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Często zadawane pytania: 
Obowiązkowe automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną  

w programie opieki nad dziećmi 
 
Czym jest automatyczny wstrzykiwacz z epinefryną? 
 
Automatyczny wstrzykiwacz z epinefryną jest urządzeniem medycznym stosowanym w celu podania 
epinefryny, zwanej również adrenaliną. Epinefryna jest stosowana w celu szybkiego leczenia ostrej reakcji 
alergicznej lub wstrząsu anafilaktycznego. Alergie na pewne rodzaje żywności, ukąszenia owadów, lateks lub 
niektóre leki mogą powodować ostrą reakcję alergiczną. 
 
Jakie są wymagania dotyczące automatycznych wstrzykiwaczy z epinefryną w przypadku programów opieki 
nad dziećmi? 
 
Wszystkie programy opieki nad dziećmi regulowane przez artykuł 47 i 43 Kodeksu zdrowia miasta Nowy Jork 
muszą przechowywać co najmniej dwa ważne automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną z wysuwanymi 
igłami na terenie placówki. Te automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną muszą zawierać dawki odpowiednie 
dla dzieci. Wymaganie to ma zastosowanie do wszystkich programów opieki nad dziećmi regulowanych przez 
artykuł 43 i 47 Kodeksu zdrowia, włączając programy, które nie obejmują podawania innych leków. 
 
W przypadku obecności dzieci w placówce musi przebywać co najmniej jeden członek personelu przeszkolony 
z zakresu obsługi automatycznych wstrzykiwaczy z epinefryną. 
 
W jaki sposób personel może zostać przeszkolony w używaniu automatycznych wstrzykiwaczy z epinefryną? 
 
Dostępne są zarówno osobiste, jak i internetowe szkolenia zatwierdzone przez stan Nowy Jork. Aby znaleźć 
listę zatwierdzonych instruktorów osobistych, należy odwiedzić stronę internetową Programu rozwoju 
zawodowego: edukacja wczesnoszkolna i program szkoleniowy. Na stronie internetowej należy zaznaczyć 
szkolenie z podawania leków (medication administration training, MAT) i wybrać okręg. Należy skontaktować 
się z jednym z wymienionych instruktorów MAT i poprosić o następujące szkolenie osobiste: „Omówienie 
sposobu podawania leków w sytuacji nagłej, włączając automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną”. 
Dodatkowych zatwierdzonych instruktorów osobistych można znaleźć w rejestrze Aspire, części dotyczącej 
prac Nowego Jorku na rzecz dzieci. 
 
Poniższe organizacje oferują szkolenia online: 

• Code Ana: Szkolenie dotyczące automatycznych wstrzykiwaczy z epinefryną 
• Amerykański Czerwony Krzyż: Kurs dotyczący wstrząsu anafilaktycznego oraz automatycznych 

wstrzykiwaczy z epinefryną 
• Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne: Kurs online Heartsaver w zakresie dziecięcej 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego 
• Webinarium dot. szkolenia nielicencjonowanego personelu szkolnego z postępowania w przypadku 

wystąpień alergii i szoku anafilaktycznego (Ważne tylko w przypadku podpisania przez lekarza, który 
został zatwierdzony przez administrację szkolną) 
 

Członkowie personelu świadczącego opiekę medyczną, np. pielęgniarki szkolne, nie muszą odbywać tego 
szkolenia; mogą oni poświadczyć swoje przeszkolenie, podając numer licencji zawodowej stanu Nowy Jork.  

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://www.redcross.org/take-a-class/preview-kits/anaphylaxis-epinephrine-auto-injector
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%23cgid=first-aid&amp;zip=brooklyn%2C%2Bny&amp;latitude=40.6781784&amp;longitude=-73.9441579&amp;zipcode&amp;searchtype=class&amp;start=1&amp;viewratings=true
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%23cgid=first-aid&amp;zip=brooklyn%2C%2Bny&amp;latitude=40.6781784&amp;longitude=-73.9441579&amp;zipcode&amp;searchtype=class&amp;start=1&amp;viewratings=true
https://elearning.heart.org/course/16
https://elearning.heart.org/course/16
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf


„operator opieki nad dziećmi” nyc.gov/health 
Polish  

Jakie informacje są objęte szkoleniem? 
 
Szkolenie obejmuje informacje na następujące tematy: 

• Oznaki i objawy ostrej reakcji alergicznej, włączając wstrząs anafilaktyczny 
• Zalecane dawki epinefryny dla dorosłych i dzieci 
• Sposób przechowywania i obchodzenia się z automatycznym wstrzykiwaczem z epinefryną 
• Postępowanie po podaniu dawki epinefryny 

 
Szkolenie to różni się od szkolenia dotyczącego podawania leków (MAT). Certyfikat MAT nie jest wymagany 
do podania epinefryny, a w stanie Nowy Jork posiadanie certyfikatu MAT nie jest traktowane jak szkolenie 
dotyczące automatycznych wstrzykiwaczy z epinefryną. 
 
Gdzie można otrzymać automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną w ramach programu? 
 
Wydział Zdrowia przekaże dwa automatyczne wstrzykiwacze każdemu programowi grupowej oraz szkolnej 
opieki nad dziećmi, który prześle mailowo certyfikat ukończenia szkolenia oraz numer organizacji (DCID) na 
adres autoinjector@health.nyc.gov. Jeśli w danej lokalizacji funkcjonuje więcej niż jeden program, każdy 
z dopuszczonych programów musi przesłać dowód szkolenia.  
 
Wydział Zdrowia zaleca, aby co najmniej dwóch pracowników przeszło szkolenie. Członkowie personelu 
świadczącego opiekę medyczną, np. pielęgniarki szkolne, mogą poświadczyć swoje przeszkolenie, podając 
numer licencji zawodowej stanu Nowy Jork; personel ten nie musi odbywać szkolenia. 
 
Po otrzymaniu dowodu szkolenia Wydział Zdrowia prześle automatyczne wstrzykiwacze na adres pocztowy 
wskazany w pozwoleniu.  
 
Programy opieki nad dziećmi mogą również uzyskać automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną w aptece. 
Aby farmaceuta mógł wydać automatyczne wstrzykiwacze, program musi przedstawić kopię pozwolenia na 
opiekę nad dziećmi oraz certyfikaty ukończenia szkoleń. Dokumenty te muszą potwierdzać ukończenie 
szkolenia z obsługi automatycznych wstrzykiwaczy z epinefryną realizowane przez Code Ana, Amerykański 
Czerwony Krzyż lub Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne.  

 
Gdzie należy przechowywać automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną? 
 
Automatyczne wstrzykiwacze muszą być łatwo dostępne dla przeszkolonego personelu w przypadku sytuacji 
nagłej. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy wybrać co najmniej jednego 
członka personelu odpowiedzialnego za przechowywanie, utrzymanie i usuwanie automatycznych 
wstrzykiwaczy oraz upewnianie się, że nie utraciły one ważności. 
 
Co należy zrobić, gdy klasa uda się na wycieczkę? 
 
Dwa obowiązkowe automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną muszą pozostać na terenie placówki. Jednak 
każdy inny automatyczny wstrzykiwacz przypisany do konkretnego dziecka powinien zostać zabrany na 
taką wycieczkę. 

 
  

mailto:autoinjector@health.nyc.gov
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Czy rodzice mogą dostarczyć własne automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną dla swoich dzieci? 
 
Tak, rodzice i opiekunowie mogą dostarczyć własne automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną, jednak muszą 
przekazać też pisemną zgodę i upoważnienie medyczne, a także przeszkolić personel z zakresu ich 
stosowania. 
 
Czy automatyczny wstrzykiwacz z epinefryną można zastosować u dzieci bez wcześniejszych przypadków 
ostrej reakcji alergicznej? 
 
Tak. Przeszkoleni członkowie personelu mogą podać epinefrynę dziecku z objawami wstrząsu 
anafilaktycznego, nawet jeśli wcześniej nie miało ono ostrej reakcji alergicznej. 
 
Co powinien zrobić personel po podaniu dawki epinefryny? 
 

• Zadzwonić pod numer 911 w celu uzyskania opieki medycznej w sytuacji nagłej, nawet jeśli stan 
dziecka poprawi się, a także powiadomić rodziców lub opiekunów dzieci. 

• Przekazać zużyty automatyczny wstrzykiwacz ratownikom. 
• Zgłosić zdarzenie do Wydziału Zdrowia pod numer 646-632-6100 w ciągu 24 godzin od podania 

epinefryny. 
• Zarejestrować zdarzenie w rejestrze programu dotyczącym chorób, wypadków i obrażeń. Rejestr 

zdarzeń musi być dostępny na żądanie Wydziału Zdrowia. Zarejestrowany wpis musi obejmować: 
o Imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka 
o Datę i godzinę zdarzenia 
o Nazwiska i stanowiska personelu oraz innych osób dorosłych obecnych w momencie 

zdarzenia 
o Opis zdarzenia i kolejnych procedur 

 
Czy pisemny plan bezpieczeństwa musi zawierać wymaganie dotyczące automatycznych wstrzykiwaczy 
z epinefryną? 

 
Tak, pisemny plan bezpieczeństwa musi zawierać następujące informacje na temat automatycznych 
wstrzykiwaczy: 

• Miejsce przechowywania 
• Procedury dotyczące zapewnienia ważności automatycznych wstrzykiwaczy 
• Nazwiska i stanowiska członków personelu odpowiedzialnych za przechowywanie, zarządzanie 

i utylizację automatycznych wstrzykiwaczy 
 

W jaki sposób Wydział Zdrowia egzekwuje to wymaganie? 
 
Wydział Zdrowia może nałożyć kary pieniężne na programy opieki nad dziećmi, które nie spełniają 
następujących wymagań:  

• W placówce znajdują się dwa automatyczne wstrzykiwacze z epinefryną, które nie utraciły ważności.  
• Automatyczne wstrzykiwacze są przechowywane w miejscu łatwo dostępnym dla personelu, ale 

poza zasięgiem dzieci. 
• Dostępne są dokumenty potwierdzające przeszkolenie personelu z użytkowania automatycznych 

wstrzykiwaczy z epinefryną.  
• Wszelkie działania są zgodne z pisemnym planem bezpieczeństwa programu. 
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Jaka dokumentacja medyczna jest wymagana wobec dzieci? 
 
Program musi dysponować aktualnym oświadczeniem medycznym dotyczącym każdego dziecka. 
W przypadku dzieci z wykrytymi alergiami lub specjalnymi potrzebami dotyczącymi opieki medycznej 
program musi dysponować indywidualnym programem opieki medycznej opracowanym przez rodziców 
dziecka i jego lekarza. Rodzice muszą poinformować personel programu o istnieniu indywidualnego programu 
opieki medycznej ich dziecka w pierwszym dniu udziału w programie. 
 
Czy istnieją inne wymagania programu dotyczące leków innych niż epinefryna? 
 
Cały personel może podawać naskórne maści, balsamy, kremy i spraye bez recepty, w tym krem z filtrem 
przeciwsłonecznym i środki przeciw owadom, po uzyskaniu zgody rodziców. 
 
Aby podać inne leki, personel musi ukończyć zatwierdzone przez Biuro ds. Dzieci i Rodzin (Office of Children 
and Family Services, OCFS) szkolenie z podawania leków (MAT). MAT obejmuje instrukcje dla uczestników 
dotyczące postępowania, podawania, przechowywania i usuwania leków na receptę i bez recepty 
w bezpieczny sposób; omawia pozwolenia i wymagania dotyczące instrukcji; udziela informacji na temat 
schorzeń, takich jak alergie i astma, oraz zapewnia wytyczne dotyczące postępowania w sytuacji nagłej. 
 
Po uzyskaniu certyfikacji MAT przez personel program opieki nad dziećmi musi współpracować 
z konsultantem ds. opieki zdrowotnej, aby opracować plan bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej. Po 
podpisaniu planu przez konsultanta należy przesłać go do biura dzielnicowego ds. opieki nad dziećmi 
w celu rozpatrzenia. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/cc-boro-offices-gcc.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/dc/cc-boro-offices-gcc.pdf
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