
Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej BIL VI kadencji za lata 2009 
-2013.

KS  BIL  w  minionej  kadencji  zorganizowała  24  cykliczne  zebrania  członków. 
Spotkania odbywały się co 2 miesiące, w siedzibie BIL przy Powstańców Warszawy 11 
w Bydgoszczy.

Do  KS  BIL  należało  35  lekarzy  dentystów,  w  tym  15  delegatów  BIL.  Funkcję 
przewodniczącej KS pełniła lek. dent. Jolanta Kwaśniewska, a funkcje sekretarzy: lek. dent. 
Halina Domańska-Midura i lek. dent. Aleksandra Perczak.

Na posiedzeniach KS BIL była zawsze prawie pełna frekwencja lekarzy. W czasie 6. 
kadencji KS kontynuowała działalność podjętą w poprzednich okresach.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się KS BIL, zaliczamy:

1. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących zawodu lekarza dentysty w Polsce, zgłaszanie 
postulatów, apeli, opinii i uchwał na zjazdach okręgowych BIL i, poprzez naszych delegatów, 
na  zjazd  krajowy lekarzy.  Przewodnicząca  KS BIL była  w stałym kontakcie  z  KS NIL i 
uczestniczyła systematycznie w posiedzeniach krajowych KS NIL.

2. Ważnym zagadnieniem w pracy komisji było analizowanie problemów lekarzy dentystów 
związanych  z  zawieraniem  kontraktów  stomatologicznych  z  NFZ.  Głównym  powodem 
niezadowolenia lekarzy dentystów jest stałe niedofinansowanie i niedoszacowanie punktowe 
zabiegów  w  kontraktach  pedodontycznych,  ogólnostomatologicznych  i  specjalistycznych, 
narzucane  przez  NFZ.  Nie  udało  się  uzyskać  stawek  adekwatnych  do  cen  rzeczywistych 
naszych usług i waloryzowania ich do stale rosnących kosztów prowadzonej działalności. Od 
kilku  lat  wartość  tzw punktu  zabiegowego pozostaje  na takim samym poziomie  co  budzi 
sprzeciw lekarzy dentystów wszystkich  specjalności.  KS BIL podkreśla,  że konieczne  jest 
dalsze monitowanie NFZ o podniesienie wartości punktowej zabiegów w kontraktach oraz 
poprawę kryteriów oceny ofert lekarzy dentystów.

3. Sprawy związane  ze specjalizacją  lekarzy dentystów są przedmiotem zainteresowania
KS od wielu kadencji. 

Stale  brakuje  miejsc  do  odbywania  staży  specjalizacyjnych  dla  lekarzy  dentystów, 
zwłaszcza  w  systemie  rezydentury.  Dotyczy  to  szczególnie  specjalizacji  z  dziedziny 
ortodoncji.

4. Kształcenie podyplomowe lekarzy.
Brakuje miejsc do odbywania bezpłatnych szkoleń i kursów, a lekarzy nie stać na pokrywanie 
wysokich kosztów obowiązku ustawicznego dokształcania.

5.W  minionej  kadencji  KS  BIL  dalej  współpracowała  z  Polskim  Towarzystwem 
Stomatologicznym  w  Bydgoszczy  w  zakresie  doszkalania  lekarzy  dentystów  i 
organizowania  jubileuszowych  zjazdów  naukowych,  w  tym  z  okazji  60-lecia  PTS  w 
Bydgoszczy we wrześniu br.
6.KS BIL zorganizowała  2 bezpłatne  szkolenia  naukowe dla  lekarzy dentystów w 
siedzibie BIL.
7.Nawiązano kontakt z Towarzystwem Techników Dentystycznych, omawiając dyrektywy 
UE w dziedzinie wydawania zaświadczeń o biozgodności materiałów medycznych oraz 
współpracy obu zawodów. Należy podkreślić, że nie wyrażamy zgody na wykonywanie 
przez techników dentystycznych lekarskich czynności medycznych w ich laboratoriach, i 



zdecydowanie oprotestowaliśmy interpelację posła PIS z Torunia w tej sprawie.
8.KS BIL interesowała się przygotowywaną przez sejm ustawą o zawodach medycznych. 
Szczególnym zainteresowaniem obejmujemy zawód asystentek i higienistek 
stomatologicznych, które będą z nami współpracowały wyłącznie pod naszym 
kierownictwem, bez możliwości otwierania własnych gabinetów tzw. higienizacji jamy 
ustnej.
9.KS interesowała się sprawami związanymi z wprowadzeniem kas fiskalnych do praktyk 
lekarskich. Postulowano uproszczenie zapisów usług w kasach do sformułowania "usługa 
medyczna" i "usługa stomatologiczna". Inna nazwa jest niepożądana z powodu 
obowiązującej nas tajemnicy lekarskiej. Do naszego zdania przychyla się większość 
prawników (także ostatnia opinia prawna w „Gazecie Prawnej " z 24. 10. 2013)
10. Ponadto lekarze dentyści KS BIL włożyli duży wkład w przygotowanie wielu opinii dla

NIL, zajmującej się różnymi problemami lekarzy dentystów, w tym dotyczących przepisów
radiologicznymi dla gabinetów stomatologicznych ,wybielania zębów poza praktykami
lekarskimi i wielu innych istotnych dla naszej profesji spraw.

Lekarze dentyści BIL aktywnie uczestniczyli w pracach Rady Lekarzy, Biura Rzecznika 
BIL, Sądu Lekarskiego, Komisji Praktyk Prywatnych, Komisji Seniora i Komitetu 
Redakcyjnego Biuletynu" Primum Non Nocere "BIL.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Kolegom delegatom, członkom KS BIL, 
współpracownikom i sympatykom

Za Zarząd KSBIL Lek.dent. Jolanta 
Kwaśniewska, lek dent. Halina Domańska-Midura 
- sekretarz

.Bydgoszcz, 25.10.2013.
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