Prace Komisji ds. Lekarzy Dentystów
17 marca - pierwsze posiedzenie komisji ds. lekarzy dentystów, podczas którego dokonano wyboru
wiceprzewodniczących komisji. Zostali nimi: Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz, Liliana Piwowarczyk i
Grzegorz Kwitkiewicz; sekretarzem komisji został Piotr Sobiech. Ustalono następujące priorytety
działań komisji:
a) organizacja nieodpłatnych szkoleń dla lekarzy dentystów-członków naszej izby;
b) nawiązanie bliższej współpracy z lekarzami w okręgach wyborczych w celu przybliżenia im
zasad pracy członków komisji na rzecz naszego środowiska, a także w celu podjęcia próby
zaangażowania ich w to działanie poprzez zorganizowanie chociaż raz w roku spotkania z
kolegami-wyborcami w naszych rejonach wyborczych;
c) kontynuacja współpracy z komisją stomatologiczną NRL, z sekcją stomatologii MOW
NFZ;
d) rozwiązanie problemów kształcenia ustawicznego. W tym celu powołano zespół pod
przewodnictwem pani dr hab. n med. Danuty Samolczyk-Wanyura oraz zespół ds. organizacji
szkoleń pod przewodnictwem Marty Klimkowskiej-Misiak.
Podczas spotkania poruszono także aktualne problemy środowiska dotyczące współpracy z
NFZ, prywatyzacji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii, a także ustawy Prawo Atomowe i
kolejnych zmian aktu wykonawczego do tej ustawy.
12 maja - II posiedzenie komisji ds. lekarzy dentystów.
Gośćmi spotkania były mgr Elżbieta Lejbrant (kierownik) i mgr Anna Tymoczko z sekcji
epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Przypomniane
zostały podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wymagania higienicznosanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są
udzielanie świadczenia zdrowotne. Przedstawicielki SANEPID-u podzieliły się też swoimi
spostrzeżeniami z przeprowadzonych kontroli i uczuliły na wiele niewłaściwie wykonywanych
procedur bądź braku ich opisu. Celem spotkania było nawiązanie współpracy z Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną. Dzięki niej zostaną opracowanie wspólne zalecenia dla lekarzy
stomatologów, które następnie zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej izby w zakładce
komisji ds. lekarzy dentystów.
23 czerwca - III posiedzenie komisji ds. lekarzy dentystów, które odbyło się według poniższego
planu:
a) otwarcie posiedzenia,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń komisji – sprawozdanie zostanie
przedstawione przez sekretarza po wakacjach,
d) przedstawienie przez dr. D. Kluszczyńskiego - dyrektora KCOR zmian w projekcie
rozporządzenia MZ w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, które zostały wprowadzone dzięki postulatom
środowiska medycznego.
W projekcie przewiduje się:
- zmniejszenie liczby testów eksploatacyjnych z kilkunastu (obecnie) do trzech,
- zmniejszenie liczby godzin szkolenia obowiązkowego lekarzy dentystów wykonujących

medyczne procedury radiologiczne (może zostać ograniczona z 46 godzin do siedmiu),
zmniejszenie wymagań dotyczących tzw. audytów wewnętrznych i zewnętrznych.
Dr Kluszczyński zachęcał do śledzenia prac nad opracowywaniem wzorcowych procedur
radiologicznych i sugerował ewentualne wzięcie udziału w procesie ich tworzenia,
e) podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do prezesa NFZ i dyrektora MOW NFZ o
zwiększenie nakładów finansowych na stomatologię w planie finansowym na rok 2011 i lata
następne wraz z prośbą o wprowadzenie współczynnika korygującego dla dzieci.
Przyjęto stanowisko nr 1 w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na zabezpieczenie
opieki stomatologicznej przez NFZ.
f) ustalenie terminu kolejnych posiedzeń komisji, w tym wyjazdowego spotkania wszystkich
delegatów stomatologów obecnej kadencji.
Ustalono, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 15 września, następnie w dniach 8-9
października odbędzie się wyjazdowe spotkanie (miejsce w trakcie weryfikacji ofert), zaś 1
grudnia odbędzie się ostatnie spotkanie komisji w tym roku.
g) powołanie zespołu ds. opracowania łącznie z WSSE standardów postępowania w gabinecie
stomatologicznym - realizację tego punktu odłożono na okres po wakacjach.

