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PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM NA CUKRZYCĘ  

W PRZEDSZKOLU NR 8 WE WROCŁAWIU 

 

1. Obsługa pompy insulinowej i podawanie leków jest dobrowolną decyzją nauczyciela. 

 

2. Czynności rodzica /prawnego opiekuna dziecka:  

• Rodzic powinien  przedłożyć następujące informacje i dokumenty: 

− Zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności dziecka i chorobach współwystępujących. 

− Pisemne upoważnienie rodziców/opiekunów dziecka dla dyrektora placówki do podejmowania opisanych w 

procedurze działań wobec dziecka.  

− Pisemną informację na temat rodzaju stosowanej insulinoterapii, używanych: preparatów insulinowych oraz 

stosowanych dodatkowych węglowodanów szybkowchłanialnych w przypadku hipoglikemii 

(niedocukrzenia).  

− Pisemną informacji na temat zalecanych wartości glikemii przed posiłkiem, przed i w trakcie wysiłku 

fizycznego oraz o wartości stosowanych bolusów korekcyjnych w różnych przypadkach. W razie zmiany 

zaleceń, dyspozycję nauczycielowi podaje się w formie mailowej równocześnie na dwa adresy: 

przedszkole08@gmail.com oraz sp26.wroclaw@wp.pl. Całą odpowiedzialność za leczenie insuliną ponoszą 

rodzice. (Dotyczy przypadku,  kiedy nauczyciel zgodzi się obsługiwać pompę insulinową oraz podawać leki.)  

• Rodzic zapewnia placówce niezbędne wyposażenie do prawidłowej opieki (glukometr, glukagon, baterie, 

plastry, paski do gleukometru, płyn do przemywania, rękawiczki, zapas insuliny, odpowiednie napoje, 

odpowiednie środki stosowane w przypadku niskiego poziomu cukru). W przypadku ich nie dostarczenia 

rodzic nie może pozostawić dziecka w przedszkolu.  

• Rodzic jest w stałym kontakcie telefonicznym w trakcie całego pobytu dziecka w przedszkolu oraz 

natychmiast reaguje na telefony z placówki. 

• Rodzic czyści samodzielnie kaniulę w razie jej zatkania. 

• Rodzic wylicza na podstawie tygodniowego jadłospisu dawki insuliny podawane do posiłku lub osobiście  na 

bieżąco przelicza i podaje insulinę przed posiłkiem.  

• Rodzic powinien być w dyspozycji w czasie różnego typu wyjść i wycieczek z dzieckiem poza teren 

przedszkola. 

 

3. Powinności placówki i nauczyciela przedszkola: 

• Doskonalenie nauczyciela w szkoleniach na temat cukrzycy: Dyrektor/Wicedyrektor. 

• Codzienna kontrola czy apteczka dziecka jest kompletna: Nauczyciel. 

• Zapewnienie dziecku możliwości natychmiastowego zbadania poziomu cukru. Pomoc dziecku w tej 

czynności: Nauczyciel. 

• Zapewnienie dziecku odpowiedniego miejsca do przechowywania wszelkich środków i akcesoriów 

niezbędnych do prowadzenia cukrzycy: Dyrektor/Wicedyrektor.  

• Udostępnienie z kilkudniowym wyprzedzeniem jadłospisu na cały tydzień oraz informowanie rodziców na 

temat bieżących zmian w menu: Intendent. 

• Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka. Konieczne jest informowanie rodziców z 

wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w planie pracy placówki wpływających na zmianę czasu spożywania 

posiłków, planowanych wyjściach poza przedszkole, wycieczkach oraz o zajęciach wymagających 

zwiększonego wysiłku fizycznego: Nauczyciele/Wicedyrektor/Dyrektor. 

• Informowanie rodziców o złym samopoczuciu dziecka lub stanach zbyt wysokiego lub niskiego poziomu 

cukru: Nauczyciel/Wicedyrektor.  

• W przypadku kiedy poziom cukru wynosi poniżej ustalonej na piśmie normy nauczyciel podaje dziecku 

wskazane przez rodzica na piśmie produkty w razie przecukrzenia podaje ustalone dawki insuliny. (Jeśli 

nauczyciel podjął decyzję o podawaniu insuliny). Po 10-20 minutach  nauczyciel ponownie mierzy cukier.  

• W przypadku drastycznego  spadku cukru u dziecka  ustalonego przez rodzica nauczyciel niezwłocznie 

wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodzica oraz dyrektora placówki. 

• W przypadku utraty przytomności – ułożenie w pozycji bocznej ustalonej, zabezpieczenie dróg 

oddechowych podanie zastrzyku z glukagonu, wezwanie pogotowia ratunkowego, rodziców oraz dyrektora. 

• W razie jakichkolwiek wątpliwości nauczyciel ma obowiązek kontaktować się z rodzicem telefonicznie. 

• W przypadku zatkania kaniuli pęcherzem powietrza nauczyciel wzywa niezwłocznie rodzica. 

• Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe uszkodzenia sprzętu medycznego. 


