Szczecin, dnia. 04.10.2004r.

Pan
Michał Kami ski
Wiceprezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,
Zgodnie z obietnic oraz ustnymi ustaleniami jakie poczynili my po spotkaniu z
przedstawicielami rodowiska piel gniarskiego w Białobrzegach w dniu 30 wrze nia br.
pozwol sobie zapozna Pana z kalkulacj kosztów grupowej profilaktyki próchnicy z bów
metod nadzorowanego szczotkowania z bów.
Na wst pie pragn Panu Prezesowi zwróci uwag , e zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003r w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej
nad dzie mi i młodzie

(Dz.U. 2003, Nr 130, poz. 1196) oraz standardami opracowanymi

przez Instytut Matki i Dziecka profilaktyka fluorkowa powinna zosta przeprowadzono u
uczniów szkół podstawowych w klasach I –VI. Zabiegi nale y wykona 6 razy w roku w
odst pach 6 tygodniowych. A zatem w ci gu jednego roku szkolnego ucze podlega 6 –
krotnemu szczotkowaniu z bów preparatem fluorkowym.
Jednym z ta szych preparatów do przeprowadzenia wspomnianego zabiegów jest
Elmex – el – tubka wielko ci 215 gram. Kosztuje ona 15,00 zł (oferta firmy RADA sp.j).
Tubka wystarcza na przeprowadzenie zabiegów u 60 dzieci podczas 6 zabiegów. Z jednej
tubki mo na uzyska 340-360 aplikacji preparatu ( w zał czeniu oferta firmy).
Piel gniarka, która ma pod swoj opiek szkoł wielko ci 800 podopiecznych musi
zakupi 14 tubek elu co stanowi koszt 210,00 złotych.
Oprócz preparatu zgodnie ze standardem piel gniarka powinna uzyska

zgod

rodziców na przeprowadzenie zabiegów, co stanowi koszt koło 20 groszy za jedna zgod (w
przypadku 800 uczniów to kwota 160,00 złotych). Natomiast w przypadku braku dost pu do
umywalek (niektóre szkoły wiejskie) to wskazany jest jeszcze zakup kubków jednorazowego
u ycia.
Po przeprowadzeniu zabiegów puste opakowania nale y podda procesowi utylizacji
odpadów medycznych , koszt rz du rednio 25,00 -60,00 złotych.

Reasumuj c moje wyliczenia; ko cowy koszt na 800 uczniów to około 430,00 złotych bez
kosztów pracy piel gniarki !
Szanowny Panie Prezesie taki wydatek w poł czeniu z obecn stawk kapitacyjn na
jednego ucznia to dla piel gniarek koszt astronomiczny, który przekracza nasze mo liwo ci.
W zwi zku z powy szym zasadne s

nasze postulaty i d enia dotycz ce osobnego

kontraktowania zabiegów fluoryzacji z bów.
Panie Prezesie jeszcze raz w imieniu całego rodowiska piel gniarek szkolnych prosz
o ponown

analiz

i osobn

kontraktacj

fluoryzacji z bów u dzieci w szkołach

podstawowych.
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