiaru
cukru, zjedzenia śniadania, gdy zachodzi taka potrzeba w czasie zajęć.
Nauczyciel powinien wygospodarować dla dziecka szafkę na jego potrzeby (np.
do  przechowywania  wody  mineralnej,  ręcznika,  dodatkowych  produktów
zawierających  węglowodany,  pena,  glukagonu).  Do  szafki  nie  mogą  mieć
dostępu inni uczniowie.

Planowanie.
Każdy wychowawca planuje wycieczki, wyjścia poza szkołę, zawody sportowe
czy też uroczystości klasowe i szkolne połączone z poczęstunkiem. O wszelkich
planowanych  przedsięwzięciach  należy  odpowiednio  wcześnie  poinformować
rodzica.  Jest  to  o  tyle  ważne,  że  rodzic  odpowiednio  zareaguje  właściwą
gospodarką  insuliny,  przez   co   unikniemy  przykrych   sytuacji   związanych
z nieprawidłowymi cukrami.

Tylko odrobina wiedzy, konsekwentne przestrzeganie wskazówek rodzica,
respektowanie  zaleceń  lekarskich  oraz  własna  samodyscyplina  wpłynie  na
optymalne funkcjonowanie dziecka w szkole. Nie bójmy się również przyznać
do  błędów.  Rodzice  też  je  popełniają.  Ważne  jest,  by  nasz  błąd  nie  był
powielany. Pozwoli to na wypracowanie jak najlepszych warunków dla chorego
dziecka.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, STANOWISKA 
I KOMUNIKATY MINISTERIALNE

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków
dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu

Stany nagłe

W  sytuacjach  nagłych,  gdy  stan  zdrowia  dziecka  wymaga
natychmiastowej  interwencji  lekarskiej  nauczyciel,  dyrektor  szkoły  lub
pielęgniarka  zobowiązani  są  do  podjęcia  działań  pomocy  przedmedycznej
w  zakresie  posiadanych  umiejętności  oraz  wezwania  karetki  pogotowia
ratunkowego.  Jednocześnie,  obowiązkiem  tych  osób  jest  zawiadomienie
rodziców lub opiekunów prawnych.



Inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów

W  innych  przypadkach,  gdy  uczeń  zgłasza  wystąpienie  problemu
zdrowotnego (np. dolegliwości bólowych), pielęgniarka po rozmowie z uczniem
zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności odbycia
konsultacji  lekarskiej.  W  sytuacji  nieobecności  pielęgniarki,  do  podjęcia
powyższych  działań  zobowiązany  jest  dyrektor  placówki  oświatowej  lub
upoważniona przez niego osoba.

Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą

W  odniesieniu  do  ucznia  z  chorobą  przewlekłą,  kiedy  występuje
konieczność  stałego  podawania  mu  leków w  szkole,  rodzice  dziecka  (przed
przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do przedłożenia informacji:

 na jaką chorobę dziecko choruje?
 jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób

dawkowania)?

Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego
upoważnienia pielęgniarce do podawania dziecku leków. Wymóg ten dotyczy
także uczniów pełnoletnich.

W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej – w sytuacji,
gdy  stan  zdrowia  dziecka  wymaga  podania  leku  lub  wykonania  innych
czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę;
podawanie leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) – czynności te mogą
wykonywać  również  inne  osoby (w  tym:  samo  dziecko,  rodzic,  nauczyciel),
jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą
wyrazić  na  to  zgodę,  zaś  posiadanie  wykształcenia  medycznego  nie  jest
wymogiem  koniecznym.  Delegowanie  przez  rodziców  uprawnień  do
wykonywania  czynności  związanych  z  opieką  nad  dzieckiem  oraz  zgoda
pracownika szkoły i  zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę
umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego, a
pracownikiem szkoły.

Dagmara Korbasińska
Dyrektor Departamentu

Matki i Dziecka

Prawo  dzieci  i  młodzieży  do  edukacji  zagwarantowane  jest  przepisami  ustawy  o
systemie  oświaty  (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  256,  poz.  2572,  z  późn.  zm.).    W myśl
przepisów, edukacja dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych realizowana  jest
zgodnie  z  ich  indywidualnymi  potrzebami  rozwojowymi    i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami.  Przepisy prawa nie wykluczają możliwości    uczęszczania    do



przedszkola    dzieci     przewlekle    chorych    i  niepełnosprawnych. Decyzję o
przyjęciu  dziecka  przewlekle  chorego  do  wybranej  przez  rodziców  placówki
podejmuje każdorazowo dyrektor. Przyjęcie uwarunkowane jest jednak możliwością
zapewnienia  dziecku,  stosownie  do  rodzaju  schorzenia  czy  niepełnosprawności,
właściwych warunków pobytu.

Dzieci  przewlekle  chore  i  niepełnosprawne  mogą  uczęszczać  do
ogólnodostępnych  placówek  oświatowych  (przedszkoli  i  szkół).  W  wielu
wypadkach powoduje to wystąpienie nowych sytuacji, z którymi do tej pory nie
stykali  się  dyrektorzy  szkół,  przedszkoli,  wychowawcy  i  nauczyciele.
Zapewnienie  odpowiedniej  opieki  nad  dziećmi  chorującymi  na  schorzenia
przewlekłe, w tym: z cukrzycą, pozostaje jednym z istotnych celów współpracy
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.

Minister Zdrowia podejmuje działania mające na celu poprawę dostępu do
świadczeń  opieki  zdrowotnej  oraz  podnoszenia  poziomu  świadczeń
zdrowotnych dla dzieci i młodzieży. Podstawę działań w tym zakresie stanowią
przepisy 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.). Zgodnie z przepisami, dzieci i młodzież – bez względu na status
materialny i bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
ich  rodziców/opiekunów  –  mają  zapewnioną  bezpłatną  opiekę  zdrowotną,
obejmującą  zapobieganie  chorobom,  wykrywanie  chorób,  leczenie  oraz
zapobieganie niepełnosprawności.

Dzieci  przewlekle  chore  mają  pełne  prawo  do  korzystania  z  tych
świadczeń  na  równi  z  innymi  osobami  ubezpieczonymi,  adekwatnie  do
istniejącego problemu zdrowotnego. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą określają:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotnej
(Dz. U. 139, poz. 1139, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie
organizacji  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  dziećmi  i  młodzieżą
(Dz. U. Nr 139 poz. 1133).

3.  USTAWA z  dnia  12  kwietnia  2019 r.  o  opiece  zdrowotnej  nad
uczniami(Dz. U. poz. 1078) art.21.3 

W  obowiązującym  systemie  ochrony  zdrowia,  opiekę  zdrowotną  nad
dziećmi  i  młodzieżą  sprawują  lekarz  podstawowej  opieki  zdrowotnej  (na
podstawie deklaracji wyboru złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych



dziecka),  pielęgniarka  podstawowej  opieki  zdrowotnej  oraz  pielęgniarka
środowiska  nauczania  i  wychowania  (w  odniesieniu  do  uczniów).  Dzieci
przewlekle chore mają prawo do świadczeń gwarantowanych, w szczególności
do  refundacji  części  lub  całości  kosztu  leków  i  wyrobów  medycznych
koniecznych do utrzymania zdrowia i  ograniczania możliwości występowania
powikłań tych chorób. W przypadku dzieci chorych na cukrzycę do ukończenia
przez  nie  18.  roku  życia.  przepisy  stanowione  przez  Ministra  Zdrowia
gwarantują – w uzasadnionych medycznie przypadkach – zaopatrzenie chorego
dziecka w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne
posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu. Regulacje w tym zakresie zawarte
są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.  w sprawie
świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu  ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej
(Dz. U. 211, poz. 1637, z późn. zm.).

Dostrzegając  konieczność  zintensyfikowania  działań  prewencyjnych,
Minister  Zdrowia  rozszerzył  program  polityki  zdrowotnej  pn.:  Narodowy
Program  Przeciwdziałania  Chorobom  Cywilizacyjnym  o  moduł  –  Program
Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011. Program zawiera
kompleksowy plan działań zorientowany specyficznie na grupę osób chorych na
cukrzycę.  Celem programu  jest  zwiększenie  wiedzy  społeczeństwa  na  temat
cukrzycy poprzez stałe upowszechnianie wiedzy o cukrzycy i  zdrowym stylu
życia,  stworzenie systemu szkoleń dla pacjentów,  ich rodzin oraz wybranych
grup zawodowych i poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę poprzez
działania  edukacyjne  i  szkolenia  pielęgniarek  i  położnych  do  pracy  na
stanowisku  edukatora  cukrzycy.  W  2011  r.  działania  obejmą  wdrażanie
ujednoliconych  akcji  promocyjnych  na  temat  czynników  wywołujących
cukrzycę oraz dotyczących pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na
cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanych do
chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych (w tym:
nauczycieli i wychowawców).

W  związku  ze  zgłaszanymi  przez  rodziców  sygnałami  o  trudnościach
związanych    z   przyjęciem  i   pobytem  w   ogólnodostępnych   przedszkolach
i  szkołach dzieci  przewlekle chorych i niepełnosprawnych, z  inicjatywy Pani
Elżbiety  Radziszewskiej  –  Pełnomocnika  Rządu  do  Spraw  Równego
Traktowania powołany został Zespół do spraw przeciwdziałania dyskryminacji
dzieci  przewlekle  chorych.  Zadaniem  Zespołu  były:  analiza  sytuacji
wykluczenia dzieci  przewlekle chorych z przedszkoli  i  młodszych klas  szkół
podstawowych, wypracowanie zasad współpracy między lekarzami rodzinnymi
a  opiekunami  dzieci  w  przedszkolach  i  szkołach,  wypracowanie  propozycji
porozumienia  między  rodzicami/opiekunami  oraz  opracowanie  projektu
publikacji  informacyjnych  na  temat  najczęstszych  chorób  przewlekłych.
Przygotowano      materiały      informacyjno-edukacyjne      dla      dyrektorów
i nauczycieli placówek oświatowych, które umożliwiają zdobycie podstawowej
wiedzy i umiejętności, niezbędnych do sprawowania opieki nad dzieckiem



przewlekle chorym w czasie pobytu w placówce oświatowej. Określono również
wykaz  informacji,  niezbędnych  do  przyjęcia  dziecka  przewlekle  chorego  do
placówki  oświatowej,  przekazywanych  przez  rodziców  (opiekunów)  dziecka
oraz od lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad dzieckiem. Informacje te
zostały  zamieszczone  w  książeczkach,  przeznaczonych  dla  nauczycieli,
rodziców i osób zajmujących się dziećmi przewlekle chorymi. Wśród publikacji
znalazła  się  również  pozycja:  „Dziecko  z  cukrzycą  w  szkole  i  przedszkolu”
(autorzy: D. Witkowski, J. Pietruszyńska, A. Szewczyk, R. Wójcik), dostępna
m.in.  na  stronie:  http://www.men.gov.pl/images/docs/Choroby/cukrzyca.pdf
oraz  na  stronach  internetowych  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  oraz
Ministerstwa  Zdrowia,  Biura  Pełnomocnika  Rządu  do  Spraw  Równego
Traktowania  i  Ośrodka  Rozwoju  Edukacji.  Publikacje  zostały  nieodpłatnie
przekazane do wszystkich szkół i przedszkoli na terenie kraju. W publikacjach
skoncentrowano się na następujących chorobach przewlekłych: cukrzyca, astma,
padaczka  czy hemofilia).  Dzięki  informacjom zawartym w tych publikacjach
nauczyciele i wychowawcy mogą poznać istotę choroby, jej skutki oraz wpływ
na  funkcjonowanie  społeczne,  emocjonalne  i  intelektualne  dziecka,  jego
samopoczucie,  nastrój  i  możliwości  uczenia  się.  Mogą  także dowiedzieć  się,
w jaki sposób te  informacje o  dziecku  i  jego  chorobie powinni  uwzględnić
w swojej pracy. Mogą być one zatem traktowane jako materiały pomocnicze,
wspierające  nauczycieli  i  wychowawców  w  codziennej  pracy  z  dzieckiem
przewlekle chorym. Ewaluacja efektów prac Zespołu do spraw przeciwdziałania
dyskryminacji  dzieci  przewlekle  chorych  będzie  możliwa  w  dłuższej
perspektywie czasowej.

W myśl  obowiązujących  przepisów,  placówki  oświatowe (przedszkola)
nie posiadają uprawnień do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wynika
z art.  18d ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej  (Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  14,  poz.  89,  z  późn.  zm.),  świadczenia
zdrowotne  (czyli  działania  służące  profilaktyce,  zachowaniu,  ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania)
mogą być udzielane wyłącznie  przez  osoby  wykonujące  zawód  medyczny.
W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom przewlekle chorym,
świadczenia udziela lekarz zlecający określone leczenie tj. leczenie określonymi
lekami.  Natomiast  samo  podanie  leków  zleconych  przez  lekarza  należy
traktować  jako  czynność  techniczną  polegająca  na  realizacji  zlecenia
lekarskiego,  która  wiąże  się  ze  sprawowaniem  funkcji  opiekuńczej  nad
dzieckiem wymagającym systematycznego podawania leków. W tym zakresie,
jakkolwiek brak jest przepisów określających szczegółowo te elementy opieki,
które  mają  na  celu  zachowanie  zdrowia  dziecka,  wydaje  się,  że  działania
podejmowane   przez    opiekunów    prawnych    i    faktycznych    (nauczycieli i
wychowawców)  powinny  być  analogiczne  do  tych,  jakie  w  podobnych
sytuacjach  podejmowaliby rodzice  dziecka.  Przyjęcie  odmiennej interpretacji,
zgodnie z którą wychowawcy w przedszkolu nie mogliby podawać leków



zleconych  przez  lekarza  narażałoby  dziecko  na  utratę  zdrowia  lub  życia,
a opiekuna (wychowawcę) na zarzut niewłaściwie sprawowanej opieki. Dotyczy
to zwłaszcza opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi. Należy raz jeszcze
podkreślić,  że decyzję o przyjęciu dziecka przewlekle chorego do wybranych
przez  rodziców  przedszkola  lub  szkoły  podejmuje  każdorazowo  dyrektor
placówki,  uwzględniając  konieczność  zapewnienia  dziecku  bezpiecznych
warunków pobytu. Rodzice dziecka obowiązani są przed przyjęciem dziecka do
przedszkola przedstawić dyrektorowi zaświadczenie lekarskie, w którym muszą
być zawarte następujące informacje: rozpoznanie choroby przewlekłej, opinia na
temat  możliwości  uczęszczania  dziecka  do  przedszkola  czy  szkoły
ogólnodostępnej,   informacje   dla    wychowawcy    dotyczące    postępowania
z dzieckiem i konieczności realizacji wskazanych stałych zleceń w czasie pobytu
dziecka w placówce, informacje dotyczące rodzaju koniecznych działań w razie
wystąpienia      nasilenia     objawów     choroby,     ewentualne     ograniczenia
i zalecenia dotyczące udziału dziecka w zajęciach. W sytuacji, kiedy w czasie
pobytu w placówce będzie wymagało podania leku, bądź zastosowania innych
koniecznych  działań  –  niezbędne  jest  upoważnienie  (pisemne  lub  ustne)
rodziców/opiekunów  dziecka  dla  dyrektora  placówki  do  podejmowania
wymienionych  wyżej  działań,  a  także  uzyskanie  pisemnego  zobowiązania
dyrektora  placówki  oraz  osoby,  która  będzie  realizowała  te  zadania  do  ich
podjęcia. Niemniej, odpowiedzialność za prawidłowe leczenie dziecka spoczywa
głównie na rodzicach i zespole leczącym. Wychowawca w przedszkolu i szkole
pełni jedynie rolę wspierającą i służy pomocą w nagłych sytuacjach.

Odnosząc  się  do  opinii  na  temat  konieczności  podjęcia  inicjatyw
legislacyjnych  w  celu  nałożenia  na  placówki  oświatowe  obowiązku
przyjmowania dzieci  przewlekle chorych oraz zapewnienia opieki zdrowotnej
i  odpowiedniej  diety  uprzejmie  informuję,  że  podejmowane  przez  Ministra
Zdrowia  w  najbliższym  czasie  działania,  służące  optymalizacji  opieki
zdrowotnej  nad  dziećmi  i  młodzieżą,  ukierunkowane  będą  na  doskonalenie
istniejącego systemu opieki, którego podstawy prawne wskazano we wstępie.

Jednocześnie  pragnę  wskazać,  że  w  przypadkach,  gdy  do  resortu
napływają  sygnały  o  występowaniu  trudności  z  zapewnieniem  dzieciom
przewlekle chorym właściwych warunków pobytu w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych), Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia we
współpracy     z     Departamentem      Zwiększania      Szans      Edukacyjnych
w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz organami samorządu terytorialnego
podejmuje bieżące interwencje.

Dyrektor
Departamentu Matki i Dziecka
Dagmara Korbasińska
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Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek

w  związku  z  licznymi  pytaniami  dotyczącymi  realizacji  obowiązku
rocznego  przygotowania  przedszkolnego,  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku
nauki  przez  uczniów  przewlekle  chorych,  kierowanymi  do  Ministerstwa
Edukacji Narodowej przez szkoły i placówki oświatowe, uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie  z  regulacjami  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie
oświaty  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  256,  poz.2572,  z  późn.  zm.)  każde  dziecko
realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, w ramach systemu oświaty
uzyskuje wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w nauce
stosownie  do  swoich  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych.  Zapewnienie
właściwej realizacji tego kształcenia,  w tym zapewnienie dostosowania treści,
metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, należy
do zadań odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza
uczeń.

Kwestie związane z zapewnieniem dzieciom, w tym przewlekle chorym,
odpowiednich  warunków  podczas  pobytu  w  przedszkolu/szkole/placówce,
zgodnie z regulacjami art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, należą do obowiązków
dyrektora.  Dyrektor  przedszkola/szkoły/placówki  m.in.  sprawuje  opiekę  nad
uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne.

W  sytuacji,  gdy  w przedszkolu/szkole/placówce  jest  uczeń  przewlekle
chory, dyrektor powinien:
 pozyskać  od  rodziców  (opiekunów  prawnych)  ucznia  szczegółowe

informacje na temat  jego  choroby  oraz  wynikających  z  niej  ograniczeń
w funkcjonowaniu;

 zobowiązać nauczycieli  do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in.
poprzez analizę publikacji z serii „One są wśród nas", przekazanych do szkół
przez kuratoria oświaty w całej Polsce;

 zorganizować  szkolenie  kadry  pedagogicznej  i  pozostałych  pracowników
przedszkola/szkoły/placówki w zakresie postępowania z chorym dzieckiem
– na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby;

 w   porozumieniu    z    pielęgniarką    szkolną    lub    lekarzem,    wspólnie
z  pracownikami  przedszkola/szkoły/placówki  opracować  procedury
postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno na co dzień,
jak  i  w przypadku  zaostrzenia  objawów czy  ataku choroby.  Procedury te
mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków,
wykonywaniu  pomiarów  poziomu  cukru,  regularnym  przyjmowaniu
posiłków,  sposób  reagowania  itp.  Powinny  też  określać  formy  stałej
współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie





wszystkich pracowników przedszkola/szkoły/placówki do bezwzględnego ich
stosowania;

 wspólnie  z  nauczycielami  i  specjalistami  zatrudnionymi  w  przedszkolu/
szkole/placówce dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod
oraz organizację nauczania  do  możliwości  psychofizycznych  tego ucznia,
a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 podjąć  starania  w  celu  zorganizowania  w  przedszkolu/szkole/placówce
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że z art. 27 ust. 1 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.)  wynika,  iż
uczniowie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ( art. 66 ust.
1 pkt 17). Natomiast  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28
sierpnia  2009  r.  w  sprawie  zakresu  i  organizacji  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133) profilaktyczną
opieką   zdrowotną   nad   dziećmi   i   młodzieżą   w   środowisku   nauczania
i wychowania  obejmuje  się  dzieci  i  młodzież  objęte  obowiązkiem szkolnym
i obowiązkiem nauki oraz kształcące się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich
ukończenia.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w sytuacji, gdy w szkole/placówce
nie  ma  pielęgniarki  lub higienistki  szkolnej,  profilaktyczna  opieka zdrowotna
nad  uczniami  musi  być  zorganizowana  w innej  formie.  Niewyobrażalna  jest
bowiem  sytuacja,  gdy  uczeń,   którego   stan   zdrowia   pozwala   na   pobyt  w
przedszkolu/szkole/placówce, w tym na uczestniczenie w zajęciach wychowania
przedszkolnego czy nauczania w szkole, nie może liczyć na pomoc nauczycieli,
czy  pracowników  obsługi  i  jest  zdany  tylko  na  siebie.  Zaangażowanie
wszystkich pracowników w pomoc choremu uczniowi oraz współpraca z jego
rodzicami  (opiekunami prawnymi)  w tym zakresie,  gwarantuje  mu  prawo do
realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,  obowiązku
szkolnego   i   obowiązku   nauki   w   integracji   z rówieśnikami.

Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej



Pismo Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania:













II. INFORMACJE O ZLECENIU LEKARSKIM 
I WZORY ZLECEŃ

Informacja  pochodzi  ze  strony  Biura  Pełnomocnika  Rządu  do  Spraw
Równego Traktowania.
Zakres  informacji,  jakie  powinno  zawierać  zaświadczenie  lekarskie  o  stanie
zdrowia  dziecka  przed  przyjęciem   do   placówki   oświatowo-wychowawczej
w przypadku zdiagnozowanej i leczonej u niego choroby         przewlekłej.

W przypadku zdiagnozowanej i  leczonej choroby przewlekłej u dziecka
niezbędne jest przedstawienie przez rodziców/opiekunów dziecka zaświadczenia
lekarskiego zawierającego następujące dane:

 rozpoznanie choroby przewlekłej,
 opinię na temat możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola czy 

szkoły masowej,



 informacje dla wychowawcy przedszkola/szkoły, dotyczące postępowania
z dzieckiem i konieczności realizacji wskazanych stałych zaleceń w czasie
pobytu dziecka w placówce,

 informacje dotyczące rodzaju koniecznych działań w razie wystąpienia 
nasilenia objawów choroby,

 ewentualne ograniczenia i zalecenia dotyczące udziału dziecka
w zajęciach.

Zaświadczenie lekarskie winno być opatrzone pieczątką imienną lekarza
sprawującego  opiekę  nad  dzieckiem   oraz   pieczątką   placówki/przychodni,
w której dany lekarz pracuje.

Zgodnie  z  art.  16  ust.  1  pkt.  1  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 póz. zm.) zaświadczenie takie przysługuje
nieodpłatnie i jest wydawane na żądanie rodziców lub opiekunów dziecka.

Przed  przyjęciem  dziecka  do  placówki  oświatowej  jego  rodzice  bądź
opiekunowie  winni  przekazać  dyrektorowi  placówki  niezbędne  informacje
dotyczące opieki nad dzieckiem, w szczególności:

 ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka,
 ewentualne ograniczenia dietetyczne.

W sytuacji, kiedy w czasie pobytu w placówce dziecko będzie wymagało
podania leku, bądź zastosowania innych koniecznych działań – niezbędne jest
pisemne upoważnienie rodziców/opiekunów dziecka dla dyrektora placówki do
podejmowania  wymienionych  powyżej  działań,  a  także  uzyskanie  pisemnego
zobowiązania  dyrektora  placówki  oraz  osoby,  która  będzie  realizowała  te
zadania, do ich podjęcia.

Wzór zleceń lekarskich na podawanie leków: 

Wzór 1

...... (imię i  nazwisko  dziecka),  pacjentowi  Poradni/Kliniki  Diabetologicznej
w ........ (miasto) zlecam stałe leczenie insuliną o nazwie ........ podawaną pompą
insulinową .... (tu nazwa pompy)  lub  w  wyjątkowych  przypadkach  penem.
W  czasie  pobytu  dziecka  w  placówce  oświatowej  zachodzi  konieczność
realizacji  wskazanego  stałego  zlecenia  przez  nauczycieli  ..........  (tu  nazwa
szkoły) w .......... (miejscowość). Realizacja zlecenia jest czynnością techniczną,
a  nie   medyczną.   Podanie   leku   jest   konieczne   przy  spożywaniu   posiłku
i w przypadkach hiperglikemii.
Powyższe  zlecenie   jest   zgodne   ze   stanowiskiem   Ministerstwa   Zdrowia  z
dn.  4  maja  2010r.  w  sprawie  możliwości  podawania  leków  dzieciom przez
nauczycieli w szkole i przedszkolu.



Podpis lekarza

Wzór 2. Zlecenie na podawanie leków

Imię,  nazwisko  dziecka,  adres  ....  choruje  na  cukrzycę  typu  1  od  ...  (data).
Aktualnie dziewczynka/chłopiec jest leczona insuliną (nazwa) osobistą pompa
insulinową (nazwa).
W przebiegu cukrzycy występują zarówno przecukrzenia jak i niedocukrzenia
(niskie stężenie glukozy we krwi), które wymagają interwencji.
W przypadku przecukrzenia należy podać bolus korekcyjny z pompy lub penem
w dawce ustalonej wspólnie z rodzicami lub lekarzem.
W przypadku wystąpienia niedocukrzenia łagodnego należy podać dziecku coca-
colę lub sok owocowy w ilości 100ml lub 150ml herbaty z 2 łyżeczkami cukru
(ewentualnie inny zamiennik wskazany przez rodziców), następnie konieczny
jest  kontakt  z  rodzicami  lub  lekarzem.  W  przypadku  niedocukrzenia
przebiegającego  z  zaburzeniami  świadomości  nie  wolno  niczego  podawać
doustnie,  konieczne  jest  podanie  ....(wskazać  ilość)  ampułki  GlucaGenu
domięśniowo w pośladek lub udo i pilnie skontaktowanie się z rodzicami oraz
wezwanie Pogotowia Ratunkowego.
W sytuacjach wyżej wymienionych upoważniam do podania leków pielęgniarkę,
nauczyciela, dyrektora szkoły w zakresie posiadanych umiejętności.
Zaświadczenie wydaje się na prośbę mamy/ojca celem przedłożenia w ....(nazwa
szkoły).

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W ŚWIETLE PROGRAMU
MINISTERIALNEGO

„PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW 
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązuje realizacja programu
„Podniesienie  efektywności  kształcenia  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami
edukacyjnymi”.  Poniżej  najważniejsze  fragmenty  z  ogólnodostępnych  źródeł
tego programu dotyczące choroby przewlekłej:

Cukrzyca jest chorobą utrudniającą wchłanianie glukozy z krwi do tkanki.
Chociaż   istnieje   kilka   jej   rodzajów,   to   każdy   z   nich   wymaga   stałego
i systematycznego leczenia. Pierwsze zachorowanie może wystąpić w każdym
wieku i wiąże się z długim okresem badań, pobytu w szpitalu, wprowadzeniem
diety oraz trwałych zmian w stylu życia. Zadaniem dziecka jest nauczenie się
rozpoznawania  symptomów i  zapobiegania  im.  Wymagają  one  kilkakrotnego
w ciągu dnia badania poziomu cukru we krwi oraz podskórnego wstrzykiwania
insuliny.



Choroba ta sprawia, że w warunkach szkolnych może dojść do sytuacji,
w której dziecko źle się poczuje. Stać się tak może na skutek np. hipoglikemii,
czyli niedocukrzenia.

Nauczyciel  może udzielić dziecku  pomocy podając mu  do  picia słodki  płyn,
a  gdy po  10  minutach  objawy nie  ustąpią wezwać  pielęgniarkę lub  lekarza.
Innym powodem złego samopoczucia dziecka chorego na cukrzycę może być
hiperglikemia, czyli zbyt wysoki poziom glukozy we krwi.

Ani zdrowi rówieśnicy nie mają okazji do przyzwyczajenia się do dziecka
przewlekle  chorego,  ani  ono  do  nich.  Dzieje  się  tak  również  dlatego,  że
ograniczenia  w  planie  dnia  (wynikające  ze  sposobu  leczenia  i  rehabilitacji)
skutecznie uniemożliwiają mu doskonalenie umiejętności społecznych poprzez
nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów.

Stan  zdrowia  dziecka  przewlekle  chorego  wpływa  na  organizację  jego
wychowania i nauczania. Należy pamiętać, że choroba przewlekła stanowi dla
dziecka źródło frustracji i deprywacji potrzeb na skutek częstych hospitalizacji,
w  czasie  których  dziecko  pozbawione  jest  kontaktu  z  rodziną  i  nie  może
uczestniczyć w pełni w jej życiu, wywiązywać się z obowiązków czy bawić się.
Długotrwająca  deprywacja  może  przyczynić   się   do   powstania   zaburzeń
w sprawności  umysłowej,  jak  również  doprowadzić  do  poważnych zaburzeń
psychicznych, w tym depresji, czy występowania halucynacji lub urojeń.

W przebiegu  wielu  chorób u  dziecka  pojawia  się  okresowe  obniżenie
sprawności  intelektualnej,  pogorszenie  samopoczucia,  rozdrażnienie,  apatia
połączona ze  spadkiem aktywności.  W tym czasie  dziecko  nie  jest  w stanie
korzystnie funkcjonować w szkole, uczestniczyć w zabawach czy też podołać
obowiązkom domowym.

Wystąpienie niepełnosprawności (z punktu widzenia skutków pośrednich)
w perspektywie  krótkofalowej,  to  nic  innego jak  zakłócenie  realizacji  zadań
rozwojowych typowych dla danego wieku, a więc po prostu zakłócenie procesu
rozwoju.  To  wiąże  się  z  ryzykiem  wypadnięcia  dziecka  ze  swojej  grupy
wiekowej, jako grupy odniesienia dla wszelkich porównań społecznych. Tutaj
zaczyna pojawiać  się  ogromne ryzyko  spostrzegania  siebie  jako  osoby  tylko
chorej,  co  powoduje  obniżenie  samooceny,  rozwinięcie  się  poczucia
bezradności,  niekiedy  hipochondrii,  a  także  lęku  przed  podejmowaniem
aktywności oraz niepowodzeniem.

W perspektywie długofalowej, wraz z pogarszaniem się funkcjonowania
w obszarze choroby,  rozpoczyna  się  pogarszanie  funkcjonowania  w  sferach z
nią  niezwiązanych,  a  co  za  tym idzie  postępująca  izolacja  od  rówieśników,
której motywem może być lęk przed brakiem akceptacji i odrzuceniem. Wśród
skutków pośrednich mamy już do czynienia z zaburzeniami w procesie



kształtowania własnej tożsamości, powstanie syndromu wyuczonej bezradności, 
ukształtowania się postawy roszczeniowej oraz lęku przed usamodzielnieniem.

Jeżeli więc dziecko oraz  cała  jego  rodzina  jako  system  nie  uzyskają
w pierwszym okresie radzenia sobie z chorobą właściwego i adekwatnego do
potrzeb  wsparcia,  prawdopodobieństwo  wystąpienia  skutków  długofalowych
zwiększy się,  prowadząc z czasem do ich utrwalenia skutecznie ograniczając
możliwości późniejszej pomocy.

Dziecko z choroba przewlekłą może realizować obowiązek szkolny lub
obowiązek  nauki  w  szkołach  ogólnodostępnych,  w  szkołach  specjalnych
organizowanych  w  szpitalach,  sanatoriach,  uzdrowiskach  lub  w  formie
indywidualnego nauczania (w przypadku, gdy jego stan zdrowia uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły).

Szkoła  i  poszczególni  nauczyciele  podejmują  działania  mające  na celu
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego
potrzeb i możliwości.

W  procesie  edukacji  ucznia  z  choroba  przewlekłą  należy  uwzględnić
konieczność realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Często uczniowie z chorobami przewlekłymi nie wymagają specjalnych
dostosowań  w  zakresie  metod  i  środków  kształcenia,  chyba  że  chorobie
przewlekłej towarzyszą dodatkowe dysfunkcje, na przykład w obrębie rozwoju
intelektualnego lub narządów zmysłów (wzrok, słuch). Jedynie w zakresie form
kształcenia  istotne  jest  podkreślenie  roli  pracy  grupowej  jako  środka
włączającego dziecko z trudnościami  rozwojowymi  do naturalnego i  pełnego
funkcjonowania grupy. Taki rodzaj pracy może przynieść dziecku przewlekle
choremu więcej  satysfakcji,  a  to w szczególności z uwagi na zawarty w niej
element współżycia społecznego i komunikacji międzyosobowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  §  3.1.  pomoc  psychologiczno  –
pedagogiczna   udzielana   uczniowi   (wynikająca    z    choroby   przewlekłej)
w  przedszkolu,  szkole  i  placówce  polega  na  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  ucznia  oraz
rozpoznawaniu    indywidualnych    możliwości    psychofizycznych     ucznia.
W rozporządzeniu określono organizację pomocy i udzielanie jej we współpracy
i z inicjatywy np. rodziców ucznia, poradni, pielęgniarki.

Indywidualny tok nauczania dla dziecka z cukrzyca jest niewskazany, o ile nie 
istnieją dodatkowe zaburzenia wymagające tego typu kształcenie.



PRAWA EGZAMINACYJNE DZIECKA
Z CUKRZYCĄ (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, MATURA).

DOSTOSOWANIA.

Każdego roku szkolnego na stronie Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej
https://  www.cke.edu.pl/   pojawiają  się  komunikaty  o  dostosowaniach  podczas
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury.

Zgodnie z komunikatami, dzieci przewlekle chore mogą korzystać m. in.
z  zalecanego  przez  lekarza  sprzętu  medycznego  i  leku,  przedłużenia  czasu,
dostosowania warunków do specyfiki choroby.

Dostosowanie otoczenia, rodzaj pomocy

Należy mieć na uwadze, że większość dzieci z chorobą przewlekłą może
funkcjonować „normalnie” w szkole ogólnodostępnej, nie korzystając z żadnych
dostosowań.  Trzeba  jednak  pamiętać,  że  tak  nie  dzieje  się  we  wszystkich
przypadkach, a nauczyciel, wsparty przez specjalistów, powinien umieć ocenić
kiedy ułatwienia stają się konieczne.

Biorąc pod uwagę sytuację, w której dziecko z chorobą przewlekłą przez
pewien czas  uczyło  się  w szkole przyszpitalnej,  a  obecnie wraca  do  szkoły,
przed nauczycielem staje zadanie zapewnienia mu płynnego przejścia z jednego
środowiska do drugiego. Zanim więc nauczyciel szkoły ogólnodostępnej dokona
oceny po powrocie dziecka ze szpitala, powinien przeznaczyć pewien czas na
obserwację ucznia, a także stworzyć warunki do przyswojenia wiadomości, na
przykład   organizując   mu   pomoc   koleżeńską.   Podobnie   rzecz   ma   się
w  przypadku  uznawania  przez  nauczycieli  ze  szkoły  ogólnodostępnej  ocen
wystawianych  przez  nauczycieli  szkół  zorganizowanych  w  zakładach  opieki
zdrowotnej,  które  powinny  być  traktowane  na  równi  z  ocenami  ze  szkół
macierzystych.

Dziecko  z  chorobą  przewlekłą  wymaga  większego  wsparcia  od
nauczyciela m. in. w zakresie:

> rozpoznawania symptomów słabszego samopoczucia (nauczyciel powinien 
poznać sposób niesienia pomocy);

>  zachęcania dziecka do podejmowania częstych interakcji społecznych
i zawierania przyjaźni;



> konieczności  zapewnienia  pomocy przy nadrabianiu  zaległości  związanych
z absencją szkolną;

> dawania okazji do wykazywania się samodzielnością;

> uczenia umiejętności właściwej regulacji emocjonalnej;

> wzmacniania samooceny;

>   zapewnienia  dziecku   dostępu  do  szerokiej  sieci  wsparcia  społecznego
w szkole, środowisku domowym i rówieśniczym;

>  zapewnienia  integracji  z  zespołem  klasowym,  której  brak  przyczynia  się
często do samotności dziecka oraz nasilenia symptomów choroby wskutek
obniżonego nastroju;

> zapewnienia  pomocy  przy  wchodzeniu  w  grupę  rówieśniczą,  gdyż  dzieci
z  chorobą  przewlekłą  bywają  często  spychane na margines  klasy.  Należy
mieć na uwadze, że im większy stopień zaawansowania choroby i nasilenie
jej symptomów, tym gorsza integracja ze zdrowymi rówieśnikami;

>  dostarczenia  informacji  o  specyfice  choroby  i  jej  skutkach  dla
funkcjonowania psychicznego i fizycznego dziecka.



PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

NIE BÓJMY SIĘ CUKRZYCY W SZKOLE

Poradnik dla nauczyciela

Wrzesień 2019 r.



WSTĘP

Dziecko  chore  na  cukrzycę  może  prowadzić  normalny  tryb  życia,  brać  udział
w  zajęciach  szkolnych   i   pozaszkolnych,   zajęciach   ruchowych,   uczestniczyć
w wycieczkach klasowych, uroczystościach szkolnych i uprawiać sport.

Leczenie  dziecka z cukrzycą  polega na kilkakrotnym w ciągu doby wstrzykiwaniu
insuliny,  dokonywaniu  pomiaru  poziomu  cukru  (tzw.  glikemii)  oraz  właściwym
żywieniu.

Dzieci  z  cukrzycą  są  znakomicie  przeszkolone  przez  lekarzy  i  rodziców.  Potrafią
samodzielnie  zadbać  o  siebie.  Samodzielnie  dokonują  wszystkich  niezbędnych
czynności. Sporadycznie potrzebują pomocy dorosłych.

Rola   nauczyciela    polega   na   dyskretnej   opiece,   przypomnieniu   o   śniadaniu
i o zaaplikowaniu odpowiedniej ilości insuliny, niewielką pomoc przed i po zajęciach
ruchowych.

Na stronie MEN dostępna  jest publikacja  z serii „One  są  wśród  nas” pt. „Dziecko  z
cukrzycą w szkole i w przedszkolu”

Nauczyciele  mają  ograniczone  możliwości  udzielenia  pomocy  dziecku.  Udzielenie
pomocy przedmedycznej jest możliwe, a w niektórych sytuacjach konieczne.
Stanowisko  Ministerstwa  Zdrowia  (cytuję  za  Polskim  Towarzystwem  Prawa
Antydyskryminacyjnego):

”wykonywanie  czynności  przedmedycznych  przez  nauczycieli  może  być
prowadzone na zasadzie umowy zawartej pomiędzy nauczycielami i rodzicami
lub opiekunami dziecka oraz dobrowolnego zobowiązania się nauczyciela do
wykonywania zabiegów lub innych czynności przedmedycznych wynikających
z zaleceń lekarskich”

Dziecko  z  cukrzycą  nie  może  być  dyskryminowane  w  szkole.  Rodzic  nie  musi
przebywać na korytarzu przez kilka godzin, w czasie, w którym dziecko przebywa na
zajęciach. Wystarczy tylko wiedza w pigułce i odrobina dobrej woli.

Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest stała współpraca z rodzicami 
oraz postępowanie według ich wskazań.

Każde dziecko z cukrzycą należy traktować indywidualnie. Nie ma i nie może
być    tych  samych  zasad  i  reguł  dla  wszystkich  dzieci  z  cukrzycą.  O    tym  
decyduje lekarz i rodzic. U każdego dziecka choroba ma inny     przebieg.



1. Co to jest cukrzyca?

Cukrzyca to nieuleczalna, przewlekła choroba metaboliczna, spowodowana brakiem
lub  nieprawidłowym  działaniem  hormonu  nazywanego  insuliną.  Istotą  tego
zaburzenia jest nieprawidłowa przemiana glukozy spożytej z pokarmem w energię
potrzebną do pracy każdej komórki organizmu.

    2. Na czym polega współpraca z rodzicami?

Współpraca z rodzicami polega na obopólnym zaufaniu. Nauczyciel jest zobowiązany
do  postępowania  wg  wskazówek  rodzica.  Rodzice  powinni  na  piśmie  dostarczyć
niezbędnych informacji, które będą swoistą dokumentacją.

Informacje powinny zawierać:

-numery  telefonów  obojga  rodziców/prawnych  opiekunów,  adresy  mailowe
rodziców

-numer poradni diabetologicznej

-pisemne i szczegółowe upoważnienie do ingerencji nauczyciela w chorobę dziecka
(np. odpinanie i zapinanie pompy przed i po zajęciach ruchowych, kontrola badania
cukru, podanie glukagonu w sytuacji ciężkiej  hipoglikemii (to wyjątkowy przypadek
ratowania  zdrowia  i  życia  dziecka)  oraz  innych  czynności,  których  nauczyciel
dobrowolnie zobowiązuje się wykonać

-informacje  dla  służb  medycznych  (o  ile  rodzic  uzna  za  konieczne):  rodzaj
insulinoterapii, dane osobowe dziecka, nazwę poradni, w której dziecko jest leczone



i ewentualnie nazwisko lekarza prowadzącego





podać dodatkowe węglowodany (jakie i ile- po konsultacji z rodzicem)

nieprawidłowy   (zakres poziomów cukru wysokich należy   skonsultować z 
rodzicem)

od... –do... – podać insulinę z korektą ... i jedzenie
od... –do... - podać insulinę z korektą .... i jedzenie za .... min.
od... –do... - podać insulinę z korektą...i jedzenie za .... min. 
od... –do... - podać insulinę z korektą ... i jedzenie za .... min. 
od... –do... - podać insulinę z korektą ... i jedzenie za ... min. 
od... –do... – ustala rodzic
od... –do... - korektę ustala rodzic

Powyżej  określonego  przez  rodzica  pułapu  poziomu  cukru  podajemy  tylko
korektę, którą ustala rodzic. Po około 2 godz. pomiar cukru i dopiero jedzenie,
jeśli cukier jest prawidłowy.

Po 1 godzinie można zmierzyć cukier, by zobaczyć, czy maleje poziom cukru.

Korekty powyżej określonego przez rodzica pułapu:: 
od... – do... - ...
od... – do... – ...
od... – do... – ...
itd.
Ilość korekty i zakres cukrów ustala rodzic. Należy je wpisać w miejsca 
wykropkowane.

 Wymienniki węglowodanowe

Przy  niskich  cukrach  konieczne  jest  podanie  jedzenia  lub  picia  zawierającego
węglowodany.  Wymienniki  węglowodanowe  zawiera  każde  jedzenie  lub  picie
zawierające węglowodany, a więc także chleb, makaron, mąka czy kwaśny agrest.
Ale nie każdy produkt nadaje się by podawać go w trakcie niedocukrzenia. Chodzi tu
głównie  o  pożywienie  zawierające  tzw.  cukry  proste  czyli  węglowodany
szybkowchłanialne typu glukoza, cukier, dextro. Jeśli ich nie posiadamy, zastępczo
podajemy słodki napój, najlepiej sok. ( w ilości ustalonej uprzednio pisemnie przez
rodzica).

3. Kiedy należy dokonywać pomiaru cukru?

Jak należy zmierzyć cukier?

Podstawą każdego badania cukru są umyte i wysuszone ręce.



Nie chodzi tu wyłącznie o higienę, to również kwestia wyeliminowania ewentualnych
zanieczyszczeń, mogących przekłamać wynik pomiaru.

1. Pasek włożyć do glukometru. Niektóre paski są pakowane oddzielnie – w folię,
wówczas należy ją ściągnąć przed włożeniem do glukometru. Należy pamiętać, że
nie  wszystkie  paski  pakowane  są   w  ten  sposób,  często  są   pakowane  luzem
w pudełeczka.
Rodzic zaprezentuje i nauczy każdego nauczyciela, jak posługiwać się glukometrem
przy badaniu .

2. Nakłuć  boczną  część  opuszki  palca  nakłuwaczem (należy  starać  się  zmieniać
miejsca nakłuć przy kolejnych pomiarach glikemii) i nanieść kropelkę krwi na pasek
(  w  jednych  modelach  jest  to  okienko,  na  które  nakłada  się  kroplę,  inne  same
zasysają)  –  jeśli  kropla  jest  nałożona  prawidłowo,  glukometr  wykona  pomiar,  w
przeciwnym wypadku wyświetli komunikat o błędzie. Niektóre glukometry dają sygnał
dźwiękowy, ale to zależy od jego rodzaju, producenta, ustawień.

Przy badaniu cukru należy pamiętać, by:

-nakłuwać palec środkowy, serdeczny, mały i wskazujący. Tylko duży nie powinien
być nakłuwany -nakłucie powinno być wykonane na bocznej części palca ponieważ
jest mniej używane, mniej bolesne i lepiej ukrwione.
Pomiar glikemii należy dokonać w sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie,
przed  i  po  zajęciach  ruchowych  (np.WF),  przed  planowanym  posiłkiem.  Każde
dziecko  potrafi  samodzielnie  zmierzyć  poziom cukru.  Przed  dokonaniem pomiaru
należy  dopilnować,  by  dziecko  umyło  i  osuszyło  ręce.  Jeśli  nie  ma  możliwości
umycia, należy wykonać oznaczenie glikemii z drugiej kropli krwi; pierwszą ścieramy.
W przypadku, gdy poziom cukru odbiega od normy ustalonej przez rodzica, należy
skontaktować się telefonicznie z rodzicem i postępować według jego wskazówek.

Normę prawidłowych poziomów ustala zespół diabetologiczny.

Dla orientacji, często przyjmuje się normę cukru 70-140 mg % (mierzony przed
posiłkiem i 2 godz. po posiłku).

Czasami  zdarzy  się,  że  glukometry  wyświetlają  błędy,  tzw.  errory.  Błędy  te
sygnalizują  drobne  nieprawidłowości  np.  koniec  baterii,  źle  wsunięty  pasek  do
pomiaru,  zbyt  mała  ilość  krwi.  Gdy  zachodzi  konieczność  powtórzenia  pomiaru,
należy bezwzględnie użyć nowego paska.

W przypadku cukrów „z kosmosu” należy powtórzyć badanie cukru. Jeśli wynik jest
niski, należy podać przekąskę zawierającą cukier prosty i ponownie zmierzyć, przy
wysokim  cukrze  można  ponowić  mierzenie  od  razu.  Czasami  okazuje  się,  że
pierwszy pomiar był  nieprawidłowy.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości  należy
skontaktować się z rodzicem.

4. Co może wskazać glukometr?



Wyświetlająca  się  liczba  na  glukometrze  wskazuje  poziom  cukru,  który  należy
przeanalizować (sprawdzić) z wytycznymi rodzica. Od tej wyświetlonej liczby zależy
dalsze postępowanie.

Podczas badania poziomu cukru mogą pojawić się napisy na glukometrze :
HI –  od angielskiego high, oznacza bardzo wysoki  poziom, którego glukometr nie
może odczytać.
LO – od angielskiego low - bardzo niebezpieczna hipoglikemia z możliwością utraty
przytomności.
W  obu  przypadkach,  jeśli  dziecko  jest  przytomne,  należy  natychmiast
skontaktować się z rodzicem.
W  przypadku  pojawienia  się  LO  sposób  postępowania  zależy  od  tego,  czy
dziecko jest  przytomne czy nieprzytomne,  czy może połykać,  czy ma z  tym
problemy.

W przypadku  LO,  jeśli  dziecko jest  nieprzytomne lub ma problemy z połykaniem
należy niezwłocznie podać zastrzyk glukagon. Po 10-15 min. od podania glukagonu
chory powinien odzyskać przytomność. Zastrzyk może powodować efekty uboczne w
postaci  mdłości  bądź  wymiotów.  Zawsze  po  użyciu  glukagonu  należy  wezwać
pogotowie i skontaktować się z rodzicami dziecka.
Jeśli dziecko jest już  przytomne  i  może  połykać,  należy  podać  płynną  glukozę  
(1 saszetka to 1 WW) lub słodki sok.

Komunikat LO może pojawić się także w sytuacji, kiedy ręce są mokre i woda 
rozcieńczy próbkę krwi, dlatego ważne jest, alby nakłuwany palec był czysty
i suchy.

Istotna sugestia i prośba rodziców dzieci z cukrzycą

W przypadku niedocukrzenia czy LO najpierw należy podać cukier prosty: glukoza,
dekstro,  słodki  napój  (np.sok)  żeby  jak  najszybciej  podnieść  poziom  cukru  do
bezpiecznego poziomu, a później kontaktować się z rodzicami. Czas ucieka, cukier
spada i może dojść do utraty przytomności i zagrożenia życia dziecka.

Tylko rodzic ustala wytyczne postępowania dla nauczyciela. Jeżeli cukier jest 
powyżej normy, mówimy wtedy o hiperglikemii.

HIPERGLIKEMIA –wysoki poziom glukozy

Objawy:
-wzmożone pragnienie i potrzeba częstego oddawania moczu
-zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, agresywność, wesołkowatość
-złe samopoczucie, osłabienie, ospałość, przygnębienie, apatia

Dodatkowo mogą wystąpić:
-ból głowy





OBJAWY I SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1.Lekkie  niedocukrzenie: uczucie  głodu,  pocenie  się,  drżenia  rąk  i  nóg,  może
wystąpić  bladość,  spowolniałość,  zmienność  zachowania,  smutek,  zachowanie
nieadekwatne do sytuacji, bóle lub zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia
widzenia, trudności z mówieniem.

Postępowanie:

Zmierzyć poziom cukru!!!  Dziecko powinno sobie samo poradzić. Powinno podać
cukier prosty w ilości wskazanej przez rodzica.

2.Umiarkowane         niedocukrzenie:
dziecko  ma  problemy  z  rozpoznaniem  objawów  i  problemy  z  właściwym
zareagowaniem!  Sprawia  wrażenie  spowolniałego,  „nieobecnego”,  zachowuje  się
nieadekwatnie do sytuacji lub jakby było pijane. Dziecko może reagować agresywnie
na podejmowane próby udzielenia pomocy.

Postępowanie:

Zmierzyć  poziom  cukru!!! Być  może  potrzebna  będzie  pomoc  przy  pomiarze.
Należy  zaobserwować,  czy  dziecko  jest  w  stanie  bezpiecznie  połykać!
Natychmiast podajemy cukry proste, np. płynną glukozę -1 saszetka to 10 g (1 ww).

Jeśli są problemy z połykaniem, nie wolno nic podawać doustnie!!! Telefon do
rodzica.  Postępować  zgodnie  ze  wskazówkami  rodzica. Rozważyć  podanie
glukagonu- patrz poniżej.

2. Ciężkie niedocukrzenie: utrata przytomności, często mogą wystąpić drgawki 

Postępowanie:

Zmierzyć poziom cukru!!! NIE WOLNO NIC PODAWAĆ DOUSTNIE.

Nieprzytomne dziecko najpierw układamy na podłodze w pozycję bezpieczną
(boczną  ustaloną)  i  zabezpieczamy  drogi  oddechowe.  Przy  wystąpieniu
drgawek należy włożyć miedzy zęby np. tampon, patyczek drewniany. Pozycja
ta jest właściwą pozycją dla osoby nieprzytomnej,  umożliwiającą prawidłowe
oddychanie i zapobiegającą zachłyśnięciu się lub zakrztuszeniu wymiocinami.
Ułożenie kończyn zapewnia stabilne i wygodne położenie całego ciała.

Kolejną czynnością jest podanie glukagonu.

Glukagon  znajduje  się  przeważnie  w  tornistrze  dziecka.  Jest  to  pomarańczowe,
prostokątne pudełeczko. Jest ono zwykle podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
W środku znajduje się strzykawka z płynem i pojemnik z proszkiem. Postępujemy
zgodnie z  załączoną instrukcją  (w środku pudełka znajduje  się  również instrukcja
obrazkowa)  –  PODAJEMY  USTALONĄ  DAWKĘ  PRZEZ  RODZICA    –    ALBO  ½
DAWKI ALBO CAŁĄ ZAWARTOŚĆ.

Glukagon  podajemy  domięśniowo,  najlepiej  w  pośladek  (górna  cześć)  lub  udo.
Jednakowy efekt daje zastrzyk podany domięśniowo lub podskórnie, więc nie ma



znaczenia, jak głęboko wbije się igłę. W przypadku problemów z odzieżą dopuszcza
się możliwość zrobienia zastrzyku przez spodnie. Podajemy glukagon wolno, licząc
do 10. Istnieje możliwość,  że dziecko po zastrzyku zwymiotuje.  Podając glukagon
nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieprzytomnemu dziecku jest obojętne, co
się z nim dzieje – nie czuje bólu przy zastrzyku. Natomiast nauczyciel ratuje ludzkie
życie.

Po podaniu glukagonu należy wezwać pogotowie i powiadomić rodziców.

Dziecko po niedocukrzeniu, albo z niskim poziomem cukru NIE MOŻE samo 
wracać do domu bez opieki !!!

NISKI POZIOM CUKRU

Zależnie od indywidualnych preferencji, w przypadku poziomu cukru poniżej 70 mg%
należy skonsultować się  z  rodzicem, gdyż istnieje  prawdopodobieństwo zjedzenia
dodatkowych cukrów prostych.

                                 ZAJĘCIA RUCHOWE

1. Przed zajęciami ruchowymi dokonujemy pomiaru cukru.
 Jeśli cukier jest poniżej 90 -100 - należy podać dodatkowe węglowodany

na podwyższenie (krówka, lizak, sok lub inny wskazany przez rodzica) 
zgodnie z zaleceniami rodziców

 Jeżeli cukier jest poniżej 90 mg – dziecko NIE ĆWICZY lub należy je
docukrzyć - patrz zalecenia

 Jeśli poziom cukru jest wyżej niż 250 mg – dziecko NIE ĆWICZY, korekta –
patrz zalecenia

2. Wskazane odpiąć pompę – lub zgodnie z zaleceniem opiekunów
(ochrona przed uszkodzeniem)

3. Przed i po zajęciach kontrolować poziom cukru.
Jeśli w czasie zajęć zgłasza dolegliwości – dokonać pomiaru. Jeśli cukier jest poniżej
100 mg % - należy skontaktować się z rodzicem i postępować wg jego wskazówek.

Podczas ćwiczeń prawidłowy zakres poziomu cukru 100 – 150 mg%



Wskazane, by po ok. 25 min. ćwiczeń dziecko „dojadło” np. 5g glukozy

4. Jeśli zajęcia ruchowe są po drugim śniadaniu – wtedy na jedzenie podać mniej
insuliny w zależności od intensywności ćwiczeń i indywidualnych preferencji..

5. Literatura  podaje  ogólnie  wskazówki  dotyczące  zajęć  ruchowych,  dlatego
wskazane są szczegółowe wytyczne rodzica. Bywa i tak, że przy cukrze powyżej 200
trzeba koniecznie wykonać telefon do rodzica, bo jeśli to jest np. 0,5-1,5h godziny po
posiłku i dziecko ma we krwi sporo insuliny (powinno ocenić ketony w moczu lub we
krwi). Jak wynik jest prawidłowy (nie ma ketonów)- to w takiej sytuacji może ćwiczyć.
Natomiast jeśli to  jest  2,5-3h  po  posiłku  to  ćwiczenia  są  niewskazane.  Decyzja o
udziale dziecka w zajęciach ruchowych powinna należeć do rodzica.

6. Zajęcia ruchowe powinny być na stałe zapisane w podziale godzin (dzień tygodnia 
i godzina). Jest to istotne dla rodzica, który w podawaniu insuliny uwzględnia 
wzmożony wysiłek. Jeśli z różnych powodów zajęcia się nie odbędą lub są 
przesunięte na inny termin, należy powiadomić o tym rodzica.

                                       WYCIECZKI

Podczas  organizacji  wycieczek  szkolnych  warto  wziąć  pod uwagę czas  i  miejsce
wycieczki.  Jest  to  konieczne  ze  względu  na  pewne  utrudnienia.  Glukometr  może
odmówić posłuszeństwa na mrozie i w upale. Glukometr podczas kuligu i na plaży
może nie odczytać cukru.

W  przypadku dokonania pomiaru na mrozie można wyciągnąć baterię i ogrzać ją
w rękach kilkanaście sekund.

Większość  glukometrów  nie  zrobi  pomiaru  w  pełnym  słońcu.  Wystarczy  wtedy
poszukać cienia, czy nawet po prostu odwrócić się plecami do słońca.

Niektórzy rodzice z chęcią jadą na wycieczki  jako opiekunowie.  Część z nich jest
skłonna  zrobić  kurs  opiekunów  wycieczek.  Tym  samym  nauczyciel  ma  mniej
problemów z zapewnieniem liczby opiekunów na wycieczce klasowej.

Każde dziecko z cukrzycą powinno być właściwie wyposażone przez rodzica.

W ekwipunku wycieczkowym powinno znaleźć się: glukometr (jeśli jest możliwość to
2 sztuki),  glukagon, pen,  paski  do pomiaru glikemii,  glukozę w płynie,  wymienniki
węglowodanowe, woda do picia, na dłuższą wycieczkę –dodatkowe wkłucie (w razie



konieczności  należy zwrócić  się  po pomoc do najbliższego  szpitala bądź ośrodka
zdrowia). Czasami na dalszą wycieczkę rodzic poprosi o zabranie baterii do pompy
oraz zapasowej baterii do glukometru.

O wyposażeniu dziecka na wycieczkę decyduje rodzic.

Z dokumentów wskazane jest zabrać zaświadczenie, że dziecko ma cukrzycę oraz
legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jedzenie na wycieczce

Jeśli planujemy wycieczkę z posiłkiem zazwyczaj nauczyciel ustala menu. Wystarczy
odpowiednio wcześniej poinformować rodzica o planowanym posiłku, a on poradzi
sobie z obliczaniem insuliny posiłkowej.

Z przygotowanym śniadaniem nie powinno być problemu. Rodzice martwią się, czy
dziecko będzie podjadać. Umowa zawarta między MEN a przewoźnikami wyraźnie
zakazuje  spożywania  posiłków w czasie  jazdy.  Są  od  tego  postoje.  Należy  więc
dopilnować, by żadne z dzieci nie jadło w autokarze. W teatrze i w kinie zazwyczaj
nie pozwalamy dzieciom jeść. Są antrakty i przerwy, i z nich najczęściej korzystają
nauczyciele.  Przygotowane  kanapki  powinny  być  opisane  –  o  to  powinni  zadbać
rodzice.

WAŻNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA

1. Poczęstunek

Nie wolno bez porozumienia z rodzicami pozwolić, by dziecko zjadło cokolwiek, czym
zostało  poczęstowane.  Dla   diabetyka   istotna   jest   zawartość   węglowodanów
w produkcie (10 g węglowodanów zawartych w 100 g produktu to 1 ww) oraz rodzaj
spożytych węglowodanów tj czy proste: jak słodycze, soki itd., czy to węglowodany
o wysokim indeksie glikemicznym np. białe pieczywo, winogrona.

Na każdy wymiennik węglowodanowy rodzic ustala dawkę insuliny i określa czas jej
podania, dbając, by insuliny nie nałożyły się na siebie. Z tych względów poczęstunek
pakujemy do tornistra lub kontaktujemy się z rodzicem w celu uzyskania wskazówek.

Warto wiedzieć, że dzieci z cukrzycą mogą jeść wszystko, tylko uzależnione to jest
m.in. od wagi posiłku i jego składu. Na tej podstawie rodzic oblicza dawkę insuliny.

2. Dziecko powinno posiadać własną komórkę, w której telefony: mama, tata są
„zaprogramowane”.  W razie  jakichkolwiek  problemów,  proszę dzwonić  do rodzica.
Wskazane, by komórka podczas zajęć była włączona.
Rodzice zdają sobie sprawę z utrudnienia w czasie zajęć, ale dzwonią do dzieci tylko
i  wyłącznie  w  uzasadnionych  sytuacjach.  Są  to  sporadyczne  przypadki  Lepiej
pozwolić  dziecku  odebrać  telefon  od  rodzica  niż  wykonać  swój...  na  pogotowie.
Można ustawić telefon na tryb bez dźwięku, ale z funkcją wibracji.

3. Pompa  i  glukometr  posiadają  pamięć.  Rodzic  z  łatwością  odtworzy  przebieg
samopoczucia dziecka w szkole i podawanie insuliny posiłkowej i korekty.



4. Jeśli  dziecko  ma niskie  lub  wysokie  cukry,  nie  czuje  się  dobrze.  Jego  uwaga
skupiona  jest  na  samopoczuciu.  Wskazane,  by  dziecko  w  tym  czasie   nie
odpowiadało na oceny i nie pisało sprawdzianu, który łatwo można przesunąć na inny
termin. Wystarczy pomyśleć o bólu zęba i jaki to ma wpływ na naszą koncentrację.
Podobnie ma chore dziecko w chwilach złego samopoczucia. Dziecko może udzielić
dziwnej lub nieprawidłowej odpowiedzi.  Dzieci z wysokim poziomem powinny mieć
możliwość  dłuższego  pisania  testu,  sprawdzianu  bądź  powinny  być  z  niego
zwolnione.

5. Bardzo  ważne  jest  pilnowanie  posiłków  w szczególności  u  dzieci  które  są  na
penach - dostają one przeważnie insulinę na dwa posiłki  (aby uniknąć dużej ilości
iniekcji) i muszą ten drugi posiłek zjeść o określonej porze. Stąd u dzieci na penach
jest  większe  ryzyko  hipoglikemii,  jeśli  nauczyciel  nie  dopilnuje  godziny/wielkości
posiłku. Z drugiej strony, dzieci na penach mają więcej insuliny aktywnej "w sobie",
więc jest mniejsze ryzyko hiperglikemii.

W przypadku pompy sytuacja jest dokładnie odwrotna.

W przypadku  podawania  insuliny penem  wskazane  jest ustawienie  penu  do  góry
i  wypuszczenie  0,5j  lub  1j  "w powietrze"  (często  rodzice  mówią „w eter”)  w celu
sprawdzenia drożności igły. Czasem zapycha się igła i nie ma kropli insuliny, wtedy
należy ją wymienić.

6. Czasami  pojawiają  się  tak  zwane  głodowe  ketony  (aceton  głodowy)-
spowodowane za dużą ilością insuliny i totalnym brakiem apetytu. Wówczas mogą
pojawiać się wymioty i ciała ketonowe w moczu, mimo że dziecko nie ma wysokiego
cukru  i  nie  ma  też  cukru  w  moczu.  Wtedy  należy  odesłać  dziecko  do  domu
(oczywiście pod opieką rodzica).

7. O  wszelkich  planowanych  nietypowych  zajęciach  rodzic  powinien  zostać
poinformowany przynajmniej  jeden dzień wcześniej.  Dotyczy  to  szczególnie  zajęć
związanych z ruchem (zawody sportowe, intensywne zajęcia WF) oraz uroczystości,
na których planowany jest poczęstunek).

8. Jeśli nauczyciel  zauważy  nietypowe  dla  dziecka  zachowania  (np.  bazgranie
w  zeszycie,  nieuzasadnioną  agresję,  poty,  ból  głowy,  ból  brzucha,  nielogiczne
odpowiedzi,  wzmożone pragnienie,  częste  korzystanie  z  toalety),  powinien  skłonić
dziecko do zmierzenia cukru.

9. W  czasie  pobytu  w  szkole  dziecko  może  nagle  zachorować  lub  mieć
podwyższoną temperaturę. Czynniki te mogą wpłynąć na   stężenie glukozy we krwi
i  stan  ogólny  dziecka.  Konieczne  jest  natychmiastowe  poinformowanie  rodziców,
skontaktowanie się z poradnią cukrzycową lub lekarzem w celu rozpoznania choroby
i rozpoczęcia właściwego leczenia

10. Wskazane  jest,  by  nauczyciel  zdobył  informacje  na  temat  używanych  przez
dziecko akcesoriów (nazwa pompy, wkłucia, glukometru ) i rodzaju insuliny.



11. Bywa, że u dziecka występuje zjawisko tzw. odbicia. Jest to reakcja organizmu na
niski  poziom cukru.  Polega  to  na  tym,  że  wątroba uwalnia  do krwi  zgromadzoną
glukozę, przez co wzrasta poziom glikemii. U chorego poziom wzrasta bardzo mocno
i trudno go potem zmniejszyć – najczęściej potrzeba do tego większej niż zazwyczaj
dawki insuliny. Trzeba mieć świadomość, że poziom cukrów nie jest stabilny i zależy
od różnorodnych czynników.

12. Każdemu wyjściu poza klasę powinno towarzyszyć zabranie odpowiedniego
„ekwipunku”.  Wystarczy mały plecaczek,  a  w nim: glukometr,  glukoza,  dodatkowe
węglowodany  (np.  soczek,  krówka,),  woda  do  picia.  Wychodząc  poza  szkołę
dodatkowo wskazany jest glukagon i pen.

13.Insulina. Jest ona delikatna i trzeba się z nią ostrożnie obchodzić. Nie powinna
być wstrząsana, gdyż może „wyprodukować” bąble powietrza. Bąble te są poważnym
problemem  w  razie  konieczności  podania  bolusa  posiłkowego  czy  korekty,  gdyż
oznacza  to  przerwę  w  podawaniu  insuliny.  Dawkowanie  insuliny  musi  być
dokonywane ściśle według wskazówek rodzica.
U dzieci nawet 0,5j więcej może wywołać bardzo poważne konsekwencje.

14. Wszystkie dzieci wykazują małą odporność na sytuacje stresowe, „spychanie na
boczny tor”. Dzieci z cukrzycą także. Jeśli chore dziecko nie może spożywać posiłku
z resztą klasy, można zasugerować rodzicom stawianie zadań dziecku. Może to być
poszukiwanie  ważnej  książki  w  bibliotece,  przekazanie  ważnej  informacji  innym
paniom. Pomysłów z pewnością nie zabraknie. Dziecko chętnie wykona takie zadanie
w czasie, gdy inni jedzą, a ono nie może.

A wszystko po to, by dziecku nie sprawić przykrości.

Dzieci  z  cukrzycą  bardzo  chętnie  uczestniczą  w  życiu  klasy  i  szkoły.  Potrafią
doskonale zaprezentować się na szerszym forum. Nie można dziecka odsuwać od
konkursów,  zawodów,  udziału  w  uroczystościach.  Dziecko  z  cukrzycą  już  jest  w
pewien  sposób  dotknięte  przez  los.  I  to  wystarczy.  Dzieci  staną  na  wysokości
zadania,  podejmą  się  nieraz   trudnych   zadań   i   włożą   maksymalny   wysiłek
w  wykonanie  każdego  zadania.  Choroba  nie  może  być  usprawiedliwieniem  na
pozbycie  dziecka  jego  praw.  Zapisy  w  Statucie  Szkoły  powinny  obowiązywać
wszystkich jednakowo.

15. Pompa.  W  sytuacji  krytycznej  dla  dziecka  (ciężka  hipoglikemia)  podanie
glukagonu jest konieczne. Inną ważną czynnością jest zatrzymanie pompy. To tylko
naciśnięcie  „guziczków”  na  pompie,  a  bardzo  ważne  dla  zdrowia,  a  nawet  życia
dziecka. Konieczna jest konsultacja z rodzicem, czy, kiedy i w jaki sposób zatrzymać
pompę.

16. Dzieci z cukrzycą bardzo różnie reagują na odstępstwa od normy cukrów. Jedne
są płaczliwe,  rozdrażnione, inne apatyczne, agresywne. Trzeba uwzględnić, że do
takich zachowań dzieci mają prawo. To wynika tylko z ich choroby.



ORGANIZACJA PRACY Z CHORYM DZIECKIEM

Dziecko  spędza  w  szkole  kilka  godzin,  w  czasie  których  ma  kontakt  nie  tylko
z wychowawcą.  Niektóre  zajęcia  może mieć  z  innymi  nauczycielami  – katechetą,
anglistą,  wuefistą,  muzykiem.  W czasie  przerw  dziecko  znajduje  się  pod  opieką
nauczycieli dyżurujących.  Ważne  jest,  by  zapewnić  dziecku  prawidłową  opiekę,
a sobie samemu zapewnić komfort psychiczny.
Aby tak było, należy zadbać o kilka spraw:

1.Poprosić rodziców, by zorganizowali szkolenie dla nauczycieli. Takie szkolenia
prowadzą lekarze i pielęgniarki edukacyjni poradni diabetologicznej.

2. Uzyskać  szczegółowe wytyczne  rodzica na temat postępowania w określonych
sytuacjach.  Wytyczne  takie  powinny  znajdować  się  w  dokumentach  dziecka
dołączonych  do  dziennika,  w  pokoju  nauczycielskim  oraz  w  pracowni,  w  której
odbywają się zajęcia. W pokoju nauczycielskim powinno się znaleźć zdjęcie dziecka
z  cukrzycą.  Z  pewnością  znajdzie  się  mała  tablica  korkowa,  na  której  można
zamieścić zdjęcie i wszystkie niezbędne informacje dotyczące cukrzycy. Poza tym,
w razie zastępstw, informacje takie będą niezwykle pomocne.

3. Niniejszy poradnik jest wskazówką, o co można zapytać rodzica. Być może rodzic
lub dziecko będzie miało własne wskazania i prośby, których spełnienie nie wymaga
wielu działań, a ich spełnienie znacznie ułatwi adaptację dziecka w klasie.

4. Warto  zorganizować dziecku  kącik w klasie. W pobliżu powinna znajdować się
gazetka  poświęcona  cukrzycy  (na  której  znajdować  się  będą  najważniejsze
informacje dotyczące postępowania z dzieckiem z cukrzycą).

W kąciku lub w szafkach klasowych należy wydzielić miejsce, w którym dziecko może
przechowywać  wodę,  soczek,  zapasowy  glukometr,  glukagon,  zapasowy  pen.
Miejsce to powinno być niedostępne dla innych dzieci. Najlepiej wykorzystać szafkę
zamykaną na klucz.

Wskazane jest, by dziecku zapewnić dodatkowy stoliczek (najlepiej na końcu lub na
początku klasy). Rodzic, jeśli potrzeba, zadba o specjalny wygląd -serwetka, obrusik,
pisemna dyspozycja mamy na „dzień dzisiejszy”.  Przy tym stoliczku dziecko bada
cukier, a w razie potrzeby je śniadanie (by tego nie robić nad otwartymi książkami).
Jest czysto, estetycznie, dziecko nie rozprasza inne dzieci,  ma optymalny komfort
psychiczny, a nauczyciel ma dziecko w zasięgu wzroku.

5.  Dla  zapewnienia  optymalnej  opieki  dziecku  w  szkole  wskazane  jest
zorganizowanie  apelu  dla  dzieci,  na  którym  należy  w  przystępny  sposób  krótko
poinformować dzieci o istocie choroby, przedstawić dziecko, jeśli to możliwe pokazać
pompę i omówić jej znaczenie w chorobie. Dzieci poinformowane będą w większym
stopniu uważać  na  diabetyka,  na  jego  pompę,  będą  „uczulone”  na  poczęstunek
i podjadanie.

Zanim zorganizujemy taki apel, uzyskajmy aprobatę rodzica.



1. Z  dzieckiem  w  klasach  młodszych  najwięcej  ma  do  czynienia  wychowawca.
Później dziecko dostaje się pod opiekę różnym nauczycielom i specjalistom. Dlatego
należy zadbać, by w Statucie Szkoły pojawiły się odpowiednie zapisy dotyczące
obowiązków i praw dziecka z cukrzycą (badanie cukru, spożywanie śniadania, jeśli
zachodzi taka potrzeba, możliwość przesunięcia pisania sprawdzianu na inny termin,
o ile nauczyciele uznają to za zasadne. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku
niskich  i  wysokich  cukrów dziecko  naprawdę  źle  się czuje i może mieć problem   z
koncentracją.

2. Dla  dobra  dziecka,  komfortu  psychicznego  nauczyciela  wskazane  jest,  by
nauczyciel potrafił dokonać pomiaru cukru, odpiąć i zapiąć pompę, sprawdzić dren.
Wszystkie  te  czynności  nie  są  skomplikowane  i  w  żaden  sposób  nie  wyrządzą
dziecku krzywdy.

W skrajnych przypadkach dziecko nie będzie mogło zmierzyć sobie cukru. Wówczas
potrzebni będą nauczyciele, którzy to potrafią. Czasami tak prosta czynność może
bardzo pomóc. Nie zawsze pogotowie dotrze na czas.

W  przypadku,  gdy  jest  utrudniony  kontakt  z  dzieckiem  lub  dziecko  jest
nieprzytomne   zawsze   należy   zabezpieczyć    drogi    oddechowe    dziecka, a
następnie wykonać pomiar cukru. Później zaś inne działania, w tym wezwanie
pogotowia.

Nauczyciel powinien umieć podać glukagon. Jest to czynność przedmedyczna,
ale jedyna ratująca zdrowie, a często życie dziecka.

Wskazane jest też, by nauczyciel zwracał uwagę dziecku na wężyk od pompy (dren)
lub sprawdził,  czy w drenie pojawiło się powietrze. Zwykłe zapowietrzenie wężyka
może  mieć  istotny  wpływ  na  wysokość  cukrów  i  związane  z  tym  samopoczucie
dziecka.

3. Dokumentacja

Prowadzenie dokumentacji  jest  potrzebne  nauczycielom,  a  nie  rodzicom.  Pompa
i  glukometr  posiadają  pamięć.   Rodzic   z  łatwością  odtworzy  wszystkie  pomiary
i odczyty. Prowadzona dokumentacja w szkole jest swoistym przekazem informacji
między nauczycielami.  Ze względów organizacyjnych (dyżury na przerwach,  różny
czas pracy), nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do nauczyciela mającego zajęcia
z dzieckiem z cukrzycą.

Moja praktyka pokazała, że dokumenty zawarte w podpisanej teczce dołączonej do
dziennika  są  kopalnią  informacji.  Wystarczy  rzut  oka  na  tabelkę  i  już  możemy
przewiedzieć,  co  nas  czeka,  np.  konieczność  zjedzenia  śniadania  na lekcji,  gdyż
wysokie cukry nie pozwoliły, by dziecko jadło we właściwym, zaplanowanym czasie.
To tylko przykład wskazujący, dlaczego prowadzenie dokumentacji jest bardzo ważne
dla samych nauczycieli.

W teczce powinny znajdować się numery telefonów do rodziców, wytyczne rodzica,
tabelka pomiaru cukrów.

\



Załącznik

TABELKA POMIARU GLIKEMII

Godz. Poziom Interpre- Insulina korekta Węglo- Telefoniczne Uwagi Podpis
Data cukru tacja posiłkowa wodany wskazówki n-la n-la

poziomu proste rodzica
cukru w g

(ww)



* W interpretacji poziomu cukru podajemy możliwą przyczynę, np. zwiększona aktywność fizyczna,
sprawdzian, usterki (np. niedrożność drenu, problemy z pompą/penem), stres



III. CIEKAWOSTKI Z PRAKTYKI SZKOŁY
AMERYKAŃSKIEJ

1. Przed i w czasie wysiłku fizycznego dzieci spożywają dodatkowe węglowodany.
Dobrą zasadą jest 15 g węglowodanów na każde 30 minut ćwiczeń.

2. Nauczyciele  wychowania  fizycznego  i  trenerzy  sportowi  dysponują  awaryjną
glukozą, którą podają w razie wystąpienia hipoglikemii.

3. Prawa   dzieci    z    cukrzycą    opierają    się    na    paragrafie    504    Ustawy   o
Rehabilitacji  z  1973  roku  (IDEA).  Przepisy  te  zapewniają  ochronę  przed
dyskryminacją dla dzieci  niepełnosprawnych,  w tym cukrzycy,  udział  w dowolnym
programie lub działalności w celu otrzymania federalnej pomocy finansowej.

4. Szkoły dysponują specjalnymi funduszami federalnymi. W przypadku, gdy zostaje
naruszone prawo dziecka, szkoły mogą utracić te fundusze. Dzieci z cukrzycą mogą
w pełni  uczestniczyć  we  wszystkich  działaniach  szkoły.  Zadaniem szkoły  jest  też
troska o potrzeby medyczne każdego dziecka.

5. Szkoła  nie  może odmówić  m. in.  podawania  leków ani  wymagać od rodziców
odstąpienia od odpowiedzialności za dziecko. Dziecko nie wymagające kształcenia
specjalnego ma być chronione.

6. Rząd     federalny      zapewnia      finansowo      edukację      dzieci,      darmowe
i odpowiednie wykształcenie dla osób niepełnosprawnych.

7. Szkoły  obowiązane  są  do  opracowania  Indywidualnego  Planu  Nauczania
uwzględniające potrzeby dziecka.

8. Każde  centrum  edukacyjne  otrzymujące  fundusze  federalne  nie  może
dyskryminować dzieci z cukrzycą poprzez odmowę przyjęcia do szkoły/przedszkola.

9. Każda osoba, pracownik szkoły, który nie zastosuje się do zatwierdzonego planu
medycznego i edukacyjnego może być pociągnięta do osobistej odpowiedzialności.

10.Szkoła pisemnie zapewnia rodzica o niedyskryminacji.

11.Personel medyczny opracowuje Plan opieki zdrowotnej.

ZAKOŃCZENIE

Dzieci z cukrzycą posiadają wiele umiejętności związanych z chorobą. Bywają
jednak  sytuacje,  gdy dziecko musi  skorzystać  z pomocy osoby dorosłej.  Niektóre
dzieci kilkuletnie potrzebują wsparcia przy badaniu poziomu cukru, pomocy przy



hipoglikemii i hiperglikemii. Mniejsze dzieci wymagają przypominania o konieczności
zjedzenia  zaplanowanego  śniadania,  dostarczenia  organizmowi  wymienników
węglowodanowych w przypadku niskich cukrów. Dzieci kilkuletnie są zbyt małe, by
pozostawić je bez opieki, gdy poziom cukru znacznie odbiega od normy.

Istotną   rolę    odgrywa    nauczyciel.    Jego    wiedza   na   temat   cukrzycy
i zrozumienie potrzeb dziecka zwiększa poczucie bezpieczeństwa, sprzyja akceptacji
i zrozumieniu choroby przez środowisko szkolne.

Niniejszy program ma pomóc zrozumieć istotę choroby. Przedstawione
ministerialne pisma czynią nauczyciela osobą odpowiedzialną za zdrowie i życie
dziecka. Są wskazówkami do zapewnienia dziecku właściwej opieki. Udzielając
pomocy dziecku w każdej formie, nauczyciel nie wykonuje żadnych czynności

medycznych. Te są domeną służby zdrowia. Nauczyciel jedynie wykonuje czynności
techniczne zlecone przez lekarza. Jak dotąd, cukrzyca jest chorobą nieuleczalną,
toteż trudno mówić o leczeniu dziecka w szkole czy też
o wykonywaniu czynności medycznych. Udzielana pomoc dziecku jest koniecznością
wynikającą z zarządzaniem cukrzycą. Nie można też mówić o dobrej woli nauczycieli
w przypadku choroby. Pomoc dziecku jest koniecznością i domeną człowieczeństwa.

Właściwe zrozumienie choroby jest fundamentem właściwej postawy
nauczyciela. Powołaniem nauczyciela jest dobro młodego człowieka, który będzie

mógł dobrze czuć się w szkole i właściwie w niej funkcjonować.
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