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Radna Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  Pani  zapytanie  z  dnia  30  grudnia  2019  r.  w  sprawie  opieki
zdrowotnej nad uczniami, uprzejmie informuję:

Realizując nałożone na samorząd zadania wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia
2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (obowiązującej od  10 września 2019r.) w dniu  
19 sierpnia 2019r. wystosowałem pismo do oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia celem uzyskania informacji na temat kontraktów zawartych z NFZ na terenie Miasta 
w zakresie świadczeń ogólnostomatologicnych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku
życia  oraz  profilaktycznych  świadczeń  stomatologicznych  dla  dzieci  i  młodzieży  do
ukończenia  19  roku  życia.  Otrzymana  odpowiedź  (dnia  2  września  2019r)  pozwoliła  na
przekazanie  podległem  dyrektorem  szkół  informacji  o  zakresie  opieki  zdrowotnej  nad
uczniami  realizowanej  w szkole obejmującej  opiekę stomatologiczną.  Wykaz realizatorów
świadczeń  stomatologicznych  został  dołączony  do  informacji  dla  dyrektorów,  którą
zobowiązani  zostali  przekazać  rodzicom,  na  pierwszym  zebraniu  w  roku  szkolnym
2019/2020.  

Jednocześnie  wystąpiłem  z  pismem  do  podmiotów  realizujących  świadczenia  
z zakresu stomatologii na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
celem podpisania stosownych porozumień. Na propozycję porozumień odpowiedziały jedynie
dwa  podmioty,  w  tym  jeden  świadczący  usługę  na  terenie  szkoły  (obecnie  gabinety
stomatologiczne znajdują się w trzech szkołach ).  Zgodnie z art. 4 ww. ustawy na mnie jako
organie  prowadzącym  szkoły  nałożony  jest  obowiązek  zapewnienia  warunków
organizacyjnych  opieki zdrowotnej nad uczniami.  Podpisanie porozumień tylko z dwoma
podmiotami  świadczącymi  opiekę  stomatologiczną  w  ramach  kontraktów  z  Narodowym
Funduszem Zdrowia może nie  zapewnić należytego poziomu opieki  stomatologicznej  nad
kaliskimi  uczniami.  Mając  powyższe  na  uwadze  zwróciłem  się  z  prośbą  do  NFZ  oraz
Wojewody Wielkopolskiego  o  wskazanie  możliwych dalszych  działań  lub  wsparcie  przez
Państwo  obowiązków  nałożonych  na  jednostki  samorządu  terytorialnego  wprowadzonych
nową  ustawą  o  opiece  na  uczniami.  Odpowiedź  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  –
Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2019r. (data wpływu do
urzędu  30  grudnia  2019r.)  pozwala  domniemywać,  iż  zainteresowanie  ze  strony
stomatologów niedługo się zwiększy ponieważ  „ aby zapewnić dzieciom i młodzieży dostęp
do  świadczeń  w  rodzaju  leczenie  stomatologiczne  zostanie  wprowadzona  w  umowach  
w wybranych zakresach świadczeń usługa skojarzona, finansowana w sposób bezlimitowy”. 

Jeżeli  chodzi  o  gabinety  profilaktyki  zdrowotnej,  to  funkcjonują  one  
w 34 placówkach. Uczniowie dwóch szkół, które nie posiadają gabinetów mogą natomiast
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korzystać z opieki pielęgniarki na terenie innej placówki. Pragnę również poinformować, iż
pielęgniarki i higienistki nie są zatrudniane przez dyrektorów szkół, gdyż są to pracownicy
podmiotów z którymi szkoły zawierają stosowne umowy. Z uwagi na fakt, iż świadczenia  
z  zakresu  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  i  stomatologicznej  realizowane  są  przez
wyspecjalizowane podmioty w ramach kontraktów z NFZ, Miasto Kalisz nie ponosi z tego
tytułu żadnych kosztów. W ubiegłym roku nie powstały też żadne nowe gabinety profilaktyki
zdrowotnej i stomatologicznej.




