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UCHWAŁA NR XII/77/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zawnioskowania przywrócenia finansowania gabinetów stomatologicznych 
w szkołach. 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zobowiązuje się Burmistrza Brzeska do wystąpienia do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Zdrowia, 
Ministra Edukacji, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Małopolskiego, Przewodniczących Klubów 
Parlamentarnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o przywrócenie finansowania 
gabinetów stomatologicznych w szkołach publicznych poprzez wyodrębnienie oddzielnej kategorii 
świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii szkolnej, z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Brzesku 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/77/2011

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 29 czerwca 2011 r.

Opieka zdrowotna w zakresie stomatologii nad dziećmi w środowisku nauczania i wychowania zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami [rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1144, 
z późn. zm.), rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)],oparta jest na 
realizowanej przez pielęgniarki lub higienistki szkolne grupowej profilaktyce fluorkowej metodą 
nadzorowanego szczotkowania zębów, wykonywanej w klasach I - VI, sześć razy w roku, w odstępach 
6 tygodniowych. Jest to obecnie jedyny element profilaktyki próchnicy zębów. Wprowadzone w opiece 
zdrowotnej zmiany spowodowały, iż brak jest w opiece nad dziećmi w środowisku nauczania 
i wychowania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego i profesjonalnej profilaktyki 
stomatologicznej realizowanej przez lekarzy stomatologów . Przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych 
na rok 2011 i lata następne Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił podpisania umów na świadczenia 
stomatologiczne w gabinetach szkolnych, ponieważ oczekiwał dla nich spełnienia tych samych wymogów 
jak dla gabinetów ogólnodentystycznych. Gmina Brzesko z własnych środków w roku 2009 
wyremontowała pomieszczenia oraz wyposażyła w sprzęt dwa gabinety stomatologiczne w szkołach 
w których do końca 2010 roku byli zatrudnieni stomatolodzy i udzielali świadczeń w ramach 
finansowania z NFZ. Teraz gabinety są zamknięte, a sprzęt wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych stoi 
nie wykorzystany. Jest oczywiste , że brak profesjonalnej opieki dentystycznej w szkołach przyczyni się 
do późniejszego diagnozowania, a tym samym pogorszenia i tak już fatalnego stanu uzębienia naszych 
dzieci. Świadomość zdrowotna społeczeństwa jest ciągle niska. Wielu rodziców prowadzi dziecko do 
stomatologa ,gdy ból zęba jest nie do zniesienia i jedynym ratunkiem jest jego usunięcie. W Narodowym 
Programie Zdrowia na lata 2007-2015 działania na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dzieci 
i młodzieży są potraktowane priorytetowo. Niestety obecny stan opieki stomatologicznej nad dziećmi 
i młodzieżą nie pozwoli na zrealizowanie zapisanych w strategii celów. Obecne zaniechania lub błędne 
decyzje skutkować będą w przyszłości koniecznością ponoszenia większych nakładów na leczenie 
stomatologiczne zarówno przez państwo jak i poszczególnych obywateli. Zwracamy się zatem z apelem 
o podjęcie skutecznych działań mających przywrócić finansowanie gabinetów stomatologicznych 
w szkole poprzez wyodrębnienie oddzielnej kategorii świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii 
szkolnej. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk


