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Us ugi stomatologiczne w systemie dodatkowych 
ubezpiecze  zdrowotnych 

 
Dental services in the system of supplementary health insurance 

Abstract: Polish Health Care system ensures the patients’ dental care free of 
charge. It is financed from public resources. The private insurance system came to 
live as a response to  individuals’ and groups’ need to protect against the risk of 
loss of health, disease or accident. Health insurance products developed over time 
together with the development of health needs and include also dental services. 
Over 60% of dental services have been financed from private resources in 2010. 
This includes 63% of dentistry procedures, 57% of prosthetic procedures and 49% 
of orthodontic procedures. Patients aged between 17 and 59 years have been key 
beneficiaries of those services. Percent of dental services financed from resources 
outside the public system was as high as 70%in this age group. Additional insur-
ance had very limited part in financing dental services and was below 1% in all of 
the studied age groups. The sector of dental services is underdeveloped and pre-
sents significant growth potential for private insurance providers. 

Keywords: supplementary health insurance, dental services complementary du-
plicate, primary principal. 

 

Wst p  
 

 Konsumpcja wiadcze  medycznych, w tym stomatologicznych, 
w Polsce obrazuje niedoskona o  tego rynku i brak szczegó owych regulacji 
w aspekcie dost pno ci do stomatologicznych wiadcze  zdrowotnych. 
Popyt przewy sza poda , a ograniczone rodki publiczne stanowi  wyzwanie 
zarówno dla segmentu publicznego, jak i prywatnych ubezpiecze  
zdrowotnych. Stan uz bienia Polaków nale y do jednych z najgorszych 
w ród Pa stw OECD [Health at a Glance 2011, 2013]. 

 Celem opracowania jest ocena wielko ci konsumpcji dóbr i us ug 
zwi zanych z opiek  stomatologiczn  oraz jej róde  finansowania, zarówno 
ubezpieczeniowych, jak i poza systemem ubezpieczenia publicznego 
i dodatkowych ubezpiecze  zdrowotnych. Analizie poddano najwa niejsze 
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czynniki kszta tuj ce popyt i poda  na us ugi stomatologiczne w skali Polski 
opieraj c si  na reprezentatywnych w skali kraju opracowaniach statystycznych 
G ównego Urz du Statystycznego oraz Ministerstwa Zdrowia.  

 Opieka zdrowotna jest szczególnym dobrem  nie tylko publicznym, ale 
i ekonomicznym. Ludzie konsumuj  wiadczenia opieki zdrowotnej m.in. ze 
wzgl du na spodziewany pozytywny wp yw na zdrowie. Charakterystyczn  
cech  polskiego systemu ochrony zdrowia po 1989 roku jest jego niestabil-
no  finansowa oraz nieracjonalne gospodarowanie niewystarczaj cymi 
rodkami finansowymi. Próby reformowania sektora zdrowia rozpocz te 

w okresie transformacji ustrojowej, nie zosta y uko czone i wymagaj  do-
precyzowania w wielu obszarach, tak e w opiece stomatologicznej, czy do-
datkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.  
 

Wydatki na ochron  zdrowia w krajach OECD i w Polsce 
 

 W latach 2005 2011 w wi kszo ci pa stw OECD wydatki na ochron  

zdrowia wg PPP (parytetu si y nabywczej)  w uj ciu realnym  wzros y. 
Obrazuje to wykres na rysunku 1.  
 

Rysunek 1. rednie roczne tempo wzrostu wydatków ogó em na ochron  zdrowia  
w uj ciu realnym w pa stwach OECD w latach 2005-2011 

 
ród o: [Na cz (red), 2013,  s. 150].  
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 rednioroczne tempo wzrostu by o zró nicowane pomi dzy 
poszczególnymi pa stwami i wynios o od 0,2% dla W gier do 9,1% dla Korei 
Po udniowej. W Polsce, w badanym okresie, wydatki na ochron  zdrowia by y 
realnie wy sze o 2,3% [Na cz 2013, s. 150]. Recesja gospodarcza w 2011 roku 
spowodowa a spowolnienie tempa wzrostu wydatków publicznych na 
ochron  zdrowia, a w przypadku 12 pa stw ich spadek. 

 Do 1 stycznia 1999 roku podstawowym ród em publicznego 
finansowania opieki zdrowotnej w Polsce by  bud et pa stwa. W wyniku 
reformy systemu ochrony zdrowia od 1 stycznia 1999 roku g ównym 
p atnikiem publicznym sta a si  Kasa Chorych (od 1kwietnia 2003 roku 
Narodowy Fundusz Zdrowia). Widoczne od lat niedobory finansowe 
w publicznym systemie ochrony zdrowia spowodowa y poszukiwanie 
i wprowadzenie dodatkowych rodków na ochron  zdrowia. 

 Do najcz ciej wymienianych propozycji mechanizmów dofinansowania 
tego sektora zalicza si  zwi kszenie udzia u zasobów sfery prywatnej 
obejmuj cej: 

1) wydatki gospodarstw domowych m.in. na zakup leków, suplementów 
diet czy te  wiadcze  zdrowotnych w prywatnym lub publicznym 
sektorze ochrony zdrowia, w postaci op at i dop at do wiadcze  
otrzymywanych w ramach publicznego sektora zdrowotnego oraz  
w formie wykupu komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego; 

2) inne wydatki, w tym m.in. wydatki przedsi biorstw czy instytucji (np. 
dodatkowe ubezpieczenia, abonamenty w prywatnych podmiotach systemu 
ochrony zdrowia, czy finansowanie bada  lekarskich z Kodeksu Pracy).  

 W tabeli 1 zaprezentowano publiczne wydatki na ochron  zdrowia  
w 2011 roku w Polsce w stosunku do 2010 roku (spadek o 0,16%). Wydatki 
prywatne odnotowa y niewielki wzrost o 0,01%, w tym gospodarstwa 
domowe zanotowa y spadek o 0,02% a inne wydatki prywatne na ochron  
zdrowia wzrost o 0,03%. 
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Tabela 1. Wydatki na ochron  zdrowia w latach 2010 i 2011 w Polsce 

 

ród o: [Na cz (red), 2013, s. 93]. 

 

Wydatki gospodarstw domowych na opiek  stomatologiczn  w Polsce 
 

 Leczenie stomatologiczne ( wiadczenia finansowane ze rodków 
prywatnych) jest kosztowne, a mo liwo ci korzystania z niego zale  
w znacznym stopniu od poziomu dochodów gospodarstw domowych. 
W roku 2010 rednie miesi czne wydatki gospodarstw domowych na 
ambulatoryjn  opiek  zdrowotn  przypadaj ce na osob  w Polsce wynosi y 
14,74 z ., w tym na stomatologi  7,56 z .  

 W roku 2010 prywatne wydatki na opiek  stomatologiczn  wzros y 

o 41,31% (tabela 2) w porównaniu z rokiem bazowym  1998 (ostatnim 
rokiem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia opartego o system 
bud etowy). Sytuacja taka uwarunkowana by a post puj c  od po owy lat 
90. XX wieku prywatyzacj  tego sektora.  

 Wed ug bada  OECD [Health at a…,    , s. 143] wynika, i  próchnica 
z bów, choroby przyz bia czy te  utrata z bów s  problemami dotykaj cymi 

przede wszystkim osoby z niskimi dochodami. W USA w latach 2005 2008, 

u ponad 40% osób w wieku 20 64 lat, o niskich dochodach, zdiagnozowano 
nieleczon  próchnic  (dla porównania osoby o wysokich dochodach stanowi y 
16% ogó u osób ze stwierdzonymi, nieleczonymi zmianami próchniczymi).  
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Tabela 2  Dynamika wzrostu przeci tnych miesi cznych prywatnych wydatków na 
opiek  stomatologiczn  przypadaj cych na jedn  osob  w gospodarstwie domowym  

(1998=100) 

Wyszczególnienie 1998 1999 2003 2006 2010 

Porady stomatologiczne 100 94,5 111,03 121,87 141,31 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS: [Ochrona zdrowia w gospodarstwach 
domowych, 1999, 2000, 2004, 2007, 2011].  

 

Rysunek 2. Prawdopodobie stwo wizyty u stomatologa w ci gu ostatnich  
12 miesi cy, wed ug grupy dochodów w 2009 r. (lub najbli szego roku) wg OECD 

                

                                                      
                                    Dochody                Niskie      rednie     Wysokie  

 ród o: [Health at a Glance 2011,  s. 143]. 

 

 Wed ug szacunków OECD, do pa stw o ni szym prawdopodobie stwie 
odbycia wizyty u stomatologa w ci gu ostatnich 12 miesi cy zalicza si  m.in. 
Polsk . Mniej ni  po owa osób ubogich lub biednych i ich bliskich odwiedzi a 
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stomatologa w roku 2009 w porównaniu z prawie 70% osób ze rednimi 
i wysokimi dochodami (Health at a Glance 2011, OECD Indicators, s. 143). 

 Podobne wyniki wykaza y badania polskie, przeprowadzone przez GUS 
w latach 2003–2010. Pokaza y one, i  wydatki na zachowawcze leczenie 
stomatologiczne w gospodarstwach domowych o najwy szych dochodach 
(ponad 1600 z  na osob ) by y prawie pi ciokrotnie wy sze ni  w najni szej 
grupie dochodowej (do 400 z  na osob ). Ponad 1/3 osób badanych (37%) 
korzysta a z us ug stomatologicznych niefinansowanych przez NFZ. 
Cz ciej ni  w innych gospodarstwach domowych z us ug finansowanych 
poza NFZ korzysta y gospodarstwa domowe znajduj ce si  w lepszej 
sytuacji finansowej [(Ochrona zdrowia w…2011]. 
 

wiadczenia stomatologiczne i ambulatoryjna opieka 
stomatologiczna  
 

 Pacjentowi w systemie ochrony zdrowia zapewnia si  i finansuje ze rod-
ków publicznych, na zasadach i w zakresie okre lonym w ustawie z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rod-
ków publicznych1 m.in. wiadczenia stomatologiczne. S  one udzielane 
w systemie opieki ambulatoryjnej, realizowane przez poradnie i przychodnie 
specjalistyczne lub przez specjalistyczne praktyki lekarskie (publiczne i nie-
publiczne). Ustawa definiuje, jakie wiadczenia stomatologiczne, materia y 
s u ce do ich wykonania nale  si  osobom ubezpieczonym bezp atnie, 
w tym dzieciom i m odzie y do uko czenia 18  roku ycia.  

 W roku 2012 (rys. 3.) z ogó u udzielonych porad ambulatoryjnych, 11% 
stanowi y porady stomatologiczne. Dla porównania w 2010 roku z porad 
stomatologicznych skorzysta o niespe na 12% Polaków, tj. (ok.4,2 mln 
osób). W 2006 roku wska nik ten wynosi  13,5% i by  prawie o 4 punkty 
procentowe ni szy ni  w 2003 roku.  

 Z segmentu publicznego – z us ug stomatologicznych finansowanych 
przez NFZ, skorzysta o ponad 38% osób [Na cz (red.) 2011, s. 132]. 
Pozostali pacjenci zrealizowali wiadczenia stomatologiczne w ramach 
dodatkowych ubezpiecze  lub bezpo rednio finansowanych przez 
gospodarstwa domowe. Wi kszo  osób realizuj cych wiadczenia 
stomatologiczne skorzysta a z leczenia zachowawczego – 86%, pozosta e 

1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze rodków publicznych, tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 z pó n. zm. 
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z leczenia protetycznego (10%) lub ortodontycznego (6,5%). Dla 43% 
pacjentów by a to jedyna w ci gu roku wizyta w gabinecie 
stomatologicznym.  

 

Rysunek 3. Struktura porad ambulatoryjnych, w tym stomatologicznych 

w Polsce w 2012 r. 

 

 
ród o: [Na cz (red.)  2013,  s. 96].  

 

 Zgodnie z ustaw  z 1991 roku o zak adach opieki zdrowotnej2, do 
podmiotów opieki ambulatoryjnej zaliczano: zak ady opieki zdrowotnej, 
praktyki w tym lekarzy i  lekarzy dentystów, udzielaj ce pacjentom us ug 
medycznych, wiadczonych w warunkach ambulatoryjnych. Pomimo, i  
ustawa o zoz zezwala a na funkcjonowanie prywatnych praktyk lekarskich 
w latach 90. XX wieku, w statystyce publicznej brak jest danych w tym 

2 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. 
nr 14, poz. 89 ze zm.) uchylona z dniem 1 lipca 2011 r., zast piona przez ustaw  z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej (Dz. U. z 20013 r., poz. 217) – wesz a w ycie 
z dniem 1 lipca 2011 r.  
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zakresie a  do 1999 roku3. W latach 1999–2000 dane dotycz ce prywatnych 
praktyk lekarza i lekarza stomatologa by y przedstawiane cznie (4211 
praktyk w 2000 roku). W 2012 r. 10.780 praktyk realizowa o umowy 
o wiadczenia stomatologiczne w oparciu o rodki publiczne, z czego 5.510 
prowadzi o indywidualn  praktyk  lekarsk : 167 grupow  praktyk  lekarsk  
a 5.103 w pozosta ych formach organizacyjnych4. 

 

Rysunek 4. Praktyki lekarskie i stomatologiczne realizuj ce wiadczenia 
 finansowane przez NFZ, w latach 2001-2012 

 
ród o: [Na cz (red.) 2013,  s. 93].  

 

Determinanty pozaekonomiczne wydatków na opiek  stomatologiczn  

 

 Poziom zamo no ci, wykszta cenia oraz statusu zawodowego, zarówno 
w granicach poszczególnych krajów, jak i mi dzy nimi, odzwierciedla stopie  
rozwarstwienia spo ecze stwa, a jednocze nie jest istotnym spo ecznym 
czynnikiem, warunkuj cym zdrowie [Europejski Raport Zdrowia 2012: Droga do 
osi gni cia dobrostanu s. 12].  

3 Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. w art. 1. okre la za-
sady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity 2008 r. 
Dz. U. Nr 136 poz. 867 z póz. zm.).  

4 Dost pno  i finansowanie opieki stomatologicznej ze rodków publicznych. kzd-

4101-04/2012 nr ewid. 131/2013/p/12/124/kzd Raport NIK s. 30, www.nik.gov.pl (data 

wej cia 1.04.2014). 
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  W przypadku wiadcze  stomatologicznych, rodzaj wiadczonej us ugi 
oraz cz sto  wizyt stomatologicznych s  ró nicowane równie  wiekiem 
osób korzystaj cych z nich. 

 Z bada   GUS wynika, i  w 2010 roku z us ug lekarza stomatologa 
skorzysta o ponad 16,4 mln. osób w wieku powy ej 2 roku ycia (44% 
populacji). 49% populacji nie by o u dentysty ponad rok i dawniej. O 8 
punktów procentowych cz ciej do stomatologa chodzi y kobiety ni  
m czy ni. W ród mieszka ców wsi, prawie 59% osób nie korzysta o 
w ci gu ostatniego roku z us ug dentysty, w mie cie to nieca e 50%. Wraz 
z wiekiem obni a si  liczba wiadczeniobiorców korzystaj cych z porad 
stomatologicznych. [Dochody i warunki ycia ludno ci Polski… 2014]. W roku 
2011 niespe na 30% porad stomatologicznych dotyczy o dzieci i m odzie y 
do lat 18 [Sytuacja spo eczno-ekonomiczna gospodarstw domowych…2013, s. 25]. 
Porady udzielone osobom w wieku 65 lat i wi cej w miastach stanowi y 14% 
porad stomatologicznych, na wsi zaobserwowano tych porad o 3 punkty 
procentowe mniej. 

 

Rysunek 5. Struktura wiadczeniobiorców us ug stomatologicznych ze wzgl du na 
wiek w ci gu ostatnich 12 m-c. (w%) 

 
ród o: [Stan zdrowia ludno ci Polski w 2009, 2011, s. 90]. 

 

  Grupa dzieci w wieku 10–14 lat stanowi a najwi ksz  liczb  osób 
chodz cych do lekarza dentysty. Wraz z wiekiem, liczba udzielonych porad 
stomatologicznych systematycznie obni a a si . W wieku powy ej 80 lat 
wska nik ten osi gn  poziom 6% [Stan zdrowia…, 2011, s. 90]. 
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 Z badania GUS z 2009 roku wynika, i  liczba wizyt w ci gu ostatniego 
m-ca by a stosunkowo du a na ka d  osob  lecz c  si  w poradni 
stomatologicznej (1,6 wizyty). Z najwi kszej liczby wizyt korzysta y osoby 
ponad pi dziesi cioletnie (od 1,8 do 2 wizyt), najmniej – 1,3 wizyty 
przypada o na dziecko do 18 roku ycia.  

 Wykazano tak e, i  osoby o wy szym wykszta ceniu dbaj  lepiej o z by 
ni  osoby takiego wykszta cenia nie posiadaj ce. Co pi ta osoba z wy szym 
wykszta ceniem by a u dentysty w ci gu ostatniego m-ca. Dla porównania, 
co dziewi ta osoba z wykszta ceniem zasadniczym (grupa z tym 
wykszta ceniem stanowi a w 2009 roku 26% populacji; w 2002 roku – 23%) 
i co dziesi ta osoba z wykszta ceniem podstawowym i gimnazjalnym 
(w 2009 roku 24% populacji, w 2002 roku 30%) odwiedzi a lekarza dentyst .  

 Najwy sze wydatki na zachowawcze leczenie stomatologiczne ponosz  
rodziny z jednym dzieckiem (15,9%). Wydatki te wraz ze wzrostem liczby 
dzieci w gospodarstwie domowym malej  (2 dzieci – 13,5%, 3 dzieci i wi cej 
11,9%). W ród dzieci w wieku szkolnym (7–16 lat) znajduje si  najwi kszy 
odsetek korzystaj cych z porady ortodontycznej – 20%. W ród dzieci 
w wieku przedszkolnym (3–6 lat), co dziesi ta wizyta stomatologiczna 
dotyczy a porady ortodontycznej [Ochrona zdrowia w gospodarstwach... 2011]. 
W porównaniu z rokiem 2006, w 2010 zaobserwowano spadek o 35% 
wiadcze  ortodontycznych. Sytuacja taka mo e by  wynikiem trudniejszego 

dost pu do us ug ortodontycznych finansowanych przez NFZ, obni eniem 
wieku dzieci mog cych korzysta  z us ug ortodonty do 14 roku ycia, ni em 
demograficznym czy recesj  gospodarcz , a tak e stosunkowo wysokimi 
cenami prywatnych us ug ortodontycznych.  

 Wyniki kontroli NIK dotycz ce dost pno ci do wiadcze  stomato-
logicznych5 pokazuj , i  liczba wiadcze  ortodontycznych na 10 tys. 
mieszka ców wykazuje tendencj  spadkow  i wynosi a odpowiednio w 2009 r. 
– 589 porad; w 2010 r. – 556 (ni sza o 5,60%); w 2011 r. – 539, (ni sza 
o 8,48% ni  w 2009 r.). Podkre li  nale y jednak, i  w dwóch najbogatszych 
województwach w 2011 roku wyst pi  wzrost liczby wiadcze  – 
w mazowieckim o 3,47% oraz zachodniopomorskim o 12,99%. Szczególnie 
wysokie spadki liczby wiadcze  ortodontycznych zanotowano 
w województwie lubuskim – o 24,89%. 

5 Dost pno  i finansowanie opieki stomatologicznej ze rodków publicznych. kzd-

4101-04/2012 nr ewid. 131/2013/p/12/124/kzd Raport NIK str 28 www.nik.gov.pl (data 

wej cia 1.04.2014). 
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Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w krajach OECD  
 
 Zgodnie z definicj  zaproponowan  przez E. Mossialos i S. Thompson 
(Private Health Insurance In the European Union. Final report prepared for the 
European Commission), dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jest 
ubezpieczenie, które zosta o wybrane i op acone albo przez osob  
indywidualn , albo przez pracodawc  w imieniu osoby indywidualnej 
[Kalbarczyk, anda, W adysiuk  2011, s. 481]. 
 Podstawowe kryteria, którymi kieruj  si  ubezpieczyciele przy zawieraniu 
umowy to wiek, p e , stan zdrowia oraz zawód. Kryteria te stanowi  
podstaw  do obliczenia sk adki netto, która dla tego samego ryzyka mo e 
by  ró na u ka dego z ubezpieczycieli [Ostasiewicz 2004, s. 176]. 
 System prywatnych ubezpiecze  zdrowotnych pojawi  si  jako 
odpowied  na zapotrzebowanie grup i jednostek na zabezpieczenie przed 
ryzykiem utraty zdrowia, choroby czy wypadku, które naturalnie generowa y 
potrzeb  zdrowotn  wymagaj c  zaspokojenia. W miar  rozwoju potrzeb 
zdrowotnych gama produktów ubezpieczeniowych ulega a rozszerzeniu 
o elementy profilaktyki, promocji zdrowia, diagnostyk  (w tym wysoce 
specjalistyczne badania tomografii komputerowej czy rezonansu 
magnetycznego), wiadczenia rehabilitacyjne oraz piel gnacyjne.  
 Elementem ró nicuj cym zakres ubezpieczenia pomi dzy wariantami 
danego produktu, jak i pomi dzy konkuruj cymi mi dzy sob  produktami jest 
dost p do lekarzy specjalistów oraz bada  diagnostycznych i laboratoryjnych,  
a tak e inne instrumenty ograniczaj ce odpowiedzialno  gwarancyjn  zak adu 
ubezpiecze , do których zalicza si  limitowanie cz stotliwo ci korzystania  
z danej us ugi czy wprowadzenie wspó p acenia udzia u w asnego. 

 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w krajach OECD przyj to dzieli  na:  

zast pcze (substytucyjne), które obejmuj  zakres wiadcze  dost pny 
w ramach obowi zkowych ubezpiecze  zdrowotnych;  

uzupe niaj ce (komplementarne) – finansuj  wiadczenia niepokrywane 
lub cz ciowo pokrywane przez powszechny system ubezpieczenia 
zdrowotnego, m.in. obejmuj  ryzyka zwi zane z leczeniem ambulatoryj-
nym, w tym stomatologicznym;  

dodatkowe (wzbogacaj ce), które zapewniaj  szybszy dost p do wiad-
cze  zdrowotnych, wi kszy wybór wiadczeniodawców, co mo e prze-
k ada  si  na wzrost jako ci us ug.  
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 Ubezpieczenia zast pcze podlegaj  silnej regulacji pa stwa, natomiast 
ubezpieczenia uzupe niaj ce i dodatkowe s  oferowane na rynku s abo regu-
lowanym. Analizuj c popularno  dodatkowych ubezpiecze  zdrowotnych 
pod wzgl dem ich rodzaju nale y stwierdzi , i  ubezpieczenia komplemen-
tarne wyst puj  we Francji (96,1%) czy w Belgii (populacja osób obj tych 
prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi w ci gu ostatniej dekady po-
dwoi a si  i w 2012 roku prawie 80% populacji korzysta o z tego typu ubez-
pieczenia).  

 Najwi kszy rynek ubezpiecze  uzupe niaj cych wyst puje w Holandii 
i obejmuje 89% ludno ci i w Izraelu (80%). Ubezpieczenie to pokrywa zakup 
leków i mi dzy innymi wiadczenia stomatologiczne. Spadek popularno ci 
dodatkowych ubezpiecze  zdrowotnych z kolei odnotowano w ostatnich 
latach w Chile (do 79,8% w 2011, w 2000 roku ponad 95%) czy Stanach 
Zjednoczonych (z ponad 85% w 2000 roku do 53,1% w 2011 roku) [OECD 
HEALTH Data, 2013, s. 141]. 
 

Ubezpieczenia dodatkowe zdrowotne a us ugi stomatologiczne w Polsce 
 

 W 2010 roku, ponad 60% us ug stomatologicznych by o finansowanych 
ze rodków prywatnych gospodarstw domowych. 63% tych wiadcze  to 
us ugi w zakresie stomatologii zachowawczej, 57% to us ugi protetyczne 
oraz 49% ortodontyczne. G ównymi wiadczeniobiorcami by y osoby 
w wieku 17–59 lat. W tej grupie wiekowej odsetek us ug sfinansowanych 
poza systemem publicznym wynosi  od 66% do 69% (w zale no ci od 
wieku). Prywatne ubezpieczenia dodatkowe mia y bardzo niski udzia  
w finansowaniu us ug stomatologicznych i w adnej z badanych grup 
wiekowych nie przekroczy y 1% [Zdrowie i ochrona zdrowia 2010, 2011]. 
Zarówno w 2006, jak i 2010 roku, 36% cz onków gospodarstw domowych 
minimum raz skorzysta o z us ug stomatologicznych niefinansowanych 
przez NFZ. Jako g ówn  przyczyn  korzystania z us ug odp atnych 
wskazywano lepsze wyposa enie w sprz t i materia y medyczne (41%), 
w 29% – zbyt odleg e terminy wizyt w podmiotach maj cych kontrakty 
z NFZ oraz w 16% – lepsze kompetencje lekarzy dentystów [Ochrona zdrowia 
w…, 2011]. 

 Osoby korzystaj ce z odp atnych us ug stomatologicznych charakteryzu-
j  si  wysokimi dochodami przypadaj cymi na osob  w gospodarstwie do-
mowym [Raport PMR Publications…,2011]. Warto  ca ego rynku us ug sto-
matologicznych w Polsce osi gn a w 2010 r. 7,1 mld z , w tym ok. 24% 
stanowi y wiadczenia finansowane ze rodków publicznych. Podkre li  jed-
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nak trzeba, e stan uz bienia polskich dzieci nale y do najgorszych nie tylko 
w krajach UE. Badania pi cioletnich dzieci (przeprowadzone w 2011 r. przez 
Warszawski Uniwersytet Medyczny) wykaza y, i  jedynie 20,1% z nich by o 
wolnych od próchnicy a zaledwie 3,8% badanych dzieci by o obj tych profi-
laktyk  fluorkow  próchnicy. U dzieci pi tnastoletnich, odsetek ten wyniós  
8,2%. Oko o 72% badanych dzieci w wieku 15 lat mia o zdiagnozowan  
próchnic  na wi cej ni  4 z bach. 
 

Podsumowanie  
 

 Reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce, w sektorze stomatologii nie 
przynios a zadowalaj cych efektów zdrowotnych. Polska regularnie znajduje 
si  w czo ówce pa stw OECD z najwi ksz  liczb  ubytków uz bienia 
u dzieci i w populacji doros ej. Brak jest nawyku profilaktyki jamy ustnej. 
Niedofinansowanie publicznego systemu opieki zdrowotnej, starzenie si  
spo ecze stwa b d  pog bia y negatywne konsekwencje w sektorze us ug 
stomatologicznych. 

 Sektor ten jest obszarem niezagospodarowanym przez system dodatkowych 
ubezpiecze  zdrowotnych, a zapotrzebowanie na us ugi stomatologiczne b dzie 
ros o wraz z rozwijaj c  si  wiadomo ci  spo ecze stwa, jego zamo no ci , 
rozwojem technik dentystycznych, aparatury i sprz tu medycznego w tym 
zakresie. Aktualnie, z dodatkowych ubezpiecze  zdrowotnych korzystaj  ludzie 
m odzi, mieszka cy du ych miast, z najwy szej grupy dochodowej, posiadaj cy 
jedno dziecko lub wcale nie posiadaj cy dzieci. 

 Istniej ca tendencja zmniejszania liczby kupowanych dodatkowych polis 
ubezpieczeniowych z obszaru stomatologii mo e wynika  z ubogiej oferty ze 
strony firm ubezpieczeniowych lub wysokich sk adek na ten segment.  

 Wed ug raportu NIK ograniczenie zakresu procedur stomatologicznych 
refundowanych przez NFZ, w warunkach ogólnego zubo enia ludno ci, 
eliminuje mo liwo  dost pu do tego typu wiadcze  wi kszo ci 
wiadczeniobiorcom. 

 Wi ksze obci enie gospodarstw domowych dop atami na dodatkowe 
ubezpieczenia zdrowotne powinno by  poprzedzone dok adnymi analizami 
ekonomiczno-finansowymi na szczeblu ogólnokrajowym, ale tak e 
regionalnym (województw czy nawet powiatów).  
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