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Warszawa,

Aleksander Miszalski

minister zdrowia

Interpelacja nr 0

Interpelacja w sprawie funkcjonowania mobilnych gabinetów 
stomatologicznych

 Kraków, 17.12.2019 r.

Szanowny Panie Ministrze,

jednym z założeń Światowej Federacji Dentystycznej, w której Polskę reprezentuje Naczelna
Izba Lekarska wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, jest to, aby do 2020 r.
problem próchnicy dotyczył mniej niż 20 proc. dzieci w Europie. Tymczasem przeprowadzone
w ostatnich latach badania epidemiologiczne wskazują, że ponad 50 proc. trzylatków w Polsce
ma próchnicę, zaś problem ten dotyka aż 90 proc. osiemnastolatków. W celu poprawy zdrowia
dzieci w 2017 r. rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia systemu mobilnych gabinetów
stomatologicznych, tzw. "dentobusów", które do połowy 2018 r. rozpoczęły funkcjonowanie.
Koszt zakupu 16 pojazdów wyniósł łącznie około 24 miliony złotych.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 pkt 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 pkt 1 ust.
7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, chciałbym zadać następujące pytania:

Ile wizyt stomatologicznych przeprowadzono w ramach działalności dentobusów w roku
2018 i 2019 w danych województwach?
Ile miejscowości i w których województwach zostało odwiedzonych przez dentobusy w
2018 i 2019 roku?
Ile wyniósł koszt całkowity funkcjonowania mobilnych gabinetów stomatologicznych  w
2018 i 2019 roku?
Ile wyniosła wartość przeprowadzonych w mobilnych gabinetach stomatologicznych
zabiegów w 2018 i 2019 roku?
Jak Ministerstwo po dwóch latach działalności dentobusów ocenia ich pracę i
efektywność?
Czy w związku z przypisaniem jednego dentobusa do jednego województwa, dzieci
zamieszkujące największe terytorialnie i ludnościowo województwa mogą liczyć na
adekwatną opiekę stomatologiczną, co dzieci zamieszkujące najmniejsze terytorialnie i
ludnościowo województwa?
Czy Ministerstwo planuje zakup kolejnych mobilnych gabinetów stomatologicznych w celu
wyrównania poziomu opieki i efektywności funkcjonowania dentobusów?



8.  Jakie problemy, ulepszenia i wyzwania stojące przed mobilnymi gabinetami
stomatologicznymi zgłaszane są Ministerstwu ze strony pacjentów, lekarzy obsługujących
dentobusy oraz wojewodów? 

Z wyrazami szacunku 
Aleksander Miszalski
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