Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami
w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II
w Katowicach
12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami,
która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki
zdrowotnej oraz obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej.
Jeśli w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie
z gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci, finansowanych ze
środków publicznych.
Gabinetem stomatologicznym, który będzie sprawował opiekę nad naszymi uczniami jest: Centrum
Stomatologii Rodzinnej MaksiDent dr n.med. Ksymena Staroń - Irla z siedzibą w Katowicach na ulicy
Jagiellońskiej 24/1.
Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:
1. profilaktyczną opiekę zdrowotną,
2. promocję zdrowia,
3. oraz opiekę stomatologiczną.
Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym uczniom świadczeń zdrowotnych
w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej jest Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach, ul. PCK 1.
Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych
z zakresu leczenia stomatologicznego jest Centrum Stomatologii Rodzinnej MaksiDent dr n.med.
Ksymena Staroń - Irla z siedzibą w Katowicach na ulicy Jagiellońskiej 24/1.
Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń
zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę.
Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia
– określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części
dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci
i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
Osoby sprawujące opiekę zdrowotną:
 Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska
nauczania i wychowania. Gabinet pielęgniarki jest czynny:
- w poniedziałki w godz. 7.30 – 15.05,
- we wtorki w godz. 7.30-12.00.
 Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.
Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty.
Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami, jest sprawowana
w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
Opieka stomatologiczna, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża
się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego

