
PROCEDURA Po§TĘPowAt\tIA
ZDZIF'CI§§M cHoRYM NA PADACZYą

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM O,§KRZAT, W KOZIEGŁOWA.CH

l. Ccl procedury:
Procedura ma na celu zapewnić bezpieczeństwo dzieciom chorującym na padaczkę
podczas pobytu w przedszkolu.

2. Zakres procedury:
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola Niepublicznego ,,SKRZAT'' w
Koziegłowach, świadczących pracę na terenie zakładu pra§y oraz rodziców wraz z dńęćmi
przebywającymi na terenie placówki.

3. Wyjaśnienie:
12 września}}l9 r. weszłą w Ęcie ustawa z 12 kwietria}al9 r. o opiece zdrowotrej nad uczniami

(Dz. U. z2al9 r., poz. 1078), w której określono m.in. organizację opieki nad uczniami przewlekle

chorymi lub niepełno§pfawnymi w szkole oraz rapisano:

l w art. 21 ust 3: Podawanie lelów lub wylanywanie inrtych czynności podczas pobytu ucznia w
szkole przez pracownikńw szkłły może odbywać się wyłqcznie za ich pisemnq zgodq.

D _w art. 22: WeWor szkoły zapewnia pracownikom szlrały szkolenia lub inneformy zdabycia
wiedzy na tełnat sposobu postępowania wobec uczniów przewleHe chorych lub niepełn
odpawiednio do potrzeb zdrawatnych uczniów

4. Odpowiedzialnośćl

l. Odpowiedzialnym r.a wdrożeńe procedury i zapaznanie z ńą pracowników i rodziców
korzysĘących z usfug placówki jest dyrektor Przędszkola Niepublicznego ,,SKRZAT" w
Koziegłowach.

2. Pracownicy zostają rapozrlrań z proceduĘ poprzez przeszkoleńe przez dyrektora Przedszkolą
Niepublicmego 

',SKRZAT'' 
w Koziegłowach.

3. Rodzice zostają r,apoznań z proceduą poptzęz umieszczenie jej na stronie internetowej

Przedszkola Niepublicznego,,SKRZAT" w Koziegłowach.

4. Pracownicy wykonujący pra§ę na teręnie placówki odpowiedzi'alni są za ptzestrr*ganie

procedury.



5. Zadania rodzicll

Rodzic powinien przedłoĘć następujące informacje i dokumenty:

1. lnformację od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem o objawach i sposobie postępowania w
przypadku wysĘpienia napaduo w tym talłś informację, czy naleĘ podać dziecku leki i w jaki
sposób.

ż.Ptzekazać plaówce pisemne upoważnienie rodzicódopiekunów dziecka dla dyrektora placówki i
naucrycieli prowadzących grupę do podejmowania opisanych w proceduze dńńń wobęc dziecka.

3. W prąrpadku, gdy dziecko nie może wykonywac określonych czynności/aktywności, rodzic
zobońązany jest przedstawić pisemną informację od lękarza, w któĘ zavłartę są infonnacje o

czynnościach, których dziecko nie może wykonywać. Czynności te powinny być opisarre w sposób
zrozumiĄ dla nauczyciela. Bęz pisemnej informacji dziecku nie nalezy ograniczać udziafu w
zajęaacWwydarzeniach przedszkola. Dziecko z pńaczką powinno byó traktowane na równi z
innymi dziećmi.

5. Przygotować wraz z lekarzęm na piśmie wykaz bodźców, łtóre mogą zwiększyć
prawdopodobieństwo pojawienia się ataku padacrki.

ó. W przypadku, gdy nauczyciel wyraził zgodę na podanie dziecku leku, naleĘ zapewnić go
placówce, dopilnowaó daty ważności leku i dostarczyć nowy lek oraz odebrać ten lr:tórego data

ważrrości nie pozwala na jego uĘcie. Z uwagi, żę |ekjest często transportowany nauczyciel nie
ponosi odpowiedzialności 7,a przypadkowe uszkodzenie leku, a rodńc zńońązarry jest do
dostarczęnia kolejnej dawki leku.

7. W okresie letnim/zimowym zapewnić opakowanie w którym lek może byó przechowyłany
podczas wyjść poza budynek placówki (w tym na plac mbaw).

6. Zadania przedszkola i naucryciela:

l. Ztonltnienie poftzeb dziecka wynikających z choroby ffazpomoc w ich zaspokajaniu,

?,Udział nauczycieli w szkoleniach na temat padaczki.

3. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwą akceptacji oraz tolerancji, przeciwdziałanie
wszęlkim formom dyskryminacj i.

4. Natychmiastowe udzięlenie pomocy w prąlpadku napadu padaczkowego.

5. Nawią4anie ścisłej wspóĘracy zrodzicarrti/opiekunami dziecka. Informowanie ich o planowarrych
wyjściach poza teren ptzedszkolą wycieczkach oraz zajęciach które mogą mieć wpływ na
zwiększenie prawdopodobieństwa wysĘpienia padaczki.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości nauczyciel ma obowiąek kontaktować się z 16dzicem
tęlefonicmie. Numer telefonu do rodzicówpodany jest w dzienniku grupy.
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7. Pracownik przedszkolą który zobowiąZe się do podania leku dzięcka w czasie ataku pńaczki,
musi wyrazić na to pisemną zgodę i jednocześnie zostać upoważnionym do tej czynności plzsz
rodziców/opiekunów.

7. Procedury postępowania w prrypdku napadu padaczkowego

Obj awy napadu padaczkowego :

1. U dzięcka z padaczką może wystąlić kilkuminutowe zaburzenie świadomości, zwane potocznie
zamyśleniem lub wyłączeniem, które objawia się tym, że ptzerywa ono swoją czynnośó, nrruga
oczami, po czym wTaca do swoich zajęć.

2. Napad trwa do 15 sekund i czasem jest niezauwryżalny dla innych.

3. Ieżeli lyyżej opisany stan u dzięcka trwa do l0 minut, naleĘ bacznie je obserwować, spokojnie
podejść do niego tak, żeby się nie wystraszyło i zapytń - jak się czuje, ,,czy wsuystko dobrze?o'.
Następnie należy wezwać pogotowie i poinformowac rodzicódopiekunów prawnych oraz dyrektora
pruedszkola.

5. W przypadku pojawienia się u dziecka takich oĘawów jak niepokój psychoruchowy,
niekontrolowane ruchy kończyn, nagły pńacz, krzyk - nieadekwatny do sytuacji, naleĘ zaopiekować
się dzieckiem do czasu usĘlienia objawów, które mogą trwać 3 - 4 minuty.

6. Po napadzie naleĘ zapewnió dziecku spokój i możliwość odpoczynku. Poinformować
rodzicódopiekunów prawnych. W razie potrzeby wezvłać pogotowie ratunkowe i poinformować
dyrektora przedszkola.

7. Jeżeli dojdzie u dziecka do nagłej utraty przytomności i omdlenią należy dziecko rrło§ć w
pozycji bezpiecznej, zabezpieczyć głowę przed uszkodzeniem i obserwować, NaleĘ wemłać
pogotowie ratunkowe, o zaistniałym zdarzeniu poinformować rodzicódopiekunów prawnych oraz
dyrektora przedszkola

9. Dziecko do czasu ptzybycia pogotowia ratunkowego i rodzicódopiekunów prawnych pozostaje
pod opieĘ osób udzielających mu pomocy.
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