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dostępność do leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży oraz jego efektywność

jest od 2008 roku przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania i działań. Dowodem

tego jest szereg spotkań oraz wystąpień generalnych dotyczących problematyki stomatologii

dzieci i młodzieży.

Nadal zwracają się do mnie rodzice dzieci, lekarze stomatologii, przedstawiciele

samorządów, dyrektorzy szkół wskazując na różne przyczyny utrudnień w dostępie dzieci

i młodzieży do optymalnej opieki stomatologicznej. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci

jest zły, co oznacza. że podejmowane działania na rzecz jego poprawy są niezadowalające.

Pragnę podkreślić, że w corocznych uwagach o stanie przestrzegania praw dziecka,

zawartych w Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka, systematycznie wskazuję

Parlamentowi i Rządowi na zagadnienia związane z poziomem opieki stomatologicznej nad

dziećmi i młodzieżą, oceniając ją jako daleko niewystarczającą.

W 2009 roku Minister Zdrowia wpisał stomatologię dziecięcą na listę priorytetowych

dziedzin medycyny, o co także zabiegałem. Zdaniem lekarzy uznanie tej dziedziny medycyny

za priorytetową nie przełożyło się niestety w sposób dostateczny na działania zachęcające

dentystów do leczenia dzieci. Brak jest elementów motywujących lekarzy posiadających

specjalizację w dziedzinie stomatologii dziecięcej, w tym uwzględnienia faktu, że dziecko jest

specyficznym i trudniejszym pacjentem. Wycena świadczeń stomatologicznych dla dzieci jest

niższa, niż dla pacjentów dorosłych. Nadal w Polsce są miejscowości, w których brak jest

dostępności do stomatologa ze specjalizacją dziecięcą.
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Nie w każdym województwie zostali powołani konsultanci w dziedzinie stomatologii

dziecięcej.

Analiza spraw dotyczących stomatologii dzieci i młodzieży, które wpływają do

mojego Biura uzasadnia traktowanie tej problematyki jako wciąż aktualnej.

Z rozeznania problemu jakiego dokonuję przy podejmowaniu interwencji

w indywidualnych sprawach oraz z informacji uzyskanych od konsultanta krajowego

w dziedzinie stomatologii dzieci i młodzieży wynika, że problemy wymagające rozwiązania

dotyczą m.in. potrzeby wpisania określonych procedur i świadczeń do koszyka świadczeń

stomatologicznych dla dzieci i młodzieży:

• badań diagnostycznych. w tym możliwości wykonywania przez lekarzy dentystów

zdjęcia pantomograficznego, większej liczby zdjęć radiologicznych zębowych

w przypadku leczenia endodontycznego, badania podstawowego dziecka po urazie

zęba oraz badań kontrolnych w okresie do 6 miesięcy od urazu;

• zabiegów profilaktycznych w tym: uszczelniania bruzd pierwszych zębów trzonowych

stałych do ukończenia ósmego roku życia, profilaktyczno — leczniczego lakierowania

zębów mlecznych;

• zabiegów leczniczych: repozycji i unieruchomienia zwichniętego zęba lub grupy

zębów oraz zęba ze złamanym korzeniem — włącznie z prostym umocowaniem do

zębów sąsiednich. utrzymywacza przestrzeni i protezy dziecięcej częściowej

w przypadku przedwczesnej utraty zębów mlecznych. w okresie uzębienia mlecznego

i mieszanego bez współistniejącej wady zgryzu.

Ponadto istnieje potrzeba rozważenia zasadności zwiększenia wyceny punktów dla

kontraktów za świadczenia stomatologiczne dla dzieci oraz możliwość łączenia świadczeń

ogólnostomatologicznych z procedurami profilaktycznymi, realizowanymi u dzieci

i młodzieży.

W sprawach, które wpływają do Biura Rzecznika podnoszone są ponadto zagadnienia

trudności w leczeniu stomatologicznym dzieci z niepełnosprawnością oraz kompleksowej

opieki medycznej dla dzieci. które doznały urazów zębów.

Nadal przedmiotem dyskusji jest zasadność funkcjonowania w szkołach gabinetów

stomatologicznych. Stanowisko samorządów, rodziców i dyrekcji szkół jest różne od

stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia. Uważam, że konieczne jest docenienie

zaangażowania samorządów w działania na rzecz poprawy poziomu opieki stomatologicznej.

Sądzę jednak. że mniej ważne jest miejsce. w którym funkcjonuje gabinet stomatologiczny.



Najistotniejsze jest, by dzieci uczęszczające do danej szkoły oraz ich rodzice wiedzieli, jak

daleko (możliwie najbliżej) znajduje się gabinet stomatologiczny, w którym zawsze

otrzymają bezpłatne świadczenie zdrowotne.

Działając na mocy art. 3, lOa i 11 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69 z późn. zm.). zwracam się do Pana Ministra

o podjęcie niezbędnych działań w celu kompleksowego rozwiązania przedstawionych wyżej

problemów.


