Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym
I. Obowiązki rodzica:
1. Rodzic powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle
chorego, objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie
na organizm.
2. Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania dziecka do szkoły, rodzic powinien
niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę.
3. Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego.
II. Obowiązki wychowawcy:
Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji radzie pedagogicznej i pozostałym
pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji
zaostrzenia objawów czy ataku choroby.
III. Obowiązki nauczycieli:
1. Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz
organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia go
różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel
niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców ( prawnych opiekunów).
IV. Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku realizowane przez grono pedagogiczne,
innych pracowników szkoły oraz uczniów:
1. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa;
2. pomoc w pokonywaniu trudności;
3. budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym;
4. traktowanie chorego ucznia jako pełnoprawnego członka klasy;
5. motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi;
6. dostarczanie możliwości do działania i osiągania sukcesów;
7. motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań;
8. dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia;
9. zapewnienie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
10. stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką i nauczycielami
11. odpowiednia organizacja czasu i miejsca pracy ucznia.

Dziecko z padaczką
W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY:
1. Przede wszystkim zachować spokój.
2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku.
3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary,
usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę.
4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości.
NIE WOLNO:
1. Podnosić pacjenta.
2. Krępować jego ruchów.
3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust.

W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania,
zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować
i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć
wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać
o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się
napady, dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły.

Dziecko z zaburzeniami lękowymi

1.Jeśli nauczyciel zauważy powtarzające się zaburzenia lękowe powinien ten fakt zgłosić rodzicom
ucznia.
2.Zasady postępowania z uczniem z zaburzeniami lękowymi:
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w relacji uczeń- nauczyciel- klasa;
- stosowanie pochwał nawet za małe osiągnięcia;
- ograniczenie odpytywania na forum klasy;
- normalizowanie reakcji lękowych i pokazywanie adaptacyjnej funkcji lęku;
- uczenie techniki rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem.

Dziecko z astmą
NAKAZY:
1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych.
2. Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego
przyjąć dodatkowy lek.
3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki.
4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie wysiłku i
pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy.
ZAKAZY:
1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych.
2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz nie
powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto.
3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, ciągłego
wysiłku.
OGRANICZENIA:
1.Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania ćwiczeń
do stanu zdrowia.
2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść w sytuacjach,
które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia.
OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA:
1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego, wysportowane
dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby.
2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego.
3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe.
4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie.
5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych.

