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w odpowiedzi na pismo ZSS.422.41.2018.EK w sprawie opieki stomatologicznej nad
dziećmi i młodzieżą, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (nr U0349 w Wykazie prac Rady
Ministrów) został w dniu 14 listopada 2018 r. przyjęty przez Komitet Stał y Rady Ministrów
i skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą w Rządowym Centrum Legislacji,
a następnie — pod obrady Rady Ministrów. W dalszej kolejności, zgodnie z procedurą
legislacyjną, projekt zostanie przekazany-do Sejmu.
Projekt ustawy określa zakres i cele oraz organizację opieki zdrowotnej nad uczniami
w szkole, czyli nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym do ukończenia
19 r.ż. Zmiana systemu organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku
przedszkolnym nie jest przedmiotem ww. projektu ustawy.
W obszarze dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży
ww. projekt ustawy przewiduje udzielanie świadczeń stomatologicznych w gabinetach
szkolnych, w gabinetach współpracujących ze szkołą (gdy w szkole nie ma gabinetu)
oraz w dentobusach. Wybór formy opieki stomatologicznej nad uczniami będzie zależny
od warunków lokalnych i infrastruktury poszczególnych szkół.
Jednocześnie, uprzejmie informuję, że równolegle z pracami legislacyjnymi podjęto
działania służące zwiększeniu dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci
i młodzieży. Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki
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zdrowotnej (Dz. U. 2017 poz. 1774) zakupiono 16 dentobusów, w których udzielane są
świadczenia stomatologiczne dzieciom i młodzieży z mał ych miejscowości i wsi, gdzie
nie ma stacjonarnego gabinetu dentystycznego lub dostęp do takiego gabinetu z uwagi
na odległość jest utrudniony. Zakup dentobusów był w przeszłości rekomendowany
przez Pana Rzecznika w wystąpieniach kierowanych do Ministra Zdrowia, jako jedno z
działań, które wpłyną na poprawę dostępu dzieci i młodzieży do świadczeń lekarza
dentysty. W związku z tym w 2018 r. wprowadzono nowy rodzaj świadczeń
stomatologicznych finansowanych przez NFZ - „świadczenia ogólnostomatologiczne dla
dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie". Z informacji Narodowego Funduszu Zdrowia
wynika, że w okresie od kwietnia do sierpnia 2018 r., na podstawie umów zawartych
ze świadczeniodawcami przez OW NFZ, udzielono ogółem grupie 9.314 dzieci
świadczeń stomatologicznych w dentobusie.
W 2017 r. zwiększeniu uległo finansowanie świadczeń stomatologicznych dla dzieci
i młodzieży w wyniku podwyższenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia współczynnika
korygującego wycenę punktową świadczeń zdrowotnych w zakresach „świadczenia
ogólnostomatologiczne" oraz „świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży
do ukończenia 18. roku życia" z wartości 1,2 do wartości 1,3. Zaś w 2018 r. zwiększono
finansowanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych w ramach zakresów:
„świadczenia ogólnostomatologiczne" oraz „świadczenia ogólnostomatologiczne
dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia" wprowadzając współczynnik 1,5 korygujący
wycenę punktową tych świadczeń.
Dodatkowo, z.godnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.114_p£a _201_8 r_
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz.U. 2018 poz. 1383), wprowadzono istotną zmianę w przedmiocie postępowania
„Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży" w kryterium „dostępność"
rozszerzając kategorię „lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole" o „gabinet
stomatologiczny w szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej". W rozporządzeniu
zwiększono również z 2 do 12 liczbę punktów za lokalizację gabinetu stomatologicznego
w szkole, w szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej. Rozwiązanie to przyczyni
się do zwiększenia dostępności do świadczeń lekarza dentysty w gabinetach
zlokalizowanych również w tych szkołach, do których uczęszczają osoby
niepełnosprawne.
W bieżącym roku realizowany jest program polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności
do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 E". Obejmuje
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on dwa działania: wyposażenie szkolnych gabinetów dentystycznych w szkołach
publicznych oraz projekt edukacyjny na temat zdrowia jamy ustnej, którym objęci będą
uczniowie i rodzice. Na realizację programu zabezpieczono w rezerwie budżetowej
kwotę 5 mln zł. Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne,
którymi są jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub
województwa. W procedurze konkursowej wybrano 47 ofert JST na utworzenie
gabinetów dentystycznych w szkołach publicznych z całego kraju, głównie z terenów
wiejskich. Ocena realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „PopraWa dostępności
do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r." nastąpi
w li kwartale 2019 r., po przedłożeniu przez realizatorów sprawozdań merytorycznych.
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