Instrukcja wypełniania rocznego sprawozdania MZ-06
o realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach
Druk MZ-06 jest wypełniany przez pielęgniarkę dla każdej szkoły oddzielnie. W zespole szkół należy wypełnić
druki oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół. Sprawozdanie jednostkowe wypełnia
pielęgniarka lub higienistka sprawująca profilaktyczną opiekę na terenie szkoły.
Dział/tabela
Wyjaśnienia
Dział I

Proszę w odpowiednie pola wstawić X - pozostałe pola pozostawić puste.
W części dotyczącej miejsca realizacji świadczeń, wyboru punktu 3 „gabinet poza szkołą” dokonuje
się wówczas, gdy na terenie szkoły brak jest gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej1, ale
wybrane świadczenia zdrowotne pielęgniarki albo higienistki realizowane są na terenie szkoły (np.
grupowa profilaktyka fluorkowa; edukacja z zakresie zdrowia jamy ustnej; udział w planowaniu,
realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej; doradztwo dla dyrektora szkóły w sprawie warunków
bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole).

Dział 1
Tabela B.

Jeżeli w szkole pracuje więcej, niż 1 pielęgniarka, należy wpisać każdy numer prawa wykonywania
zawodu.
Jeżeli w szkole pracuje więcej, niż 1 higienistka, należy wpisać każdy numer dyplomu.
Jeżeli pielęgniarka/higienistka sprawuje opiekę nad uczniami w zespole szkół, oblicza się liczbę
godzin przeznaczonych dla danej szkoły.
Uwaga!
System sprawdza czy liczba uczniów podana w wierszu 1 nie jest mniejsza od liczby uczniów objętych
poszczególnymi procedurami wykazanymi w dziale 2 tabeli 1.

Dział II
Tabela 1

Dział 2
Tabela 2
Dział II
Tabela 3

1

W kolumnie 2 w odpowiednich wierszach wpisuje się wyłącznie liczbę uczniów objętych daną
procedurą.
W wierszu 4, w kolumnie 2 należy wpisywać wyłącznie liczbę uczniów, którzy zostali objęci opieką
czynną na terenie szkoły. W kolumnie 3 liczbę udzielonych im porad.
Opieka czynna to świadczenia realizowane dodatkowo w odniesieniu do uczniów z chorobą
przewlekłą lub niepełnosprawnościa. W wierszu tym uwzględnia się wyłącznie wykonywane
dodatkowe pomiary np. masy ciała u uczniów z nadwaga i otyłością, ciśnienia tętniczego u uczniów z
nadciśnieniem
Uwaga!
System kontroluje czy w wierszach 4, 6 i 7 liczba udzielonych porad nie jest mniejsza od liczby
wykazanych uczniów którym te porady zostały udzielone.
Uwaga!
System kontroluje czy suma wykonanych testów przesiewowych na terenie szkoły i poza szkołą nie
jest większa od liczby uczniów podlegających testom przesiewowym.
Liczbę uczniów zbadanych wypełnia się na podstawie zwróconych kart badania profilaktycznego
wypełnionych przez lekarza.
Uwaga!
System kontroluje czy liczba uczniów zbadanych wykazanych w kolumnie 2 nie jest większa od liczby
uczniów podlegających badaniu wykazanych w kolumnie 1.
Kontrola wykonywana jest dla każdego wiersza.
.

Por. § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)

