
1

Załącznik do krajowego planu 
pn. Możliwości ograniczenia wykorzystania amalgamatu stomatologicznego w Polsce –

 sytuacja i działania krajowe  

Tabela działań

ramy 
czasowe

nazwa działania podmiot odpowiedzialny źródło finansowania mierniki

Organ rejestrowy podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą

Organ sprawujący nadzór i kontrolę 
nad realizacją świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych 

Organ Inspekcji Ochrony Środowiska

Kontrole prowadzone w 
gabinetach 
stomatologicznych

2020 1.Stosowanie separatorów 
amalgamatu w gabinetach 
stomatologicznych

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych

w ramach zadań własnych

Należy uzupełnić koszyk 
świadczeń gwarantowanych o 
materiały mogące zastąpić 
amalgamat, z zapewnieniem 
należytej wyceny świadczeń 
udzielanych w nowym 
standardzie oraz świadczenia 
usunięcia wypełnienia 
amalgamatowego, jako 
świadczenia gwarantowanego.

Liczba kontroli, podczas 
których ujawniono brak 
separatorów.

2020 - 2. Szkolenia dla MZ zwróci się do uczelni kształcących 
na kierunku lekarsko-dentystycznym o 

- studenci stomatologii
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- studentów stomatologii wprowadzenie do nauk 
przedklinicznych zagadnień 
związanych z zagrożeniami przy 
stosowaniu amalgamatu.              

- subwencje MZ

-- lekarzy dentystów

Kontynuacja zajęć dotyczących 
szkodliwości amalgamatu 
stomatologicznego dla studentów 
stomatologii i w kształceniu przed i 
podyplomowym

- środki własne - liczba lekarzy 
odbywających szkolenie 
zawodowe

2030

- dla lekarzy odbywających 
szkolenie specjalizacyjne w 
dziedzinach  stomatologicznych Kontynuacja zajęć dotyczących 

szkodliwości amalgamatu 
stomatologicznego dla studentów 
stomatologii i w kształceniu przed i 
podyplomowym

- dotacja przekazywana przez MZ 
dla Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego 
(CMKP)

- liczba lekarzy biorących 
udział w szkoleniach 
specjalizacyjnych z zakresu 
stomatologii

2020 -
2030

3. Działania profilaktyczne

 Podniesienie świadomości 
społecznej na temat rtęci w 
amalgamacie i promowanie 
bezrtęciowego wypełnienia 
stomatologicznego za 
pomocą strategii 
komunikacyjnych, takich 
jak:

MZ

- kampanie informacyjne

- środki własne - liczba kampanii
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 środki masowego przekazu 
oraz broszury (przekazanie 
społeczeństwu informacji 
tj.: amalgamat zawiera 
około 50% rtęci, Unia 
Europejska i Konwencja z 
Minamaty wymagają 
wycofania stosowania 
amalgamatu, pacjenci 
powinni prosić o 
wypełnienia z innych 
materiałów bezrtęciowych)

 on-line (umieszczenie 
szczegółowych informacji 
na rządowych stronach 
internetowych).
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