Wrocław, 27 kwietnia 2020 roku

Minister Zdrowia
Sz. P. Łukasz Szumowski
za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,
działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego z siedzibą we Wrocławiu (zwane
dalej „PTS”), w związku z nadal istniejącą, palącą potrzebą wsparcia środowiska lekarzy stomatologów w
Polsce wynikającą z panującej epidemii COVID - 19, niniejszym pismem pragniemy zwróci uwagę na
zasadnicze problemy, z jakimi styka się to środowisko, proponując jednocześnie pewnego rodzaju środki
naprawcze, względem których niezbędne jest udzielenie nam aktywnego wsparcia ze strony Ministerstwa
Zdrowia, jak również innych organów władzy publicznej.
Niniejsze pismo jest kolejnym, które kierujemy do Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania realnej
pomocy na najwyższych szczeblach państwa, tak aby można było realizować świadczenia zdrowotne w
obszarze pracy lekarza dentysty. Zasadniczym problemem, z jakim stykamy się w dzisiejszej rzeczywistości
to zjawisko świadczenia pomocy lekarskiej przez stomatologów względem pacjenta bólowego, co jest bardzo
istotne z punktu widzenia samego pacjenta. Niemniej jednak w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
COVID -19, co traktowane jest jako sumiennie realizowany obowiązek, lekarz dentysta jest zobligowany do
wykorzystania wszelkich dostępnych środków ochrony indywidulanej (dalej „ŚOI”), jak również wyrobów
medycznych, związanych z powyższym przeciwdziałaniem, na tak zwanym wolnym rynku. Niestety ceny,
jakie musi uiścić lekarz dentysta za zakupione we własnym zakresie ŚOI i wyroby medyczne, wliczane są w
koszt realizowanego świadczenia zdrowotnego, znacznie podnosząc jego wysokość. Kosztem tym obarczeni
są w całości lekarze dentyści oraz ich pacjenci. Tym samym zwracamy się z prośbą o stworzenie możliwości
zaopatrywania się praktyk stomatologicznych świadczących usługi w trakcie trwania pandemii koronawirusa
z zasobów, którymi dysponuje państwo. Ewentualnie, jeśli taka możliwość nie istnieje, stworzenie
regulowanego rynku, w ramach którego za cenę adekwatną do sprzedawanego produktu, stomatolog będzie
mógł zaopatrywać swój gabinet. Ceny ŚOI oraz wyrobów medycznych na rzeczonym wolnym rynku są
horrendalne, ich wysokość znacznie przekracza koszt ich produkcji, co świadczy o niezwykle wysokiej marży
nałożonej przez podmioty sprzedające te produkty. Powyższe zjawisko należy traktować jako
wykorzystywanie obecnej sytuacji kosztem innych (jest to bowiem znaczne nadużywanie swojej pozycji, nie
mieszczące się w szeroko pojętych zasadach współżycia społecznego) i powinno być, w naszej ocenie,
napiętnowane ze strony władz państwowych, zwłaszcza, że dotyczy jego obywateli, będących pacjentami
bólowymi w gabinetach stomatologicznych. Uważamy jednocześnie, iż mechanizmem, jaki mógłby zostać
wykorzystany w tym stanie rzeczy jest możliwość wprowadzenia cen maksymalnych w drodze
obwieszczenia, wydawanego przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Powyższa sytuacja powoduje również, iż lekarze stomatolodzy narażeni są na społeczne
szykanowanie w związku z cenami świadczeń zdrowotnych, które w żadnym wypadku nie wynikają z chęci
wzbogacania się kosztem swoich pacjentów, a wynikają z realnych kosztów, jakie każdy stomatolog musi
ponieść, aby móc przyjąć pacjenta w bezpiecznych warunkach w czasie epidemii.
Niniejsze pismo kierujemy do Ministra Zdrowia, jak również do Prezesa Rady Ministrów, będących
organami władzy publicznej bezpośrednio zaangażowanymi w sprawę zwalczania epidemii COVID – 19.
Państwa pomoc w opisanym powyżej zakresie, pozwoli na zintensyfikowanie działań niezbędnych do
zwalczenia epidemii COVID – 19 poprzez nadaniem im realnego wymiaru.

Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi w powyższym zakresie,
Z wyrazami szacunku

Piotr Flejszar
Dyrektor Biura Zarządu Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego

Prof. dr. hab. Marzena Dominiak
Prezydent Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego

Do wiadomości:
- a/a
- Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Kancelarii Rady Ministrów al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa; e-mail:
kontakt@kprm.gov.pl
- Ręcznik Praw Pacjenta za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa, e-mail:
kancelaria@rpp.gov.pl

