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Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w
sprawie rtęci oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017
str.1) dalej: rozporządzenie w sprawie rtęci, nałożono na gabinety stomatologiczne szereg
nowych obowiązków polegających na:
1. ograniczeniu stosowanego od dawna amalgamatu;
2. wyposażeniu gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu i ich okresowej
konserwacji;
3. zapewnieniu odbioru odpadów amalgamatu przez upoważnione firmy zbierające odpady.
Korespondencja Naczelnej Rady Lekarskiej z Ministerstwami: Zdrowia i Ochrony Środowiska
(obecnie Klimatu i Środowiska) ma w tej sprawie wystarczająco długą historię. Począwszy od 2019
r. zwracamy uwagę na np. błędne dane o zużyciu amalgamatu dentystycznego w Polsce,
wielkości emisji rtęci do środowiska w wyniku działalności leczniczej stomatologów, jak też o ilości
wytwarzanego odpadu amalgamatowego.
Ostatnio, Stanowiskiem Komisji Stomatologicznej NRL z dnia 9 marca 2021 r. oraz pismem z dnia
8 września 2021 r. (oba dokumenty w załączeniu) skierowanymi do obu Ministrów zwróciliśmy
uwagę na brak warunków do wdrażania zasad odpowiedzialności gabinetów stomatologicznych
za prowadzone w ramach omawianej polityki działania. Czy celowe i sprawiedliwe jest nakładanie
sankcji za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia w sytuacji gdy:
•

znaczna część sprzedawców separatorów nie oferuje serwisu tych urządzeń,

•

obowiązujące rozwiązania prawne nie obligują podmiotów zajmujących się zbiórką i
utylizacją odpadów do odbioru od gabinetów stomatologicznych odpadów

amalgamatu? W związku z tym, w niektórych częściach kraju pojawia się problem ze
znalezieniem firmy, która gotowa jest te odpady odbierać.
Wskazywaliśmy też na konieczność zagwarantowania stałości cen za odbiór odpadów
powstających w wyniku separacji amalgamatu. Tak skokowy wzrost liczby klientów zawsze
bowiem stwarza ryzyko podniesienia cen.
Przypomnieć należy też, że dla placówek stomatologicznych wprowadzany obowiązek separacji
amalgamatu jest tylko jedną z wielu ostatnio wprowadzanych kosztownych polityk (jak choćby
nowa regulacja płac w podmiotach leczniczych oraz koszty związane z wprowadzaniem
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej).
W związku w powyższym uprzejmie prosimy o zainteresowanie się wskazanymi problemami, gdyż
dotychczasowe apele i stanowiska kierowane przez samorząd lekarski do Ministerstwa Klimatu i
Środowiska i Ministerstwa Zdrowia, nie przyniosły odpowiedzi, jak skutecznie umożliwić lekarzom
dentystom wykonanie powyższych obowiązków.
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