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PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM NA PADACZKĘ 

 

1. Czynności rodzica/prawnego opiekuna: 

   Rodzic powinien: 

- przedłożyć zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności dziecka i/lub chorobach 

współwystępujących; 

- przedłożyć informacje od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem z padaczką o objawach i 

sposobie postępowania w przypadku wystąpienia napadu padaczki (w tym także informację, czy 

należy podać dziecku leki i w jaki sposób); 

- przekazać placówce pisemne upoważnienie rodziców/opiekunów dziecka dla dyrektora placówki 

i nauczycieli prowadzących grupę do podejmowania opisanych w procedurze działań wobec 

dziecka (w tym na podanie leku doodbytniczego); 

- w przypadku gdy dziecko nie może wykonywać określonych czynności/aktywności rodzic 

zobowiązany jest przedstawić pisemną informację od lekarza w której zawarte są informacje o 

czynnościach, których dziecko nie może wykonywać. Czynności te powinny być opisane w 

sposób zrozumiały dla nauczyciela. Bez pisemnej informacji dziecku nie należy ograniczać udziału 

w zajęciach/wydarzeniach przedszkola. Dziecko z padaczką powinno być traktowane na równi z 

innymi dziećmi; 

- przygotować wraz z lekarzem na piśmie wykaz bodźców, które mogą zwiększyć 

prawdopodobieństwo pojawienia się ataku padaczki; 

-  w przypadku, gdy nauczyciel wyraził zgodę na podanie dziecku leku, należy zapewnić go 

placówce, dopilnować daty ważności leku i dostarczyć nowy lek oraz odebrać ten którego data 

ważności nie pozwala na jego użycie.  Z uwagi, że lek jest często transportowany nauczyciel nie 

ponosi odpowiedzialności za przypadkowe uszkodzenie leku, a rodzic zobowiązany jest do 

dostarczenia kolejnej dawki leku; 

- w okresie letnim/zimowym zapewnić opakowanie w którym lek może być przechowywany 

podczas wyjść poza budynek placówki (w tym na plac zabaw). 

 

2.   Powinności placówki i nauczyciela Przedszkola nr 8 we Wrocławiu: 

- Doskonalenie nauczyciela poprzez szkolenia na temat padaczki: Dyrektor/Wicedyrektor. 

- Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka. Informowanie ich o 

planowanych wyjściach poza teren Przedszkola, wycieczkach oraz zajęciach które mogą mieć 

wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia padaczki: Nauczyciele. 

-  W razie jakichkolwiek wątpliwości nauczyciel ma obowiązek kontaktować się z rodzicem 

telefonicznie. Numer telefonu do rodziców podany jest w dzienniku grupy. 

- Pracownik przedszkola, który zobowiąże się do próby podania leku dziecka w czasie ataku 

padaczki musi wyrazić na to pisemną zgodę i jednocześnie zostać upoważnionym do tej 

czynności przez rodziców/opiekunów. 

- Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o towarzyszenie dziecku w różnego typu wyjściach i 

wycieczkach poza terenem Przedszkola. W takiej sytuacji  rodzic odpowiada za dziecko. W 

sytuacji gdy rodzica nie ma na wycieczce, zobowiązuje się on w sytuacji nagłego ataku padaczki 

do jak najszybszego przybycia na miejsce wycieczki. 

4. Postępowanie w czasie ataku: 

Jeżeli dojdzie do braku kontaktu z dzieckiem, nagłej utraty przytomności i omdlenia, napadów 

drgawek, niekontrolowanych ruchów kończyn lub silnych skurczy mięśni lub innych objawów 

opisanych w informacji od lekarza należy niezwłocznie  ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu oraz 

w tzw. pozycji bezpiecznej — na  boku. Należy zabezpieczyć chorego przed urazem głowy. Po 

zabezpieczeniu dziecka należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym zdarzeniu pogotowie, 

rodziców/prawnych opiekunów i dyrektora/wicedyrektora placówki.  Będąc w stałym kontakcie z 

dyspozytorem pogotowia (tel. 112) należy podjąć jeżeli jest to konieczne dalsze czynności ratujące 

życie. 

 


