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Sitzit t(ircey 7agete: ?kcoCeas 

odpowiadając na pismo ZSS.422.28.2018.KS dotyczące informacji Najwyższej Izby 

Kontroli o wynikach kontroli P/17/058 „Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą  

w wieku szkolnym", uprzejmie proszę  o przyjęcie poniższego stanowiska. 

Działania mające na celu poprawę  dostępności do świadczeń  profilaktycznej opieki 

zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej dla uczniów zostały podjęte jeszcze w okresie 

objętym kontrolą  (za lata 2015-2017). 

Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą  w wieku szkolnym została 

określona w projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (nr UD349 w Wykazie 

prac Rady Ministrów). Projekt jest po uzgodnieniach i konsultacjach publicznych. 

W projekcie ustawy uregulowano zagadnienia, które zostały wskazane jako wnioski 

Najwyższej Izby Kontroli na rzecz zapewnienia kompleksowej i systematycznej opieki 

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą  w wieku szkolnym, niezbędne do zrealizowania 

przez Ministra Zdrowia. Wejście w życie projektowanej ustawy umożliwi dalsze działania 

legislacyjne w zakresie opracowania i nowelizacji aktów wykonawczych. 

Równolegle z pracami legislacyjnymi, w 2017 r. podjęto działania służące poprawie 

dostępności do świadczeń  zdrowotnych dla uczniów'. W tym celu zagwarantowano 

w budżecie środki na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w których 

świadczeń  udziela pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka 

ł  Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapeWniających poprawę  
jakości i dostępności świadczeń  opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). 
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szkolna oraz na zakup 16 dentobusów. Organy prowadzące szkoły publiczne w dwóch 

turach naboru złożyły wnioski na łączną  kwotę  44.407.114,80 zł  na zakup wyposażenia 

go 9.161 gabinetów profilaktyki zdrowotnej (w tym: 1.249 nowoutworzonych)2. 

Świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży w dentobusach 

udzielane są  od kwietnia br. 

W 2018 r. będzie realizowany program polityki zdrowotnej pn.: „Poprawa dostępności 

do świadczeń  stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r."3. Celem 

programu jest zwiększenie dostępności do świadczeń  stomatologicznych udzielanych 

w szkolnych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci 

i młodzieży opieką  stomatologiczną  i działaniami edukacyjnymi o zdrowiu jamy ustnej. 

Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne (jednostek 

samorządu terytorialnego i właściwych ministrów), które będą  mogły otrzymać  środki 

na zakup niezbędnego wyposażenia szkolnych gabinetów dentystycznych oraz 

na realizację  działań  edukacyjnych. Na program w 2018 r. zabezpieczono w rezerwie 

celowej kwotę  5 mln zł. 

W odniesieniu do konieczności podjęcia działań  wobec zmniejszającej się  liczby 

pielęgniarek w systemie opieki zdrowotnej informuję, że powołany w 2017 r. przez 

Ministra Zdrowia Zespół  opracował  dokument ”Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 

i położnictwa". W dokumencie określono, jakie działania należy podjąć, aby zapewnić  

wysoką  jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. 

Dokument ten jest jednym z ważnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej 

w najbliższej perspektywie czasowej. Jednym z priorytetowych działań  jest zwiększenie 

liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo poprzez zwiększenie dotacji 

dydaktycznej dla uczelni medycznych od roku akademickiego 2018/2019. 

2 Wykorzystanie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, 
po ostatecznej weryfikacji wniosków - stan na dzień  30 czerwca 2018 r. 
3  https://www.goy.plhdrowie/poprawa-dostepnosci-do-swiadczen-stomatologicznych-dla-dzieci-i-
mlodziezy-w-szkolach-w-2018-r  
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