
Stanowisko Nr 21 Konwentu Marszałków Województw RP

z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie wzrostu środków przeznaczonych na lecznictwo stomatologiczne

i rzetelnej wyceny świadczeń stomatologicznych

Konwent Marszałków RP apeluje o realny wzrost nakładów na lecznictwo 

stomatologiczne i rzetelną analizę kosztów, wycenę procedur i świadczeń zdrowotnych 

w zakresie stomatologii. 

Lecznictwo stomatologiczne jest jednym z najbardziej zaniedbanych działów ochrony 

zdrowia finansowanych ze środków publicznych. Udział środków przeznaczanych na 

stomatologię rokrocznie, proporcjonalnie do innych dziedzin medycyny, spada i obecnie osiąga 

poziom niezabezpieczający podstawowych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Spada wycena 

poszczególnych procedur i cena punktów, powodując, iż świadczenia wyceniane są poniżej 

progu ich opłacalności. Jednocześnie liczne choroby całego organizmu mają swoje źródło 

w chorobach jamy ustnej. Należą do nich nie tylko zaburzenia dolnej części przewodu 

pokarmowego, ale również: zapalenie wsierdzia, odwarstwiające zapalenie siatkówki, 

zapalenie stawów, atopowe zapalenie skóry, kłębkowe zapalenie nerek czy wiele innych – 

występujących, jako choroby odogniskowe. Ze środowiska jamy ustnej wywodzi się też wiele 

groźnych dla życia zmian nowotworowych.

Zabezpieczenie dostępu do opieki stomatologicznej realizowanej ze środków 

publicznych jest niedostateczne. Szczególnie odczuwa się to w świadczeniach dla dzieci, 

w opiece nad pacjentami grup dyspanseryjnych i osób niepełnosprawnych.

W związku z nienależytym oszacowaniem kosztów procedur stomatologicznych coraz 

więcej gabinetów nie przedłuża kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia ze względu na 

nieopłacalność procedur. Na szczególną uwagę zasługują również błędy proceduralne 

stanowione przez NFZ, ograniczające realizacje niektórych procedur.



Biorąc pod uwagę powyższe Konwent Marszałków Województw RP wnosi o:

 wprowadzenie profilaktycznej opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą.  

Intensywność próchnicy u dzieci wymaga pilnego wprowadzenia szerokiego programu 

profilaktyki chorób jamy ustnej,

 podniesienie wyceny poszczególnych procedur stomatologicznych i ceny punktów,

 wskazane jest również ustabilizowanie sytuacji udzielania świadczeń stomatologicznych 

w trybie całodobowym, tj. w porze nocnej, niedziele i święta. Brak stałych miejsc udzielania 

świadczeń doraźnych w zakresie stomatologii powoduje problemy w dostępie do tego 

rodzaju usług, ze szczególnym uwzględnieniem dyspozytorów medycznych, którzy nie 

mogą udzielać jednoznacznych informacji przy kierowaniu pacjentów do odpowiednich 

placówek,

 zmniejszenie obciążenia biurokratycznego i sprawozdawczego w stomatologii.

Stanowisko kieruje się do: 

Pana Adama Niedzielskiego  – Ministra Zdrowia.

Elżbieta Anna Polak
Przewodnicząca Konwentu 

Marszałków Województw RP
podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
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