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Szanowni Rodzice,

„wraz z postępem cywilizacyjnym obserwujemy 
zwiększoną częstotliwość występowania problemów 
zdrowotnych u dzieci. Mając to na uwadze, Gmina 
Kosakowo przystąpiła do realizacji projektu Uczeń 
zdrowy na szóstkę.
      W trosce o zdrowie dzieci, zaplanowaliśmy 
przebadanie uczniów z klas III uczęszczających do 
szkół na terenie gminy Kosakowo. Badanie 
obejmować będzie analizę składu ciała, ocenę 
postawy oraz test wydolności. Po zakończeniu 
badania, każdy rodzic otrzyma informację o jego 
wyniku, wraz ze wskazówkami dotyczącymi dalszego 
popostępowania. Wskazane badania ukierunkowane są 
na profilaktykę nadwagi i otyłości oraz poprawienie 
stanu zdrowia naszych dzieci.
  Jako rodzic wiem jak ważna jest wczesna 
diagnostyka, odpowiednia edukacja oraz podjęcie 
działań, które pozwolą zmniejszyć ryzyko 
występowania problemów ze zdrowiem u dzieci.
  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa                     
w projekcie i  wyrażenia zgody na udział Państwa 
dziecka w badaniu. Niech nasze dzieci będą zdrowe 
na szóstkę!”.

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

  „Wyrażenie zgody na wykonanie badania 
bilansowego to szansa na potwierdzenie, że dziecko 
rozwija się prawidłowo i zdecydowanie jest to jeden z 
kroków zadbania o jego przyszłość. W przypadku 
nieprawidłowości to właśnie teraz warto zareagować i 
skorzystać z bezpłatnych Programów proponowanych 
przez samorząd i pielęgniarkę szkolną. Zachęcam.”

Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka

pprofilaktyczną opieką zdrowotną przez Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kosakowie jako podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
profilaktycznej nad uczniami, w tym pielęgniarkę 
szkolną* w okresie uczęszczania dziecka do Szkoły 
Podstawowej …………………………………………………… [nazwa 
szkoły] przez profilaktyczną opiekę zdrowotną należy 
rorozumieć udzielanie takich świadczeń jak: wykonywanie                      
i interpretowanie testów przesiewowych mających           
na celu wykrycie zaburzeń rozwoju fizycznego, układu 
ruchu, ostrości wzroku, widzenia barw, słuchu i ciśnienia 
tętniczego oraz udzielanie pierwszej pomocy 
przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, 
urazów i zatruć. 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz.86)
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