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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

 Próchnica zębów stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny.
 Analiza wyników monitoringu stanu zdrowia jamy ustnej z 2012 r.
wskazywała, że w Polsce 80% dwunastolatków miała próchnicę.
 W celu zapobieżenia powstaniu próchnicy i ograniczenia jej rozwoju
ważna jest profilaktyka prowadzona przez lekarzy dentystów, w tym
m.in. w szkolnych gabinetach stomatologicznych.
 Dzieci i młodzież mają możliwość skorzystania ze stomatologicznych
świadczeń finansowanych ze środków publicznych przez NFZ
oraz jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy polityki
zdrowotnej.

02 Czynniki mające wpływ na rozwój próchnicy
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PRÓCHNICA
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie dokumentu „Monitorowanie stanu
zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowania u dzieci i młodzieży w Polsce”.

03 Odsetek dzieci dotkniętych próchnicą

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie dokumentu „Ocena stanu zdrowia jamy
ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 5,7 i 12 lat w 2016 r.”.

04 Występowanie próchnicy u dzieci w wieku 12 lat

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie dokumentu „Ocena staniu zdrowia jamy ustnej i jego
uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 5, 7 i 12 lat w 2016 r.” Dane z pozostałych krajów UE
dotyczą lat wcześniejszych.

05 Czynniki wspomagające proces remineralizacji zębów
higiena jamy ustnej

szczotkowanie zębów pastą z preparatami fluoru

pełnowartościowe odżywianie

działania profilaktyczne podejmowane przez lekarza dentystę:
- profilaktyka fluorkowa (lakierowanie zębów)
- uszczelnianie bruzd zębowych (lakowanie)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie dokumentu „Monitorowanie stanu zdrowia
jamy ustnej i jego uwarunkowania u dzieci i młodzieży w Polsce”.

06 Co kontrolowaliśmy?
Czy profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży była skuteczna?
 Czy gminy i szkoły stwarzały warunki do skutecznej opieki
stomatologicznej dzieci i młodzieży?
 Czy NFZ właściwie kontraktował środki na opiekę stomatologiczną
dzieci i młodzieży?
 Czy świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży realizowane
były prawidłowo?

07 Kogo kontrolowaliśmy?
 Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie
 Urząd Miasta Lublin
 10 podmiotów realizujących świadczenia dla dzieci i młodzieży
– niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie
W trakcie kontroli pozyskano również, w celach porównawczych
i analitycznych, informacje od:
 Ministra Zdrowia,
 konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej,
 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o realizacji świadczeń
stomatologicznych dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.

Stwierdzony stan – Narodowy Fundusz Zdrowia
08 Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie
 Rzetelnie określono zapotrzebowanie na świadczenia stomatologiczne
dla dzieci i młodzieży.
 Zapewniono jedną z największych w kraju dostępność tych świadczeń
poprzez funkcjonowanie szkolnych gabinetów stomatologicznych.
 Postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację świadczeń
przeprowadzono w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej
konkurencji i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 W niewystarczający sposób wykonywano zadania z zakresu kontroli
realizacji umów przez świadczeniodawców - w latach 2014-2016
przeprowadzono tylko jedną kontrolę w szkolnym gabinecie
stomatologicznym.
 Nie monitorowano realizacji umów, wykonywanych w szkolnych
gabinetach stomatologicznych, pod kątem zgłaszania na piśmie
informacji o planowanej przerwie w dostępności do świadczeń.

09 Stwierdzony stan – Urząd Miasta Lublin
 Świadczenia stomatologiczne w ramach programu polityki zdrowotnej
realizowane były w 90% szkolnych gabinetów na terenie Lublina.
 Realizatorów
programu
wybierano
przeprowadzonego konkursu ofert.

w

drodze

prawidłowo

 Świadczenia stomatologiczne częściowo były tożsame z finansowanymi
przez NFZ (np. wypełnianie ubytków, lakierowanie zębów) i stwarzało to
ryzyko podwójnego finansowania.
 Przyjęte mierniki oceny realizacji (np. liczba uczniów i podmiotów
uczestniczących w programie, wartość wydatkowanych środków) były
nieadekwatne do określonych celów (np. zmniejszenie występowania
próchnicy, stworzenie świadomości profilaktyki i dbania o higienę jamy
ustnej).
 Nie dokonywano analizy rzetelności danych zawartych przez
świadczeniodawców w sprawozdaniach końcowych z realizacji programu
za poszczególne lata i dane dotyczące liczby uczniów były zawyżone
(np. w 2016 r. o 564 uczniów).

10 Stwierdzony stan – podmioty lecznicze
 Kontrolą NIK objęto 41 szkolnych gabinetów stomatologicznych (25%
funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego), prowadzonych
przez 11 świadczeniodawców.
 Podmioty spełniały warunki realizacji świadczeń.
 Lekarze stomatolodzy, prowadzący profilaktyczną opiekę w szkolnych
gabinetach, współpracowali z rodzicami i dyrektorami szkół.
 Nieprawidłowości w działalności wszystkich kontrolowanych
świadczeniodawców dotyczyły błędów w prowadzeniu dokumentacji
medycznej (np. niekompletnych zapisów potwierdzających wykonanie
świadczeń).
 Kontrolowani świadczeniodawcy nie powiadamiali LOW NFZ
o planowanych przerwach w udzielaniu świadczeń (np. w czasie
wakacji, ferii zimowych) lub składali zawiadomienia z opóźnieniem.

11 Stwierdzony stan – podmioty lecznicze
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• W ośmiu gabinetach stomatologicznych, prowadzonych przez
trzech świadczeniodawców, stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie prowadzenia dokumentacji przeglądów, sprawdzeń
i kontroli bezpieczeństwa sprzętu.

Oferty złożone
w
postępowaniu
konkursowym

• Świadczeniodawca podał dane niezgodne ze stanem faktycznym
w zakresie zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.
• Podmiot wykazał aparat rtg, który nie posiadał zezwolenia
Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności związanej
z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.
• Wykazanie ww. elementów skutkowało otrzymaniem
dodatkowych punktów w postępowaniu konkursowym.

Realizacja
świadczeń

• Lekarze stomatolodzy w trzech gabinetach przyjmowali
pacjentów w innych godzinach niż określone w umowie.
• Dwóch świadczeniodawców w ośmiu gabinetach nie wykonywało
umowy w sposób ciągły i systematyczny.

12 Stwierdzony stan – stosowanie amalgamatu
 Amalgamat, jako materiał zawierający rtęć, jest przewidziany
do wypełnień ubytków w zębach dzieci.
 Według „Wykazu materiałów stomatologicznych stosowanych przy
udzielaniu świadczeń gwarantowanych” (załącznik do rozporządzenia
w sprawie świadczeń gwarantowanych), amalgamat stosuje się
do wypełnienia ubytków w zębach przedtrzonowych i trzonowych
dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku.
 88% wykonanych wypełnień ubytków miało miejsce w zębach
przedtrzonowych i trzonowych.
 UE dąży do wyeliminowania amalgamatu - od 1 lipca 2018 r. zakazane
będzie jego stosowanie m.in. przy leczeniu zębów mlecznych oraz
leczeniu dzieci poniżej 15 roku życia.

13 Ocena ogólna
Na terenie województwa lubelskiego zdecydowana większość uczniów
miała możliwość systematycznego korzystania z usług stomatologicznych
finansowanych ze środków publicznych.
Województwo stanowiło obszar, w którym jedna z największych w kraju
grup mieszkańców korzystała z zakontraktowanych przez NFZ świadczeń
ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku
życia.
Świadczeniodawcy, NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki, Urząd Miasta Lublin
i konsultanci w dziedzinie stomatologii dziecięcej nie dysponowali
informacjami o skuteczności udzielanych świadczeń profilaktycznych. Stąd
też nie było możliwe przeprowadzenie takiej oceny.

14 Świadczenia stomatologiczne realizowane w szkolnych
gabinetach stomatologicznych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych otrzymanych z NFZ (31.12.2016 r.) oraz SIO (30.09.2016 r.).

16 Wnioski – Minister Zdrowia


Zintensyfikowanie działań w celu rozpowszechnienia wiedzy o możliwości
korzystania z bezpłatnej profilaktyki oraz leczenia stomatologicznego
dzieci i młodzieży.



Opracowanie minimalnego pakietu świadczeń stomatologicznych,
wykonywanych obowiązkowo każdemu uczniowi w ramach opieki
stomatologicznej finansowanej ze środków NFZ, który obejmowałby
wykonywane w określonych odstępach czasowych m.in. badanie
lekarskie jamy ustnej z instruktażem higieny, lakierowanie zębów,
uszczelnianie bruzd zębowych lakiem szczelinowym.



Rozszerzenie granicy wieku do 19-20 lat w przypadku świadczeń
skierowanych do dzieci i młodzieży, w celu objęcia opieką
stomatologiczną wszystkich uczniów korzystających z usług szkolnych
gabinetów stomatologicznych.



Podjęcie działań w celu zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego m.in. poprzez
wprowadzenie zapisów umożliwiających stosowanie materiałów
światłoutwardzalnych do wypełniania ubytków we wszystkich zębach.

17 Działania po kontroli
 Wnioskowano do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie
działań w celu zwiększenia liczby kontroli świadczeniodawców
realizujących świadczenia stomatologiczne w gabinetach szkolnych.
 W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 48 wniosków
pokontrolnych do kierowników 13 skontrolowanych jednostek.
 Z informacji o ich realizacji (według stanu na 30 czerwca 2017 r.)
wynika, że kierownicy kontrolowanych jednostek wykonali wszystkie
wnioski pokontrolne.
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