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Wsytuacji,gdyWszkolejestuczeńprzewleklechory,dyrektor,nauczYcielpowinien:
na temat
pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) vcznia szczegółowe informacje
dziecka,
jego chorob y oraz*vnir.ują"vct, niej ogianiczeńw funkcjonowaniu
"
przyjmowanych lekach.
prawnym lcznia,
ż. Nawiązaó stałą współpraaę zrodzicęml opiekunem
pracownikom szkoĘ o
Pruękazacinformację Radzie Pedagogicznej i pozostałym
dzień orazw sytuacji zaostrzenia
sposobachpostępowaniaz chorym-ućznięmnico
objawów czy Ńaku choroby.
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ńnu,atakżędo objęcia go różnymi formami pomocy
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choroby u ucznia podczas pobytu w szkoler dyrektor
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opiekunów.

UCZEN ZCaKRZYCĄ
niedocukrzenia:
drżenie rąk,
1. Bladośó skóry, nadmierna potliwośó,
2. Ból głowy, ból brzucha.
3. Szybkie bicie serca.
4.IJÓzucie silnego głodu/wstręt do jedzenia,
5. Osłabienie, zmęczenie.
6. Problemy z koncentra cją, zapamiętywaniem,
dziecka,
7. Chwiejn'ość emocj onalna, niitypowe zachowanie
8. Napady agresji lub wesołkowatości,
9. Zięwanię/sennośó.
10.Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi,

OBJAWY HIPOGLIKEMII

-
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Zmiana charakteru pisma,
pytan ta,
|ż. LJ czeńnielo gicznie odpowiad a na zadawane
lub traci przytomnośó,
jest
utrudniony
13. Kontakt lczniaz otocięniem
14. Drgawki.

POSTĘPOWANIEPRZYHIPOGLIKEMIILEKKIEJ-dzięckojestprzytomne'wpełnym
kontakcie, współpracuj e znam\, spełnia polecenia:
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pótwierdzając niedocukrzenie.
cukier spożywczy rozpuszczony w
2.podać*ęglo*oJu.r! p.oń (sok owócowy, coca_cola,
wodzie lub hęrbacie, pĘnny miód),

i. śpru*jrió poziom

it,,rt o"y

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKBMII ŚREDNIO

- CIĘZKIEJ - dziecko ma częściowe
zaburzenia świadomości,pozostaje w ograniczonym kontakcie znami, potrzebuje bezwzględnej
pomocy osoby drugiej:
1 . Oznaczy ó,gl ikemi ę i potwi erdzió niedocukrzenie.
2. Jeże|i dziecko może połykać podać do picia płyn o dużym stężeniu cukru (np. 3-5
kostek cukru rozpuszczonych w 1 szklanki wody, coli, soku).
3. Jężeli dziecko nie możę poĘkać postępujemy tak jak w przypadku glikemii ciężkiej.

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII CIĘZKIEJ -

dziecko jest nieprzytomne, nię ma z
nim żadnego kontaktu, nie reaguje nażadnebodźce, możę mieć drgawki. Dziecku, które jest
nieprzytomne NIE WOI,NO podawać niczego do picia ani do jedzenia do ust!!!:
1. Układamy dziecko na boku.
2. Wstrzykujemy domięśniowo glukagon, jest to zastrzyk raĘący życie.
3. Wzywamy pogotowie ratunkowe.
4, Kontaktujemy się zrodzicami dziecka.
5. Dopiero gdy dziecko odzyska przytomność(po podaniu glukagonu powinno odzyskać
przytomność po kilkunastu minutach) i jeżeli dziecko będzie w dobrym kontakcie
można mu podać węglowodany doustnie (sok, cola, tabl. glukozy).

OBJAWY HIPERGLIKEMII -wysoki poziom cukru
l. Wzmozone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu.
2 . kozdr ńnienie, zabut zen a konc entrac. i.
i

j

3, Złę samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia.

Jeżeli do ww. objawów dołączą:
1. Ból głowy, bóIbrzucha.
2. Nudności i wymioty.
3. Ciężki oddech.
mozę to świadczyćo rozwoju kwasicy cukrzycowej.
N alezy Medy b ęzzwłocznie ;
1 . Zbadać poziom glukozy.
2. Skontaktować się zrodzicami lub wezwaó pogotowie.

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII
Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna).
Z.Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie I,5-2 godz.,
najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna).
3. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeśó, dopóki poziom glikemii
nie obniży się.
1.
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KAZDEMU UCZNIOWIZCUKRZYCĄ NALEZY ZAPEWNIC W SZKOLE:

1, Możliwośćzmierzeniapoziomu

2.
3.
4.
5.

6.
7

.

8.

glukozy na glukomettzew dowolnym momencie -takżę

w trakcie trwania lekcji.
Możliwośćpodania insuliny.
Możliwośćzmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobistą pompą insulinową
w odpowiednich warunkach zapewniaj ących bezpieczeństwo i dyskrecj ę.
,,Kącik" czyli ustronne miejsce, w którym uczęń będzie mógł spokojnie,bezpiecznie
i higienicznie wykonaó badanie krwi oraz wykonać wstrzyknięcia insuliny.
Właściwelęczenię niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z
rodzicamil opiekunami prawnymi ucznia.
Mozliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśliistnieje taka potrzeba, nawet
w trakcie trwania lekcii.
Możliwośćzaspokojenia pragnienia oraz możliwośćkorzystania ztoa|ety, także w czasie
trwania zajęó lekcyjnych.
Możliwośćuczęstniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowaniaftzycznego oraz w
r óżny ch zaj ęciach p oza szko lnych.

Procedury opracowano na podstawie:
1. Poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?"
2. Poradnika,, One są wśród nas"
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Jak organizowac edukację uczniów ze

