Sprawozdanie
Komisji ds. Lekarzy Dentystów
VI kadencji

Komisja działa w dziewiętnastoosobowym składzie: kol. kol. przewodnicząca
Marta Klimkowska-Misiak, Anna Kawecka-Piwońska, Piotr Kuchta, Grzegorz
Kwitkiewicz, Elżbieta Latoszek-Banasiak, Danuta Lesak, Agnieszka LeśniakTrześniewska, Elżbieta Małkiewicz, Maciej Nowak, Roman Olszewski, Liliana
Piwowarczyk, Anna Popis-Witkowska, Waldemar Roszkiewicz, Danuta
Samolczyk-Wanyura, Andrzej Siarkiewicz, Piotr Sobiech, Hanna WąsowiczCićkiewicz, Andrzej Wojtowicz, Elżbieta Woźniak, Odbyła w okresie
sprawozdawczym 24 posiedzenia. 4 posiedzenia miały charakter wyjazdowy.
W 2010 r. obrady odbywały się w Broku, w 2011 r. w Chlewiskach k. Siedlec,
w 2012 r. w Walewicach k. Łowicza, a w bieżącym roku w Zbożennej na ziemi
radomskiej. W wymienionych posiedzeniach brali udział zarówno jej
członkowie, jak i pozostali koledzy delegaci lekarze – dentyści, przedstawiciele
OROZ i OSL. Gościliśmy także kolegów z Naczelnej Rady Lekarskiej: jej
prezesa Macieja Hamankiewicza, wiceprezes Annę Lellę oraz członków
Małgorzatę Lindorf i Grzegorza Mazura z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi,
Andrzeja Baszkowskiego z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Alicję MarczykFelbę z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Adama Jurczaka ze Śląskiej Izby. Gośćmi
naszymi byli także reprezentanci izb okręgowych: z Płocka koleżanka G.
Szczutowska, z Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej kol. Anita Pacholec i z
Białegostoku kol. kol. Jerzy Gryko, Adam Bush z Rzeszowa, Jolanta Małmyga z
Gorzowa Wielkopolskiego, Halina Borgiel-Marek z Katowic i Jolanta
Smrekowska-Mokrzycka z Opola, Lesław Pypeć z Łodzi.
Podczas wyjazdowych posiedzeń omawialiśmy zmiany w prawie wynikające z
wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej. Dyskutowaliśmy także, dzięki
uprzejmości kolegów z NSL, OROZ i OSL o problematyce odpowiedzialności
zawodowej lekarzy dentystów. Podczas wymienionych spotkań mogliśmy liczyć
na udział Prezesa Mieczysława Szatanka i zrozumienie naszych, niejednokrotnie
odrębnych problemów, nurtujących środowisko stomatologiczne.
Spotkania komisji, które odbywały się w siedzibie Izby, poświęcone były przede
wszystkim analizie aktualnych problemów związanych z obowiązkami, jakie
musi spełnić lekarz przedsiębiorca.
Kilkakrotnie w posiedzeniach komisji brały też udział pracownice sekcji
stomatologii MOW NFZ, którym przekazaliśmy nasze sugestie na temat
niedoszacowania ceny procedur, problemów ze sprawozdawczością i
kontraktowaniem świadczeń stomatologicznych.
Przewodnicząca komisji wraz z wiceprzewodniczącym kol. Grzegorzem
Kwitkiewiczem spotkała się też z obecnym dyrektorem MOW NFZ Adamem

Twarowskim. Otrzymaliśmy informację, że według płatnika na Mazowszu
problemów ze stomatologią jest stosunkowo mało i w miarę możliwości
świadczenia kontraktowane są w taki sposób, aby zapewnić pacjentom równy do
nich dostęp. Świadomość tego, że potrzeby lecznicze, zwłaszcza w grupie dzieci
i młodzieży są ogromne, to jedna strona medalu, a plan finansowy budżetu i
jego realizacja zakładająca przeznaczenie niecałych 3% budżetu na świadczenia
stomatologiczne oraz najniższa średnia kwota rocznie przeznaczona na leczenie
jednego obywatela w Polsce – to druga. W 2012 r. na Mazowszu wspomniana
kwota wynosiła 37,97 zł, podczas gdy średnia stawki w Polsce – 47,31 zł.
Na nasze sugestie, że potrzebne są większe nakłady na stomatologię,
uzyskujemy odpowiedź, że są niestety inne priorytety. Przewodnicząca Komisji
spotkała się także ,z wiceministrem A. Soplińskim w sprawie problemów opieki
stomatologicznej na Mazowszu i nadmiaru obowiązków administracyjnych
nakładanych na lekarzy prowadzących prywatne gabinety.
Wymogi sanitarne, m.in. ciągi sterylizacyjne, procedury medyczne,
dokumentowanie procesów sterylizacyjnych, tematyka wytwarzania odpadów
medycznych i jej sprawozdania były omawiane w obecności gości z
Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Warszawie p. mgr Elżbietą Lejbrant, Anną
Tymoczko, A. Ziołko. O problemach związanych z instalacją aparatów rtg w
gabinetach stomatologicznych, w tym zbyt rygorystycznych wymaganiach
względem gabinetów stomatologicznych, rozmawialiśmy podczas jednego z
posiedzeń z naszym gościem dyrektorem Krajowego Centrum Ochrony
Radiologii w medycynie z Łodzi dr. Dariuszem Kluszczyńskim. Pracownicy
tegoż Centrum przygotowali dla lekarzy dentystów szczegółową informację na
temat wymagań rejestrowych dotyczących instalacji aparatu rtg w gabinecie
stomatologicznym a także prowadzenia pracowni RTG i przeprowadzili
szkolenia na ww. temat w siedzibie naszej izby i w delegaturze radomskiej.
Dyrektor Biura WHO w Polsce dr Paulina Miśkiewicz przybliżyła członkom
komisji z jakimi problemami boryka się taka organizacja w związku z
powszechnością występowania próchnicy zębów i częstym brakiem środków
finansowych na jej leczenie.
Niejednokrotnie w czasie posiedzeń komisji, członkowie zespołu radców
prawnych naszej Izby, na czele z jej koordynatorem mec. Elżbietą BarcikowskąSzydło i mec. Bartoszem Niemcem, informowali nas o pojawiających się
obowiązkach wynikających z wejścia w życie nowych ustaw i rozporządzeń,
takich jak dokonywanie zmian we wpisie do rejestru praktyk czy
przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, posiadania kas fiskalnych,
sprawozdawania informacji na temat wytwarzania odpadów medycznych i
emisji spalin czy potrzeby posiadania ciągu sterylizacyjnego, dokumentacji
medycznej w wersji elektronicznej czy regulaminu praktyk.
Jedno z posiedzeń poświęcono kwestii ubezpieczenia obowiązkowego

odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów zwracając uwagę
kolegów na specyfikę ubezpieczeń obowiązkowych i ich znaczenie dla
bezpiecznego wykonywania zawodu, zwłaszcza w obliczu wzrastającej
lawinowo roszczeniowości pacjentów i wysokości zasądzonych zadośćuczynień
lub odszkodowań.
W ramach obchodów V Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej zorganizowano
w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, we współpracy z NIL(kol.A.Lella) i
MZ(kol.E.Małkiewicz), , konferencję na temat profilaktyki i jej znaczenia w
różnych dziedzinach stomatologii. Wykładowcami byli m.in.: prof. R. Górska,
prof. E. Mierzwińska-Nastalska, prof. Śmiech-Słomkowska, dr hab. D. OlczakKowalczyk, prof. A. Wojtowicz, kol. M. Klimkowska-Misiak i kol. A. Lella.
Członkowie komisji uczestniczyli także w spotkaniach organizowanych w
urzędach wojewódzkim i marszałkowskim na temat opieki medycznej nad
dziećmi i młodzieżą oraz dostępnością i efektywnością programów
zdrowotnych.
Na początku kadencji komisja ustaliła kilka priorytetów, za które uznano m.in.
integrację środowiska. Częściowo o sposobie realizacji tego zagadnienia
wspomniałam. Ponad to członkowie komisji uczestniczyli w spotkaniach
organizowanych przez ościenne izby: łódzką, białostocką, kujawsko-pomorską,
krakowską. Co roku, w okolicy 9 lutego ( Dnia Świętej Apolonii – patronki
lekarzy dentystów), odprawiane były uroczyste msze święte w intencji lekarzy
dentystów. Po mszy odbywały się spotkania z ówczesnym duszpasterzem służby
zdrowia, ks. Mirosławem Jaworskim, które upływały w serdecznej, koleżeńskiej
atmosferze. Tradycją stało się także organizowanie ostatniego posiedzenia
komisji w danym roku, w uroczystej świątecznej atmosferze, na które
zapraszano gości – koleżanki i kolegów pracujących w OSL i OROZ, a także
członków komisji z poprzedniej kadencji.
Kolejne istotne działanie to organizacja nieodpłatnych szkoleń dla lekarzy i
lekarzy dentystów, które umożliwią, choć w pewnej części, realizację
obowiązku kształcenia ustawicznego. Organizowano je najczęściej w siedzibie
Izby, w Pałacu Kultury i Nauki, w Sali Wykładowej Klubu Garnizonowego
Wojskowej Akademii Technicznej, w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Transportu
Sanitarnego „Meditransport” w Warszawie, ale także w szpitalach w
Ciechanowie, Garwolinie, Ostrołęce i Otwocku.
Tematyka szkoleń była różnorodna, od udzielania pierwszej pomocy w stanach
nagłych zarówno w gabinecie stomatologicznym, jak i w każdym innym
miejscu, poprzez stomatologię zachowawczą, endodoncję, onkologię w
stomatologii, protetykę, profilaktykę ortodontyczną, profilaktykę schorzeń
kręgosłupa i elementy diagnostyki laboratoryjnej, po zagadnienia z prawa
medycznego. Wzorując się na wieloletniej tradycji izby krakowskiej czy
czteroletniej izby Łódzkiej postanowiliśmy zorganizować wyjazdową

dwudniową, naukowo-integracyjną konferencję. Niestety, pomimo wstępnej
rezerwacji, musieliśmy z tego spotkania zrezygnować z uwagi na brak
zainteresowania kolegów. Komisja podjęła działania na różnych płaszczyznach.
Niestety, efektywność, szczególnie w kwestiach dotyczących kolejnych
obowiązków administracyjnych nakładanych na barki lekarzy czy współpracy z
NFZ jest znikoma. Do uzyskania pożądanych efektów jest niestety niezbędna
jednomyślna postawa wszystkich kolegów lekarz , manifestująca się bojkotem
absurdalnych pomysłów decydentów.
Wszystkim koleżankom i kolegom zaangażowanym w pracę na rzecz
środowiska stomatologicznego Mazowsza serdecznie dziękuję i proszę o więcej.
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