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załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19 /2022 

Dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 2 

im. Jana Brzechwy w Toruniu 
 z dnia 25.04.2022r.  

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM  

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 IM. JANA BRZECHWY  W TORUNIU  

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. 

       poz. 4 ),  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 

6 poz. 69 ze zm.),  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  

publicznych przedszkolach ( Dz. U z 2020r. poz.1280) 

5. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli  

w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r. 

6. Statut Przedszkola 

 

Cel procedury: 
Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka przewlekle chorego, podczas jego 

pobytu w przedszkolu. 

 

Zakres procedury: 
Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa 

sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do 

chorych dzieci. 

 

Postanowienia ogólne: 
1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (np. antybiotyków, syropów, 

preparatów zdrowotnych itp.,). 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe. 

3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.  Dzieci 

w stanach: infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, chorób skórnych, zakaźnych, nie 

mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 

4. Dyrektor lub nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego  

o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 

5. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców 

(prawnych opiekunów) na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji 

dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka (alergie 

pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia wziewne, choroby 

serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie 

pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do dyrektora lub nauczyciela 

grupy. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka, na rodzicu (opiekunie prawnym) spoczywa 

obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na 

temat chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie 

rówieśniczej. 

7. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (opiekunowie prawni) omawiają  

z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia 
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dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica (opiekuna prawnego), zapewniając w miarę 

możliwości spokój i bezpieczeństwo. 

8. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu 

choroby przewlekłej dziecka. 

9. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców 

(prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego. 

10. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego, 

nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe i rodziców (opiekunów 

prawnych) dziecka. 

11. Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków podczas 

pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który 

odbył odpowiednie szkolenie (zał.1 ). 

12. Jeśli nauczyciel  wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy: 

a. zawrzeć z rodzicem umowę zlecenie dotyczą zakresu świadczenia czynności przez 

nauczyciela (zał. nr 2) 

b. zobowiązać rodziców (opiekunów prawnych) do przedłożenia pisemnego zaświadczenia 

lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki 

oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania, 

c. wymagać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego upoważnienia do podawania leku  

w razie wystąpienia napadu  ( zał.2 ), 

d. powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka oraz 

upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych), 

e. na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców (opiekunów prawnych) 

dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) osoby pracujące w grupie do 

podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę czynność. Obydwie 

wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie 

czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, 

nazwę podawanego leku, opis napadu, czas trwania napadu, datę i godzinę podania  leku 

doodbytniczo (zał.3). 

f. W przypadku nieobecności nauczyciela wyrażającego zgodę na podawanie leków dziecku 

przewlekle choremu lub zmiany organizacji pracy przedszkola rodzic zobowiązany jest do 

zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie (nie przyprowadza dziecka do przedszkola 

lub podaje dziecku lek osobiście ). 

13. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych 

zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

14. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy  

(podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból 

brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w 

zachowaniu, itp.) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów 

o dolegliwościach dziecka.  

15. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie 

prawni)  są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

16. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel 

podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi 

przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. Numery telefonów osób 

upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) podają na upoważnieniu. 

17. Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu 

przybycia rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych. 

18. W sytuacjach nagłych (np.: utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia),  nauczyciel jest 

zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej  
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w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia ratunkowego, a także 

zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych)  i dyrektora przedszkola o zaistniałym 

zdarzeniu. 

19. Rodzic/prawny opiekun dziecka przewlekle chorego w złożonym upoważnieniu wyraża zgodę 

na  powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu 

zdrowia dziecka.  

 

 

 Postanowienia końcowe: 

 

1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola 

Miejskiego nr 2, im. J. Brzechwy w Toruniu oraz rodziców (opiekunów prawnych) dzieci 

uczęszczających do przedszkola. 

2. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice (opiekunowie prawni) zostają 

zapoznani poprzez stronę przedszkola http://www.brzechwa.eu/. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków  

                                    dziecku z chorobą przewlekłą  

ZAŁACZNIK NR  2    - Umowa zlecenia 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leku dziecku z chorobą  

                                   przewlekłą.  

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Rejestr podawanego leku. 

ZAŁĄCZNIK NR 5 - INFORMACJA O DZIECKU Z PADACZKĄ. 

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Procedura postępowania z dzieckiem chorym na padaczkę. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brzechwa.eu/
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU 

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 
 

Ja, niżej podpisany  

 

........................................................................................................................................................... 

                                                     (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

upoważniam Panią  

 

............................................................................................................................................................ 

                                                (imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

 

 

do podawania mojemu dziecku  

 

............................................................................................................................................................... 

                                                                         (imię, nazwisko dziecka) 

 

Leku ....................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ 

(nazwa leku, sposób podania, okres leczenia) 

 

 

    Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku. 

 

Jednocześnie oświadczam, jestem w pełni świadoma, że osoby upoważnione do podawania leków 

w przedszkolu nie są wykwalifikowane medycznie oraz wyrażam zgodę na powiadomienie 

pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka. 

 

 

Toruń, dnia……………..                                                  ……………..….......................................................... 

                                                                                             (podpis - imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 

 

Umowa zlecenia 

 

Zawarta w dniu ………………… w  Toruniu  pomiędzy……………………………………………. 

………………………………………….. rodzicami  dziecka………………………...................... 

………………………… ,małoletniej córki, urodzonej dnia ……………...w ……………………., 

uczęszczającej do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. J. Brzechwy w Toruniu, ul. Stawisińskiego 7, 

zwaną dalej „Zleceniodawcą”, a  Przedszkolem Miejskim nr 2 im. J. Brzechwy w Toruniu,  

ul. Stawisińskiego7, reprezentowanym przez Dyrektora Dorotę Gładkowską  

i  nauczycielem……………………………………………………….zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 

 

§ 1 

 

Zleceniodawca  oświadcza, iż wyraża zgodę na podawanie leku, w czasie pobytu córki w 

Przedszkolu. Dziecko otrzymywać będzie lek …………………… 

 w dawkach .....................................................................................................  z częstotliwością ......... 

………………………………………………………………………………………………………… 

   

§ 2 

 

Zleceniodawca oświadcza, że stawi się każdorazowo w Przedszkolu w przypadku: wystąpienia  

zagrożenia zdrowia i życia dziecka, poważnych zaburzeń zachowania, złego samopoczucia dziecka. 

§ 3 

 

Zleceniodawca oświadcza, że w przypadku nieobecności nauczyciela wyrażającego zgodę na 

podawanie leku dziecku lub zmiany organizacji pracy przedszkola, zapewnieni dziecku opiekę we 

własnym zakresie (nie przyprowadzi dziecka do przedszkola lub poda lek osobiście). 

 

§ 4 

 

Zleceniodawca oświadcza, że dostarczy do Przedszkola lek niezbędny dla jego dziecka w razie 

wystąpienia napadu padaczki. 

 

§ 5 

 

Zleceniobiorca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ujemne skutki wynikłe 

po podaniu leku u dziecka Zleceniodawcy oraz nie ponosi odpowiedzialności za przebieg procesu 

leczenia i jego efekty. 

 

§ 6 

 

Umowa zostaje zawarta na cały okres uczęszczania dziecka Zleceniodawcy do Przedszkola 

Miejskiego nr 2 im. J. Brzechwy w Toruniu, ul. Stawisińskiego 7.  

 
 

§ 7 

 

Zleceniodawca oświadcza, iż nie będzie dochodził żadnych roszczeń od Zleceniobiorcy w związku  

z podawaniem leku ich dziecku. 
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§ 8 

 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej  ze stron. 

 

 

  

 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW 

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 
  

Ja, niżej podpisana 

…............................................................................................................................................................ 

( imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

 

wyrażam zgodę na podawanie dziecku 

…........................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko dziecka) 

 

Leku 

................................................................................................................................................................ 

 

……….................................................................................................................................................... 

( nazwa leku, dawka , sposób podania, okres leczenia) 

  

                                                                              

                                                           ................................................................................... 

                                                                                            (imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

  

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności 

medycznej). 

  

 

 

Toruń, dnia………………………………….. 
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Załącznik nr 4 

 

REJESTR PODAWANIA LEKU  
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

Opis napadu Czas trwania 

napadu 

 

Nazwa leku, data 

 i godzina podania leku  

 

Podpisy osób 

upoważnionych  

do podania leku 
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Załącznik nr 5 

 

INFORMACJA O DZIECKU Z PADACZKĄ 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:    ………………………………………………………… 

 

TELEFON DO MAMY:   …………………………………………………………………… 

TELEFON DO TATY/INNEJ OSOBY Z RODZINY DZIECKA:   
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGA CHOROBA DZIECKA ? ……………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

NAPADY PADACZKOWE: 

 

RODZAJ:………………………………………………………………………………………. 

 

CZĘSTOŚĆ WYSTEPOWANIA……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

PORA DNIA WYSTĘPOWANIA…………………………………………………………….. 

 

ZACHOWANIA I OBJAWY WYSTĘPUJĄCE PRZED NAPADEM (ZWIASTUNY): 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

………............................................................................................................................................. 

 

SPOSÓB UDZIELENIA DZIECKU POMOCY W CZASIE NAPADU: 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
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CZYNNIKI WYZWALAJĄCE NAPAD ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

POMOC DZIECKU PO NAPADZIE: 

 

RODZAJ POMOCY………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

CZAS ODPOCZYNKU ……………………………………………………………………………… 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

UZYSKANE OD LEKARZA: 

 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

INNE UWAGI I INFORMACJE: 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                                                                 DATA, PODPIS RODZICA : 

 

 

 

……………………………… 
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Załącznik nr 6 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM NA PADACZKĘ 

 

1. Podawanie leku 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 przyjmowanych przez dziecko leków w domu. 

 Pisemną informację na temat postępowania w chwili wystąpienia napadu. 

 Całą odpowiedzialność za podanie leku ponoszą rodzice (dotyczy przypadku, kiedy 

nauczyciel zgodzi się podawać lek.) 

 

• Rodzic zapewnia placówce  wyposażenie w lek z ważnym terminem przydatności.  

W przypadku  nie dostarczenia leku 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 i sms z placówki. 

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

poza teren przedszkola. 

3. Powinności placówki i nauczyciela przedszkola: 

• Zorganizowanie dla pracowników szkolenia bhp na temat padaczki: dyrektor/wicedyrektor. 

• Obserwacja dziecka (zachowania, stan zdrowia). 

• Odpowiednie postępowanie w chwili wystąpienia napadu (spokojne zachowanie, opanowanie 

nauczyciela dla złagodzenia emocji oraz zmniejszania urazu psychicznego  u innych dzieci – 

świadków napadu padaczkowego). 

• W czasie napadu padaczkowego zabezpieczenie dziecka przed ewentualnym upadkiem, 

uderzeniem lub zachłyśnięciem. 

• Udzielenie dziecku pierwszej pomocy w napadzie i zapewnienie możliwości 

natychmiastowego i bezpiecznego miejsca odpoczynku oraz w razie przedłużającego się 

napadu podania leku.  

• Obserwacja dziecka po napadzie – umożliwienie odpoczynku w dogodnym miejscu pod 

nadzorem osoby dorosłej, zwrócenie uwagi na kolor skóry, oddech, źrenice oczu, kończyny. 

• Zapewnienie odpowiedniego miejsca w sali do przechowywania leku niezbędnego podczas 

napadu padaczkowego: nauczyciele, dyrektor/wicedyrektor. 

• Niezwłoczne powiadomienie rodziców o zaburzeniach świadomości u dziecka po napadzie 

padaczkowym. 

• W razie wątpliwości lub przedłużającego się napadu wezwać Pogotowie Ratunkowe 999 

lub112. 

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

informowanie rodziców z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w planie pracy placówki 

wpływających na zachowanie dziecka, planowanych wyjściach poza przedszkole, 

wycieczkach oraz o zajęciach wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego: 

nauczyciele/wicedyrektor/dyrektor. 

• Informowanie rodziców o złym samopoczuciu dziecka: nauczyciel/wicedyrektor. 
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DZIECKO Z PADACZKĄ 

Padaczką określamy skłonność do występowania nawracających, nie prowokowanych napadów. 

Napadem padaczkowym potocznie nazywamy napadowo występujące zaburzenia w funkcjonowaniu 

mózgu objawiające się widocznymi zaburzeniami, zwykle ruchowymi. Niekiedy jedynym 

widocznym objawem napadu są kilkusekundowe zaburzenia świadomości. Napady padaczkowe 

dzieli się na napady pierwotne uogólnione oraz napady częściowe (zlokalizowane). Napady 

pierwotnie uogólnione 

1. Napady nieświadomości, najczęściej kilkusekundowa utrata kontaktu z otoczeniem. 

Atypowym napadom nieświadomości mogą towarzyszyć mruganie lub gwałtowne 5 ruchy o 

niewielkim zakresie w obrębie ust. 

2. Napady atoniczne – napad spowodowany nagłym i krótkotrwałym obniżeniem napięcia 

mięśniowego w określonych grupach mięśni. 

3. Napady toniczne – występuje głównie u małych dzieci zazwyczaj podczas zasypiania lub 

budzenia; charakteryzuje się nagłym, symetrycznym wzrostem napięcia mięśni w obrębie 

kończyn i tułowia. 

4. Napady toniczno-kloniczne – w fazie tonicznej dochodzi do nagłej utraty przytomności, 

skurczu mięśni, zatrzymania oddechu; faza kloniczna charakteryzuje się rytmicznymi, 

gwałtownymi skurczami mięśni kończyn i tułowia, następnie przechodzi w kilkuminutową 

śpiączkę. 

5. Napady kloniczne – napady głównie u niemowląt i małych dzieci, częściej w przebiegu 

gorączki, cechują je symetryczne skurcze mięśni kończyn występujące seriami. 

6. Napady miokloniczne – charakteryzują się gwałtownymi synchronicznymi skurczami mięśni 

szyi, obręczy barkowej, ramion i ud przy względnie zachowanej świadomości chorego. 

Napady częściowe 

1. Napady częściowe z objawami prostymi –świadomość w czasie napadów jest na ogół 

zachowana, zwykle napady dotyczą określonej okolicy np. ręki lub ust. 

2. Napady częściowe z objawami złożonymi – niektórym napadom mogą towarzyszyć 

zaburzenia świadomości o charakterze omamów i złudzeń; pacjent ma wrażenie, że już 

znajdował się w danej sytuacji życiowej lub przeciwnie, że nie zna sytuacji i przedmiotów, z 

którymi w rzeczywistości się już stykał, do tego typu napadów zaliczane są także napady 

psychoruchowe z towarzyszącymi im różnymi automatyzmami (cmokanie), u dzieci mogą 

niekiedy występować napady nietypowe, manifestujące się klinicznie bólami brzucha, głowy, 

omdleniami, napadami lęku itp. 

3. Napady częściowe wtórnie uogólnione – rozpoczyna się zwykle od napadowych 

mioklonicznych lub klonicznych skurczów ograniczonych do określonych grup mięśni, aby 

następnie rozprzestrzenić się i doprowadzić do wtórnie uogólnionego napadu toniczno-

klonicznego (tzw. napadu dużego). 

Niektóre napady padaczkowe bywają nierozpoznane, np.:  

 napady nieświadomości mogą być przeoczone przez osoby z otoczenia dziecka w 

przedszkolu i w domu lub interpretowane jako zaburzenia koncentracji uwagi, 

 napady atoniczne mogą być traktowane jako niezgrabność dziecka w wypadku 

nawracających upadków,  

 napady miokloniczne mogą sugerować, że dziecko jest niezgrabne ruchowo lub nieuważne, 

roztargnione, gdy np. rano upuszcza szczotkę do zębów, sztućce, kubek. 
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Zespoły padaczkowe wieku dziecięcego – zespół Westa, zespół Lennoxa-Gastauta, dziecięca 

padaczka nieświadomości (piknolepsja), padaczka Rolanda, młodzieńcza padaczka nieświadomości, 

zespół Janza, padaczka odruchowa, omdlenia odruchowe, napady rzekomopadaczkowe. Leczenie 

padaczki jest procesem przewlekłym, wymaga systematycznego, codziennego podawania leków. 

Nagłe przerwanie leczenia, pominięcie którejś dawki, może zakończyć się napadem lub stanem 

padaczkowym. Z tego powodu tak ważne jest aby pacjent mógł systematycznie przyjmować leki. W 

trakcie włączania leczenia lub jego modyfikacji dziecko może wykazywać objawy senności, 

rozdrażnienia, zawrotów głowy. 

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY 

1. Przede wszystkim zachować spokój. 

2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 

3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, usunąć z 

ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości. 

NIE WOLNO 

1. Podnosić pacjenta. 

2. Krępować jego ruchów. 

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

KIEDY NALEŻY WEZWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE:  
• napad zdarzył się pierwszy raz,  

• napad trwa dłużej niż 5 minut,  

• napad trwa dłużej niż zwykle,  

• dziecko zraniło się podczas napadu,  

• dziecko zachłystnęło się płynem, jedzeniem lub wymiotami,  

• dziecko zgłasza zaburzenia widzenia,  

• dziecko zgłasza nasilony i postępujący ból głowy, który nie ustępuje po okresie odpoczynku po 

napadzie,  

• dziecko nie odzyskuje przytomności. 

 

Pomoc lekarska jest potrzebna, jeżeli był to pierwszy napad w życiu lub napad trwał dłużej niż 10 

minut albo jeśli po napadzie wystąpiła długo trwająca gorączka, sugerująca zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych. 

Dzieciom chorym na padaczkę trudniej jest wykorzystać w pełni swoje możliwości edukacyjne z 

przyczyn medycznych i społecznych. Narażone są na wyższy poziom stresu. W razie narastających 

trudności, trzeba zapewnić dziecku możliwość częstych przerw na odpoczynek, modyfikować i 

zmieniać sposoby przyswajania wiadomości i umiejętności.. Nie należy z zasady zwalniać dziecka z 

zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do 

nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego.  

Mimo postępu w leczeniu i wprowadzenia leków przeciwpadaczkowych nowej generacji mogą 

występować niepożądane objawy ich stosowania, które zaburzają zdolność do uczenia się, 

aktywność i funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka z padaczką. Do najczęściej 

występujących objawów niepożądanych należą:  
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• senność, podwójne widzenie, osłabienie, zmęczenie, drażliwość,  

• bóle, zawroty głowy, nudności,  

• zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci, zaburzenia mowy, spowolnienie,  

• zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, niepokój ruchowy,  

• zachowania agresywne,  

• zaburzenia apetytu, ubytek lub nadmierny przyrost masy ciała, wypadanie włosów. 

 


