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pragnę zwrócić wagę na zagadnienie dostępności do leczenia stomatologicznego

dzieci i młodzieży oraz jego efektywności. Problem ten jest od 2008 roku przedmiotem

mojego szczególnego zainteresowania i działań, w tym wystąpień do organów władzy

właściwych w sprawach ochrony zdrowia. Nadal zwracają się do mnie rodzice dzieci, lekarze

stomatologii, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół. wskazując czynniki utrudniające

im zapewnienie dzieciom i młodzieży adekwatnej do potrzeb opieki stomatologicznej.

Posługując się różnymi, stosowanymi w stomatologii wskaźnikami oceny stanu

zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży (np. procent dzieci w danym przedziale wiekowym

wotnych od próchnicy; liczba dzieci. które mają mniej niż trzy zęby zajęte próchnicą),

uprawnione jest postawienie tezy, że stan ten jest niezadowalający. Oznacza to, że

dotychczasowe działania podejmowane na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dzieci

i młodzieży nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Przemiany w ochronie zdrowia, w tym komercjalizacja usług medycznych, sprzyjały

upowszechnianiu poglądu, że za stan zdrowia dziecka odpowiadają jego opiekunowie.

Konsekwencją tego było oczekiwanie, że to rodzie przejmie na siebie obowiązek dbania

o stan zdrowia jamy ustnej, w tym uzębienia dziecka. W efekcie znaczna cześć dzieci trafia

do stomatologa dopiero wtedy, gdy dolegliwości bólowe wymagają interwencji medycznej.

Nie doprowadziło to zatem do pożądanego efektu. jakim jest znaczące zmniejszenia się

odsetka dzieci i młodzieży z próchnicą.
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Lekarze stomatologii zwracają uwagę na fakt, że uznanie przez Ministra Zdrowia

specjalizacji z dziedziny stomatologii dziecięcej za priorytetową (o co również

wnioskowałem) nie przełożyło się w sposób wystarczający na działania motywujące lekarzy

dentystów do leczenia dzieci. Wskazują, że posiadanie specjalizacji ze stomatologii dziecięcej

oraz korzystnej lokalizacji gabinetu nie jest punktowane przy zawieraniu kontraktów na

świadczenia stomatologiczne dla dzieci. Leczenie zębów mlecznych jest niżej wycenione niż

leczenie zębów stałych.

Zabiegi stomatologiczne u pacjenta, który się zgłasza z bólem są jednakowo

wycenione dla dzieci i dla dorosłych. To, że dzieci są bardziej wymagającym pacjentem,

gorzej współpracują z lekarzem, wymagają cierpliwości oraz czasu na nawiązanie współpracy

jest oczywiste. W efekcie, często dzieci z bólem odsyłane są od jednego gabinetu

stomatologicznego do drugiego pod rozmaitymi pretekstami, gdyż dla lekarza korzystniejsze

jest przyjęcie pacjenta dorosłego.

Uwzględniając powyższe proponuję wprowadzenie takich regulacji, by fundusze ze

środków publicznych, przeznaczone na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży

nie mogły być przenoszone na świadczenia dla dorosłych. Stosowana dotychczas praktyka

powinna pilnie zostać zmieniona. Ponadto konieczne jest zbadanie na jaki rodzaj świadczeń

stomatologicznych u dzieci pieniądze są wydatkowane.

Innym ważnym zagadnieniem wymagającym rozwiązania jest dostępność dla dzieci

z niepełnosprawnością do leczenia stomatologicznego, wykonywanego w znieczuleniu

ogólnym w ramach bezpłatnych świadczeń gwarantowanych. Wpływają do mnie sprawy

świadczące o trudnościach w dostępie do tego leczenia. Na przykład, w województwie

śląskim jedynie dwie p1acó”ki (Częstochowa i Katowice) wykonują te zabiegi w ramach

świadczeń bezpłatnych. Będę wdzięczny za informację o systemowym rozwiązaniu problemu

w skali całego kraju. w tym liczbie gabinetów stomatologicznych w poszczególnych

województwach, wykonujących u dzieci z niepełnosprawnością zabiegi stomatologiczne

w znieczuleniu ogólnym.

Kolejna sprawa, która od kilku lat jest przedmiotem dyskusji to zasadność

funkcjonowania w szkołach gabinetów stomatologicznych. W ostatnich latach nastąpiło

zjawisko masowej ich likwidacji. Lekarze, którzy chcieli uzyskać kontrakt z Narodowego

Funduszu Zdrowia. a pracowali w gabinetach stomatologicznych w szkołach, nie otrzymywali

go z przyczyny” niespełnienia warunków wyznaczonych przez płatnika. Rodzice i dyrektorzy

szkół nąjczęściej pozytywnie oceniali możliwość korzystania przez dzieci z usług



stomatologa na terenie szkoły. Dowodem tego było występowanie do władz samorządowych

o stworzenie warunków umożliwiających dalsze funkcjonowanie gabinetów w szkołach oraz

godzenie się na ponoszenie częściowych kosztów ich utrzymania.

Samorządy wielu miast rozumieją. że jedynie w szkole istnieje możliwość

prowadzenia planowej profilaktyki. a połączenie jej z możliwością leczenia zębów w krótkim

czasie przynosi dostrzegalne rezultaty w postaci poprawy stanu zdrowia jamy ustnej.

W tym miejscu warto przedstawić działania realizowane na rzecz poprawy stanu

zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży w powiecie myślenickim. W dziewięciu szkołach na

terenie tego powiatu funkcjonują gabinety stomatologiczne, w których oprócz działań

profilaktycznych prowadzone jest leczenie zębów. W wyniku kilkuletnich, konsekwentnie

podejmowanych działań nastąpiła wymierna poprawa stanu uzębienia uczniów, np. istotne

obniżenie wskaźnika PUW wśród 1 2-latków.

Doceniając zaangażowanie samorządów w podejmowaniu działań na rzecz opieki

stomatologicznej uważam, że miejsce lokalizacji gabinetu stomatologicznego jest ważne, ale

nie kluczowe dla uzyskania poprawy stanu uzębienia dzieci i młodzieży. Najistotniejsze jest,

by dzieci uczęszczające do danej szkoły oraz ich rodzice wiedzieli, gdzie (możliwie najbliżej)

znąjduje się gabinet stomatologiczny, w którym zawsze otrzymają bezpłatne świadczenie

zdrowotne.

Mając powyższe na uwadze, powołując się na upoważnienie Rzecznika Praw Dziecka do

podejmowania działań w interesie dzieci określone przepisami art. 3, 10 a i 11 ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) proszę

o dokonanie analizy przedstawionej problematyki, zgłoszonych uwag oraz podjęcie

niezbędnych działań. w celu jak najszybszej poprawy aktualnej sytuacji zdrowotnej dzieci

i młodzieży.

LLA


