Realizacja świadczeń w szkolnych gabinetach stomatologicznych, w ramach zakontraktowanych
z NFZ świadczeń profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży do ukończenia
18 roku życia.
Misją naszej działalności jest kompleksowe zapobieganie próchnicy u dzieci i młodzieży.
Choroba próchnicowa u dzieci i młodzieży stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny
we współczesnym świecie. Frekwencja i intensywność występowania próchnicy w naszym kraju
jest bardzo wysoka. Pierwsze zmiany chorobowe pojawiają się już w dzieciństwie, a próchnica
zębów mlecznych przenosi się na zęby stałe. Próchnica jest procesem długofalowym i aby ją
zatrzymać należy podjąć działania profilaktyczne we wczesnych fazach jej powstawania.
W celu zapobieżenia powstaniu próchnicy i ograniczenia jej rozwoju ważna jest profilaktyka
prowadzona przez lekarzy dentystów. Systematycznie prowadzone badania stomatologiczne jamy
ustnej pozwalają na wczesne wykrycie choroby i zastosowanie nieinwazyjnego leczenia lub
minimalnego wypełnienia ubytków w zębach. Pozostałe świadczenia profilaktyczne, polegające
na aplikacji związków fluoru (lakierowanie) oraz uszczelnianiu bruzd i zagłębień anatomicznych
zębów (lakowanie), ograniczają wpływ czynnika bakteryjnego choroby próchnicowej. Organy
prowadzące szkoły publiczne są zobowiązane do zapewnienia warunków sprawowania
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
finansowanej przez NFZ. Organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
Minister Zdrowia określił szczegółowo w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznej opieki
zdrowotnej.
Dzieci i młodzież mogą korzystać z profilaktyki stomatologicznej i leczenia zębów w szkolnych
gabinetach stomatologicznych. Świadczenia stomatologiczne realizowane w placówkach
szkolnoopiekuńczych obejmują: − profilaktyczne świadczenia stomatologiczne realizowane
w określonym wieku (według załącznika nr 10 do rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych); − pozostałe świadczenia profilaktyczne – badanie lekarskie, konsultacje
specjalistyczne, lakierowanie zębów, zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym; − inne
świadczenia – np. usunięcie złogów nazębnych, leczenie próchnicy, usunięcie zęba mlecznego,
impregnacja zębiny.
Świadczeniodawcy wykonują zakontraktowane świadczenia wraz z ustalonymi planami
postępowania profilaktycznego, uwzględniających indywidualne potrzeby pacjenta w zakresie
profesjonalnych zabiegów prowadzonych w gabinetach stomatologicznych
Naszym celem nie jest jedynie doraźna pomoc w sytuacjach nagłych, a opieka nad wszystkimi
uczniami na poziomie prewencyjnym.

