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W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 02.01.2019r. dotyczącą rozpoczęcia procesu

reaktywacji  gabinetów  stomatologicznych  w  placówkach  oświatowych  podzielam  Pani

spostrzeżenia  zawarte  w  piśmie.  Na  terenie  Miasta  Kalisza  funkcjonują  4  gabinety

stomatologiczne, w których udzielane są porady dla dzieci realizując opiekę stomatologiczną

na  podstawie  kontraktów  z  NFZ.  Trzy  gabinety  zlokalizowane  są  na  terenie  szkół

podstawowych:

- w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Długosza 14 (usługi świadczone są: wtorek 13-18, środa

10-15, czwartek 8-13),

- w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 (usługi świadczone są: poniedziałek 12-18,

wtorek 9.30-13.30, środa 13-18),

- w Szkole Podstawowej nr 10,ul. Karpacka 3 (usługi świadczone są wtorek 8-13, środa 8-13,

czwartek 8-13). 

Wyposażenie  gabinetów  stanowi  własność  najemcy,  a  pomieszczenia  udostępniane  są  na

podstawie umów najmu zawieranych ze szkołami. 

Problem  próchnicy  zębów  u  dzieci  przedstawiony  w  Pani  interpelacji  został

zauważony przez Miasto. Od 2016r realizujemy program polityki zdrowotnej – profilaktyki

stomatologicznej  wśród  dzieci  pięcioletnich  zamieszkałych  na  terenie  Miasta  Kalisza.

Program  uzyskał  pozytywną  opinię  Prezesa  Agencji  Oceny  Technologii  Medycznych  

i  Taryfikacji.  Adresatami  programu  są  dzieci  pięcioletnie,  ich  rodzice  lub  opiekunowie

prawni, a także nauczyciele przedszkolni. Rodzice są bowiem pierwszymi nauczycielami, to

oni  kształtują  prawidłowe  nawyki  higieniczne,  żywieniowe  oraz  prozdrowotne  swoich

pociech.  To  od  nich  zależy  czy  dziecko  w  przyszłości  jako  osoba  dorosła  będzie



systematycznie odwiedzało gabinet stomatologiczny. Program polityki zdrowotnej ma na celu

ograniczenie rozwoju próchnicy u dzieci, również w późniejszym okresie w populacji osób

dorosłych,  co  w  konsekwencji  ma  prowadzić  do  dużych  oszczędności  budżetowych  

w następnych latach poprzez brak konieczności bardziej zaawansowanego leczenia, a także

poprzez ograniczenie negatywnych skutków społecznych.

Przedstawiona  przez  Panią  propozycja  utworzenia  gabinetów  stomatologicznych  

w  szkołach  podstawowych  w  przynajmniej  50%  w  systemie  2-zmianowym  wymaga

wydzielania  nakładów finansowych  z  Budżetu  Miasta.  Propozycję  reaktywacji  gabinetów

przedstawię na posiedzeniu Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia,  który pełni dla

mnie funkcję opiniotwórczo- doradczą w tym obszarze.  O wynikach analizy i  ustaleniach

poinformujemy Panią odrębnym pismem. 

Bardzo dziękuję za zainteresowanie powyższą tematyką. Mając na uwadze, iż zdrowie

jest dla nas wszystkich wartością nadrzędną dołożę szczególnej staranności przy planowaniu

polityki zdrowotnej Miasta w latach następnych. 
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