Protokół z posiedzenia Komisji ds. lekarzy dentystów Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie w dniu 12 marca 2014r
Posiedzenie otworzyła i prowadziła kol. Marta Klimkowska-Misiak – przewodnicząca
Komisji ds. lekarzy dentystów. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji w liczbie
20, tj,66,6%, co stanowi kworum.
Na wstępie przyjęto protokół z posiedzenia komisji z dn.15.01.2014r. Następnie
przewodnicząca komisji przypomniała o Krajowym Zjeździe Lekarzy, który odbędzie się w
dniach 20-22 marca 2014r. w Warszawie. Spośród grona lekarzy dentystów, delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarzy, weźmie w nim udział 16 osób.
Kolejnym punktem posiedzenia było przypomnienie o XXXIV Okręgowym Zjeździe
Lekarzy OIL w Warszawie, który odbędzie się 5 kwietnia 2014r. w Centrum Dydaktycznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy. ul. Księcia Trojdena 2.
Rozpoczęcie Zjazdu poprzedzi Msza Święta w kaplicy na terenie Centralnego Szpitala
Klinicznego WUM przy ul. Banacha 1a ( budynek D ).
Kol. Marta Klimkowska-Misiak poinformowała zebranych o nowym kontraktowaniu
świadczeń stomatologicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na drugie półrocze 2014r.:
12000 punktów na stomatologię ogólną i 7000 punktów na stomatologię dziecięcą.
Członkowie komisji wyrazili dezaprobatę wobec powyższej informacji. Najwyższa Izba
Kontroli stwierdziła po skontrolowaniu NFZ niedoszacowanie wartości kontraktów na
zabiegi stomatologiczne (zwłaszcza dziecięce). Zaproponowano, aby Komisja
Stomatologiczna Naczelnej Izby Lekarskiej zajęła merytoryczne stanowisko w sprawie
opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą.
Kolejnym tematem poruszonym na posiedzeniu była sprawa możliwości zdobycia
specjalizacji w stomatologii. Pomimo tego, że w roku 2014 zwiększono o 40 liczbę
rezydentur dla lekarzy dentystów, nadal jest ona niesatysfakcjonująca. W dyskusji na ten
temat oceniono, że etaty rezydenckie nie są należycie wykorzystywane. Często są blokowane
np. przez osoby biorące urlop wychowawczy, a w czasie, kiedy one nie pracują, wychowując
dziecko, inny lekarz nie ma możliwości skorzystania z wolnego w tym czasie etatu.
Często zdarza się też, że osoby odbywające szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentur,
przed upływem jego końca, zmieniają swoje zainteresowania i rozpoczynają nowe
kształcenie. W ten sposób etat rezydencki jeden lekarz może utrzymać przez wiele lat.
W następnej części posiedzenia zajęto się sprawą określenia limitu przyjęć na studia
medyczne kierunku lekarsko-dentystycznego. Obecnie uczelnie medyczne składają
informację do Ministra Zdrowia o najwyższym możliwym limicie przyjęć. Z uwagi na
wspieranie wzrostu limitu przyjęć na kierunki lekarskie i lekarsko-dentystyczne Minister
Zdrowia wydaje zgodę na kształcenie maksymalnej liczby studentów.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji zgodzili się, że najważniejszą kwestią w
kształceniu przyszłych lekarzy dentystów jest jakość, a nie ilość.

Zauważono również, że należałoby bardzo dokładnie określić zapotrzebowanie
perspektywiczne na lekarzy dentystów w danym rejonie albowiem są regiony np. duże
aglomeracje, w których liczba lekarzy przypadająca na daną populację jest za duża.
Są też tereny, gdzie liczba ta jest niewystarczająca. Województwem o największym
zagęszczeniu lekarzy dentystów jest województwo lubelskie, natomiast województwo
wielkopolskie posiada najmniejszą ilość dentystów w odniesieniu do jego ludności.
W kolejnym punkcie posiedzenia kol. Marta Klimkowska-Misiak poinformowała zebranych
o planowanej konferencji szkoleniowej dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w
Warszawie dnia 7 czerwca 2014r. w Pałacu Kultury i Nauki w ramach „ Dni Stomatologii
Współczesnej” .
Nierozwiązaną dyskusją na temat wyboru miejsca czerwcowego wyjazdowego posiedzenia
komisji ds. lekarzy dentystów zakończono spotkanie.
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