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Protokół piętnastego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

 

Dnia 19 marca 2014 r. o godzinie 12.00 w sali 176 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, poświęcone problemom 

stomatologicznym u dzieci, stanowi finansowania w pediatrii, standardom w opiece 

profilaktycznej nad dziećmi oraz kondycji Instytutu Matki i Dziecka. W pierwszej części 

spotkania prof. dr hab. n. med. Barbara Klepacka-Adamowicz, Konsultant Krajowy w 

dziedzinie stomatologii dziecięcej przedstawiła zebranym osobom aktualne problemy 

stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży. Wskazała, że stan zdrowia jamy ustnej oraz 

stomatologiczne potrzeby edukacyjne, profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne  

uwarunkowane są czynnikami społecznymi, takimi jak niska świadomość, bariery socjalne  

i nierówny dostęp, czynnikami organizacyjnymi, do których zaliczyć należy regulacje 

prawne w ochronie zdrowia i politykę wspierającą, czynnikami ekonomicznymi, 

kulturowymi, edukacyjnymi oraz niskim poziomem posiadanej wiedzy stomatologicznej. 

Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą powinna być priorytetowym systemowym 

interdyscyplinarnym działaniem finansowanym ze środków publicznych i opartym na 

polityce zdrowotnej Kraju. Według posiadanych danych niewiele ponad 25% dzieci  

i młodzieży posiada dostęp do świadczeń stomatologicznych. Niepokojące wydaje się, że 

Polacy nie traktują próchnicy jako choroby, mimo iż jest ona głównym problemem 

zdrowotnym w leczeniu stomatologicznym. Wskazuje na to raport NIK przygotowany wg 

danych NFZ. Proponując zmiany w dotychczasowym leczeniu stomatologicznym wskazuje 

się takie priorytety jak wprowadzenie programów profilaktycznych połączonych  

z diagnostyką ryzyka, będących wkładem w wychowanie i kształtowanie 

odpowiedzialności za własne zdrowie, leczenie dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku 

życia orz leczenie kobiet w ciąży i w okresie połogu.  Realizacja tych priorytetów powinna 

odbywać się wspólnie z lekarzami rodzinnymi oraz pediatrami. Należy także zróżnicować 

wyceny świadczeń ogólnostomatologicznych oraz wprowadzić w całym kraju ujednoliconą 

dokumentację zdrowotną dziecka wraz z kartą dokumentacji stomatologicznej. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby objęcie dzieci obligatoryjnym badaniem 

stomatologicznym np. przy okazji bilansów zdrowia w poszczególnych latach życia 



dziecka. Warto również zastanowić się nad zorganizowaniem mobilnych gabinetów 

stomatologicznych, wprowadzeniem do żłobków i przedszkoli edukacji połączonej  

z promocją zdrowia  jamy ustnej oraz nadzorowaną zbiorową profilaktyka stomatologiczną,  

a także zabezpieczyć wykonalność zaleceń ustawodawczymi i wykonawczymi aktami 

prawnymi.  

W trakcie dyskusji zastanawiano się nad możliwością wprowadzenia książeczek 

zdrowia dla dzieci, wraz z odpowiednią częścią stomatologiczną, a także nad celowością 

przeprowadzenia odpowiednich kampanii społecznych, np. za pośrednictwem mediów 

publicznych, uwrażliwiających na konieczność dbania o zęby i jamę ustną. Wskazano na 

problemy wiążące się z leczeniem onkologicznym dzieci z problemami stomatologicznymi. 

Bez wyleczenia chorób jamy ustnej niemożliwe jest jakiekolwiek leczenie onkologiczne, 

tych zabiegów jednak nie obejmuje finansowanie przez szpital.  

W drugiej części spotkania dr n. med. Tomasz Maciejewski zaprezentował 

działalność Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Instytut powstał w 1948 roku. Jego 

zadaniami, jako placówki naukowo-badawczej miały być badania naukowe w zakresie 

zdrowia kobiet i dzieci, organizacja ochrony zdrowia matki i dziecka, nadzór krajowy w 

zakresie zdrowia kobiet i dzieci, działalność diagnostyczno-lecznicza w klinikach, 

zakładach, ambulatorium własnym i w oddziałach terenowych oraz szkolenie lekarzy, 

pielęgniarek i położnych. Osiągnięciami Instytutu na przestrzeni lat działalności było m.in. 

opracowanie i wprowadzenie badań przesiewowych noworodków, wypracowanie 

standardów oceny somatycznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz opieki nad dziećmi w 

wieku 0-18 lat, opracowanie i wprowadzenie metod postępowania diagnostycznego  

i terapeutycznego w zagrożeniach płodu i matki w czasie ciąży i porodu, wprowadzenie 

zasady trójstopniowej opieki w położnictwie i neonatologii, a także opracowanie karty 

przebiegu ciąży i karty oceny czynników ryzyka ciążowego. W krótkiej prezentacji 

przedstawiono dane dotyczące obniżenia wskaźników zgonów matek i umieralności 

okołoporodowej płodów i noworodków oraz obniżenia  wskaźników zgonów niemowląt. 

Wskazano najważniejsze zadania statutowe Instytutu Matki i Dziecka, przedstawiono jego 

strukturę organizacyjną, a także sposoby i zakres finansowania. Wykazano tendencję 

spadkową jeśli chodzi o wartość kontraktów z NFZ, a co za tym idzie obniżenie liczby 

hospitalizacji przy jednoczesnym zwiększeniu liczby porad ambulatoryjnych. Omówiono 

malejące przychody finansowe ze środków budżetowych na działalność naukową oraz 

zmniejszającą się liczbę zrealizowanych projektów naukowo-badawczych. Pokrótce 

poinformowano o środkach poniesionych na inwestycje aparaturowe i inwestycje 



budowlane. Zaprezentowano wartość nadwykonań w 2012 roku oraz ogólny wynik 

finansowy za 2013 r., który uzyskał Instytut Matki i Dziecka.  W podsumowaniu 

zaprezentowano najważniejsze elementy, uniemożliwiające skuteczne zarządzanie 

Instytutem, takie jak wycena wysokospecjalistycznych pediatrycznych procedur 

medycznych, limitowanie świadczeń medycznych dla kobiet ciężarnych i dzieci, 

ograniczenia formalno-prawne dot. realizacji usług odpłatnych przez podmioty 

funkcjonujące w obszarze publicznej służby zdrowia i realizujące kontrakt z NFZ, 

spadające nakłady finansowe z budżetu państwa na działalność naukowo-badawczą, 

wymagania płacowe wysokokwalifikowanej kadry medycznej oraz procedury ustawy o 

zamówieniach publicznych – wydłużony czas realizacji, koszty obsługi procedury, brak 

elastyczności, wyższe koszty zakupów.  

W kolejnej prezentacji przybliżono członkom Zespołu działalność Kliniki Chirurgii 

Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, która jako jedyna w Polsce 

jest w stanie prowadzić leczenie na wszystkich etapach terapii oraz wykonuje zabiegi 

endoprotezoplastyki pacjentów z całego kraju. Wskazano problemy, z jakimi boryka się 

Klinika, takie jak choćby długie kolejki i limity wprowadzone przez NFZ, a więc problemy 

z przyjęciem chorych, którzy zgłaszają się na leczenie po wyczerpaniu limitu. 

W dyskusji po obejrzeniu wszystkich prezentacji padło wiele pytań o przyszłość 

leczenia dzieci i młodzieży – zarówno stomatologicznego jak i onkologicznego. W 

podsumowaniu zasugerowano całkowite niesienie limitów w przypadku leczenia 

nowotworów, zwiększenie nakładów na nie, przywrócenie gabinetów lekarskich i 

stomatologicznych w szkołach. Raz jeszcze zaproponowano przeprowadzenie kampanii 

społecznych w mediach publicznych oraz rozpropagowanie idei zorganizowania mobilnych 

gabinetów stomatologicznych, tzw. dentobusów.  
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