
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

na 42. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Próchnica jest chorob¹ zakaŸn¹; z uwagi na bardzo szeroki zasiêg wystêpowania zaliczana jest do

chorób spo³ecznych. Szczególnie intensywnie rozwija siê u dzieci i m³odzie¿y. Z danych epidemiologicz-
nych dotycz¹cych próchnicy wynika, ¿e stan uzêbienia dzieci w Polsce jest bardzo z³y, i to we wszystkich
grupach wiekowych. Wed³ug niektórych statystyk wœród trzylatków zmiany próchnicowe dotycz¹
56,2%, wœród szeœciolatków – 86,9%, a wœród dwunastolatków – 87,9%. WskaŸniki PUW (czyli liczby zê-
bów z próchnic¹, usuniêtych i wype³nionych w przeliczeniu na jedn¹ osobê) s¹ wysoce niepokoj¹ce.
W przypadku trzylatków wynosz¹ 4,05, szeœciolatków – 7,37 (zêby mleczne), dwunastolatków – 4,76,
przy czym Œwiatowa Organizacja Zdrowia wskaŸnik PUW powy¿ej 4,5 uwa¿a za bardzo wysoki.

W ramach programów polityki zdrowotnej realizowany jest m.in. „Program monitorowania stanu
zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007–2009”, który stanowi kontynuacjê programu
wdro¿onego w latach 1997–1998. Wyra¿am nadziejê, ¿e program ten bêdzie kontynuowany równie¿
w latach nastêpnych, a uzyskane w toku jego realizacji wyniki znajd¹ realne odzwierciedlenie w pode-
jmowanych nowych dzia³aniach, eliminuj¹cych zagro¿enie próchnic¹ u dzieci i doros³ych.

Œwiadomy trudnoœci zwi¹zanych z finansowaniem œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zwracam siê z pyta-
niem o efekty dzia³añ podejmowanych w celu pozyskiwania œrodków finansowych ze Ÿróde³ zagranicz-
nych na wdro¿enie programu poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy. Jeden z celów operacyjnych Narodowego Programu
Zdrowia jest okreœlany jako „Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i m³odzie¿y”.

Wprowadzony nowelizacj¹ do ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków
publicznych art. 31a okreœli³ kryteria w³¹czania poszczególnych œwiadczeñ opieki zdrowotnej do grupy
œwiadczeñ gwarantowanych. Jedn¹ z przes³anek zakwalifikowania œwiadczenia opieki zdrowotnej jako
œwiadczenia gwarantowanego jest jego wp³yw na poprawê zdrowia obywateli przy uwzglêdnieniu m.in.
priorytetów zdrowotnych okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, to jest w rozpo-
rz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych.

Nale¿y wskazaæ, ¿e o ile unormowane w §1 rozporz¹dzenia priorytety zdrowotne (nr 1 – nr 5) s¹ zgod-
ne z celami strategicznymi ujêtymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007–2015 (dalej NPZ)
oraz w Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013 (dalej SROZ), o tyle w zakresie
celów operacyjnych dokonano wyboru (zawartego w priorytetach nr 6 – nr 11), zaœ priorytet nr 12 nie
znajduje siê ani wœród celów NPZ, ani SROZ. Na liœcie priorytetów pominiêto m.in. zapobieganie pró-
chnicy zêbów i leczenie jej skutków, wskazywane w celu operacyjnym NPZ nr 11 jako „Intensyfikacja za-
pobiegania próchnicy u dzieci i m³odzie¿y”. Jako priorytet do finansowania ze œrodków NFZ
przewidziano natomiast dzia³ania, które maj¹ charakter raczej uœwiadamiaj¹cy i umiejscowione s¹ ra-
czej w sferze aktywnoœci socjalno-œrodowiskowej, a tak¿e czêsto s¹ finansowane przez fundusze publi-
czne i pozarz¹dowe. Chodzi tu na przyk³ad o ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych
spo¿ywaniem alkoholu oraz u¿ywaniem substancji psychoaktywnych, zmniejszenie rozpowszechnienia
palenia tytoniu, ograniczenie skutków zdrowotnych spowodowanych czynnikami szkodliwymi w œrodo-
wisku pracy i zamieszkania.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ celem stworzenia listy priorytetów jest wpisanie na ni¹ rzeczywistych pro-
blemów zdrowotnych obywateli, które wymagaj¹ finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Maj¹c
na uwadze realizacjê tego celu, proszê o wyjaœnienie przyczyn pominiêcia na liœcie zapobiegania pró-
chnicy zêbów i leczenia jej skutków. Proszê te¿ o rozwa¿enie mo¿liwoœci modyfikacji priorytetów i uw-
zglêdnienia w nich wskazywanego wy¿ej spo³ecznego problemu zdrowotnego.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki




