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Usáugi stomatologiczne w systemie dodatkowych
ubezpieczeĔ 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 insurance 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 presents significant growth potential for private insurance providers.
Keywords: supplementary health insurance, dental services complementary duplicate, primary principal.

WstĊp
Konsumpcja œwiadczeľ medycznych, w tym stomatologicznych,
w Polsce obrazuje niedoskonaâoœý tego rynku i brak szczegóâowych regulacji
w aspekcie dostępnoœci do stomatologicznych œwiadczeľ zdrowotnych.
Popyt przewyůsza podaů, a ograniczone œrodki publiczne stanowiĊ wyzwanie
zarówno dla segmentu publicznego, jak i prywatnych ubezpieczeľ
zdrowotnych. Stan uzębienia Polaków naleůy do jednych z najgorszych
wœród Paľstw OECD [Health at a Glance 2011, 2013].
Celem opracowania jest ocena wielkoœci konsumpcji dóbr i usâug
zwiĊzanych z opiekĊ stomatologicznĊ oraz jej ŭródeâ finansowania, zarówno
ubezpieczeniowych, jak i poza systemem ubezpieczenia publicznego
i dodatkowych ubezpieczeľ zdrowotnych. Analizie poddano najwaůniejsze
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czynniki ksztaâtujĊce popyt i podaů na usâugi stomatologiczne w skali Polski
opierajĊc się na reprezentatywnych w skali kraju opracowaniach statystycznych
Gâównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Opieka zdrowotna jest szczególnym dobrem  nie tylko publicznym, ale
i ekonomicznym. Ludzie konsumujĊ œwiadczenia opieki zdrowotnej m.in. ze
względu na spodziewany pozytywny wpâyw na zdrowie. CharakterystycznĊ
cechĊ polskiego systemu ochrony zdrowia po 1989 roku jest jego niestabilnoœý finansowa oraz nieracjonalne gospodarowanie niewystarczajĊcymi
œrodkami finansowymi. Próby reformowania sektora zdrowia rozpoczęte
w okresie transformacji ustrojowej, nie zostaây ukoľczone i wymagajĊ doprecyzowania w wielu obszarach, takůe w opiece stomatologicznej, czy dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.
Wydatki na ochronĊ zdrowia w krajach OECD i w Polsce
W latach 20052011 w większoœci paľstw OECD wydatki na ochronę
zdrowia wg PPP (parytetu siây nabywczej)  w ujęciu realnym  wzrosây.
Obrazuje to wykres na rysunku 1.
Rysunek 1. Œrednie roczne tempo wzrostu wydatków ogóâem na ochronę zdrowia
w ujęciu realnym w paľstwach OECD w latach 2005-2011

Ŭródâo: [Naâęcz (red), 2013, s. 150].
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Œrednioroczne tempo wzrostu byâo zróůnicowane pomiędzy
poszczególnymi paľstwami i wyniosâo od 0,2% dla Węgier do 9,1% dla Korei
Poâudniowej. W Polsce, w badanym okresie, wydatki na ochronę zdrowia byây
realnie wyůsze o 2,3% [Naâęcz 2013, s. 150]. Recesja gospodarcza w 2011 roku
spowodowaâa spowolnienie tempa wzrostu wydatków publicznych na
ochronę zdrowia, a w przypadku 12 paľstw ich spadek.
Do 1 stycznia 1999 roku podstawowym ŭródâem publicznego
finansowania opieki zdrowotnej w Polsce byâ budůet paľstwa. W wyniku
reformy systemu ochrony zdrowia od 1 stycznia 1999 roku gâównym
pâatnikiem publicznym staâa się Kasa Chorych (od 1kwietnia 2003 roku
Narodowy Fundusz Zdrowia). Widoczne od lat niedobory finansowe
w publicznym systemie ochrony zdrowia spowodowaây poszukiwanie
i wprowadzenie dodatkowych œrodków na ochronę zdrowia.
Do najczęœciej wymienianych propozycji mechanizmów dofinansowania
tego sektora zalicza się zwiększenie udziaâu zasobów sfery prywatnej
obejmujĊcej:
1) wydatki gospodarstw domowych m.in. na zakup leków, suplementów
diet czy teů œwiadczeľ zdrowotnych w prywatnym lub publicznym
sektorze ochrony zdrowia, w postaci opâat i dopâat do œwiadczeľ
otrzymywanych w ramach publicznego sektora zdrowotnego oraz
w formie wykupu komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego;
2) inne wydatki, w tym m.in. wydatki przedsiębiorstw czy instytucji (np.
dodatkowe ubezpieczenia, abonamenty w prywatnych podmiotach systemu
ochrony zdrowia, czy finansowanie badaľ lekarskich z Kodeksu Pracy).
W tabeli 1 zaprezentowano publiczne wydatki na ochronę zdrowia
w 2011 roku w Polsce w stosunku do 2010 roku (spadek o 0,16%). Wydatki
prywatne odnotowaây niewielki wzrost o 0,01%, w tym gospodarstwa
domowe zanotowaây spadek o 0,02% a inne wydatki prywatne na ochronę
zdrowia wzrost o 0,03%.
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Tabela 1. Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2010 i 2011 w Polsce

Ŭródâo: [Naâęcz (red), 2013, s. 93].

Wydatki gospodarstw domowych na opiekĊ stomatologiczną w Polsce
Leczenie stomatologiczne (œwiadczenia finansowane ze œrodków
prywatnych) jest kosztowne, a moůliwoœci korzystania z niego zaleůĊ
w znacznym stopniu od poziomu dochodów gospodarstw domowych.
W roku 2010 œrednie miesięczne wydatki gospodarstw domowych na
ambulatoryjnĊ opiekę zdrowotnĊ przypadajĊce na osobę w Polsce wynosiây
14,74 zâ., w tym na stomatologię 7,56 zâ.
W roku 2010 prywatne wydatki na opiekę stomatologicznĊ wzrosây
o 41,31% (tabela 2) w porównaniu z rokiem bazowym  1998 (ostatnim
rokiem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia opartego o system
budůetowy). Sytuacja taka uwarunkowana byâa postępujĊcĊ od poâowy lat
90. XX wieku prywatyzacjĊ tego sektora.
Wedâug badaľ OECD [Health at a…,
, s. 143] wynika, iů próchnica
zębów, choroby przyzębia czy teů utrata zębów sĊ problemami dotykajĊcymi
przede wszystkim osoby z niskimi dochodami. W USA w latach 20052008,
u ponad 40% osób w wieku 2064 lat, o niskich dochodach, zdiagnozowano
nieleczonĊ próchnicę (dla porównania osoby o wysokich dochodach stanowiây
16% ogóâu osób ze stwierdzonymi, nieleczonymi zmianami próchniczymi).
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Tabela 2 Dynamika wzrostu przeciętnych miesięcznych prywatnych wydatków na
opiekę stomatologicznĊ przypadajĊcych na jednĊ osobę w gospodarstwie domowym
(1998=100)
Wyszczególnienie
1998
1999
2003
2006
2010
Porady stomatologiczne

100

94,5

111,03

121,87

141,31

Ŭródâo: Opracowanie wâasne na podstawie danych GUS: [Ochrona zdrowia w gospodarstwach
domowych, 1999, 2000, 2004, 2007, 2011].
Rysunek 2. Prawdopodobieľstwo wizyty u stomatologa w ciĊgu ostatnich
12 miesięcy, wedâug grupy dochodów w 2009 r. (lub najbliůszego roku) wg OECD

Dochody
Niskie
Ŭródâo: [Health at a Glance 2011, s. 143].

Œrednie

Wysokie

Wedâug szacunków OECD, do paľstw o niůszym prawdopodobieľstwie
odbycia wizyty u stomatologa w ciĊgu ostatnich 12 miesięcy zalicza się m.in.
Polskę. Mniej niů poâowa osób ubogich lub biednych i ich bliskich odwiedziâa
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stomatologa w roku 2009 w porównaniu z prawie 70% osób ze œrednimi
i wysokimi dochodami (Health at a Glance 2011, OECD Indicators, s. 143).
Podobne wyniki wykazaây badania polskie, przeprowadzone przez GUS
w latach 2003–2010. Pokazaây one, iů wydatki na zachowawcze leczenie
stomatologiczne w gospodarstwach domowych o najwyůszych dochodach
(ponad 1600 zâ na osobę) byây prawie pięciokrotnie wyůsze niů w najniůszej
grupie dochodowej (do 400 zâ na osobę). Ponad 1/3 osób badanych (37%)
korzystaâa z usâug stomatologicznych niefinansowanych przez NFZ.
Częœciej niů w innych gospodarstwach domowych z usâug finansowanych
poza NFZ korzystaây gospodarstwa domowe znajdujĊce się w lepszej
sytuacji finansowej [(Ochrona zdrowia w…2011].
ĝwiadczenia stomatologiczne i ambulatoryjna opieka
stomatologiczna
Pacjentowi w systemie ochrony zdrowia zapewnia się i finansuje ze œrodków publicznych, na zasadach i w zakresie okreœlonym w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych1 m.in. œwiadczenia stomatologiczne. SĊ one udzielane
w systemie opieki ambulatoryjnej, realizowane przez poradnie i przychodnie
specjalistyczne lub przez specjalistyczne praktyki lekarskie (publiczne i niepubliczne). Ustawa definiuje, jakie œwiadczenia stomatologiczne, materiaây
sâuůĊce do ich wykonania naleůĊ się osobom ubezpieczonym bezpâatnie,
w tym dzieciom i mâodzieůy do ukoľczenia 18 roku ůycia.
W roku 2012 (rys. 3.) z ogóâu udzielonych porad ambulatoryjnych, 11%
stanowiây porady stomatologiczne. Dla porównania w 2010 roku z porad
stomatologicznych skorzystaâo niespeâna 12% Polaków, tj. (ok.4,2 mln
osób). W 2006 roku wskaŭnik ten wynosiâ 13,5% i byâ prawie o 4 punkty
procentowe niůszy niů w 2003 roku.
Z segmentu publicznego – z usâug stomatologicznych finansowanych
przez NFZ, skorzystaâo ponad 38% osób [Naâęcz (red.) 2011, s. 132].
Pozostali pacjenci zrealizowali œwiadczenia stomatologiczne w ramach
dodatkowych ubezpieczeľ lub bezpoœrednio finansowanych przez
gospodarstwa domowe. Większoœý osób realizujĊcych œwiadczenia
stomatologiczne skorzystaâa z leczenia zachowawczego – 86%, pozostaâe


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych, tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 z póŭn. zm.
1
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z leczenia protetycznego (10%) lub ortodontycznego (6,5%). Dla 43%
pacjentów byâa to jedyna w ciĊgu roku wizyta w gabinecie
stomatologicznym.
Rysunek 3. Struktura porad ambulatoryjnych, w tym stomatologicznych
w Polsce w 2012 r.

Ŭródâo: [Naâęcz (red.) 2013, s. 96].

Zgodnie z ustawĊ z 1991 roku o zakâadach opieki zdrowotnej2, do
podmiotów opieki ambulatoryjnej zaliczano: zakâady opieki zdrowotnej,
praktyki w tym lekarzy i lekarzy dentystów, udzielajĊce pacjentom usâug
medycznych, œwiadczonych w warunkach ambulatoryjnych. Pomimo, iů
ustawa o zoz zezwalaâa 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 zakâadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
nr 14, poz. 89 ze zm.) uchylona z dniem 1 lipca 2011 r., zastĊpiona przez ustawę z dnia
15 kwietnia 2011 r. o dziaâalnoœci leczniczej (Dz. U. z 20013 r., poz. 217) – weszâa w ůycie
z dniem 1 lipca 2011 r.
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zakresie aů do 1999 roku3. W latach 1999–2000 dane dotyczĊce prywatnych
praktyk lekarza i lekarza stomatologa byây przedstawiane âĊcznie (4211
praktyk w 2000 roku). W 2012 r. 10.780 praktyk realizowaâo umowy
o œwiadczenia stomatologiczne w oparciu o œrodki publiczne, z czego 5.510
prowadziâo indywidualnĊ praktykę lekarskĊ: 167 grupowĊ praktykę lekarskĊ
a 5.103 w pozostaâych formach organizacyjnych4.
Rysunek 4. Praktyki lekarskie i stomatologiczne realizujĊce œwiadczenia
finansowane przez NFZ, w latach 2001-2012

Ŭródâo: [Naâęcz (red.) 2013, s. 93].

Determinanty pozaekonomiczne wydatków na opiekĊ stomatologiczną
Poziom zamoůnoœci, wyksztaâcenia oraz statusu zawodowego, zarówno
w granicach poszczególnych krajów, jak i między nimi, odzwierciedla stopieľ
rozwarstwienia spoâeczeľstwa, a jednoczeœnie jest istotnym spoâecznym
czynnikiem, warunkujĊcym zdrowie [Europejski Raport Zdrowia 2012: Droga do
osiĊgnięcia dobrostanu s. 12].

3 Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. w art. 1. okreœla zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity 2008 r.
Dz. U. Nr 136 poz. 867 z póz. zm.).
4 Dostępnoœý i finansowanie opieki stomatologicznej ze œrodków publicznych. kzd4101-04/2012 nr ewid. 131/2013/p/12/124/kzd Raport NIK s. 30, www.nik.gov.pl (data
wejœcia 1.04.2014).
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W przypadku œwiadczeľ stomatologicznych, rodzaj œwiadczonej usâugi
oraz częstoœý wizyt stomatologicznych sĊ róůnicowane równieů wiekiem
osób korzystajĊcych z nich.
Z badaľ GUS wynika, iů w 2010 roku z usâug lekarza stomatologa
skorzystaâo ponad 16,4 mln. osób w wieku powyůej 2 roku ůycia (44%
populacji). 49% populacji nie byâo u dentysty ponad rok i dawniej. O 8
punktów procentowych częœciej do stomatologa chodziây kobiety niů
męůczyŭni. Wœród mieszkaľców wsi, prawie 59% osób nie korzystaâo
w ciĊgu ostatniego roku z usâug dentysty, w mieœcie to niecaâe 50%. Wraz
z wiekiem obniůa się liczba œwiadczeniobiorców korzystajĊcych z porad
stomatologicznych. [Dochody i warunki ůycia ludnoœci Polski… 2014]. W roku
2011 niespeâna 30% porad stomatologicznych dotyczyâo dzieci i mâodzieůy
do lat 18 [Sytuacja spoâeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych…2013, s. 25].
Porady udzielone osobom w wieku 65 lat i więcej w miastach stanowiây 14%
porad stomatologicznych, na wsi zaobserwowano tych porad o 3 punkty
procentowe mniej.
Rysunek 5. Struktura œwiadczeniobiorców usâug stomatologicznych ze względu na
wiek w ciĊgu ostatnich 12 m-c. (w%)

Ŭródâo: [Stan zdrowia ludnoœci Polski w 2009, 2011, s. 90].

Grupa dzieci w wieku 10–14 lat stanowiâa największĊ liczbę osób
chodzĊcych do lekarza dentysty. Wraz z wiekiem, liczba udzielonych porad
stomatologicznych systematycznie obniůaâa się. W wieku powyůej 80 lat
wskaŭnik ten osiĊgnĊâ poziom 6% [Stan zdrowia…, 2011, s. 90].
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Z badania GUS z 2009 roku wynika, iů liczba wizyt w ciĊgu ostatniego
m-ca byâa stosunkowo duůa na kaůdĊ osobę leczĊcĊ się w poradni
stomatologicznej (1,6 wizyty). Z największej liczby wizyt korzystaây osoby
ponad pięýdziesięcioletnie (od 1,8 do 2 wizyt), najmniej – 1,3 wizyty
przypadaâo na dziecko do 18 roku ůycia.
Wykazano takůe, iů osoby o wyůszym wyksztaâceniu dbajĊ lepiej o zęby
niů osoby takiego wyksztaâcenia nie posiadajĊce. Co piĊta osoba z wyůszym
wyksztaâceniem byâa u dentysty w ciĊgu ostatniego m-ca. Dla porównania,
co dziewiĊta osoba z wyksztaâceniem zasadniczym (grupa z tym
wyksztaâceniem stanowiâa w 2009 roku 26% populacji; w 2002 roku – 23%)
i co dziesiĊta osoba z wyksztaâceniem podstawowym i gimnazjalnym
(w 2009 roku 24% populacji, w 2002 roku 30%) odwiedziâa lekarza dentystę.
Najwyůsze wydatki na zachowawcze leczenie stomatologiczne ponoszĊ
rodziny z jednym dzieckiem (15,9%). Wydatki te wraz ze wzrostem liczby
dzieci w gospodarstwie domowym malejĊ (2 dzieci – 13,5%, 3 dzieci i więcej
11,9%). Wœród dzieci w wieku szkolnym (7–16 lat) znajduje się największy
odsetek korzystajĊcych z porady ortodontycznej – 20%. Wœród dzieci
w wieku przedszkolnym (3–6 lat), co dziesiĊta wizyta stomatologiczna
dotyczyâa porady ortodontycznej [Ochrona zdrowia w gospodarstwach... 2011].
W porównaniu z rokiem 2006, w 2010 zaobserwowano spadek o 35%
œwiadczeľ ortodontycznych. Sytuacja taka moůe byý wynikiem trudniejszego
dostępu do usâug ortodontycznych finansowanych przez NFZ, obniůeniem
wieku dzieci mogĊcych korzystaý z usâug ortodonty do 14 roku ůycia, niůem
demograficznym czy recesjĊ gospodarczĊ, a takůe stosunkowo wysokimi
cenami prywatnych usâug ortodontycznych.
Wyniki kontroli NIK dotyczĊce dostępnoœci do œwiadczeľ stomatologicznych5 pokazujĊ, iů liczba œwiadczeľ ortodontycznych na 10 tys.
mieszkaľców wykazuje tendencję spadkowĊ i wynosiâa odpowiednio w 2009 r.
– 589 porad; w 2010 r. – 556 (niůsza o 5,60%); w 2011 r. – 539, (niůsza
o 8,48% niů w 2009 r.). Podkreœliý naleůy jednak, iů w dwóch najbogatszych
województwach w 2011 roku wystĊpiâ wzrost liczby œwiadczeľ –
w mazowieckim o 3,47% oraz zachodniopomorskim o 12,99%. Szczególnie
wysokie spadki liczby œwiadczeľ ortodontycznych zanotowano
w województwie lubuskim – o 24,89%.


5 Dostępnoœý i finansowanie opieki stomatologicznej ze œrodków publicznych. kzd4101-04/2012 nr ewid. 131/2013/p/12/124/kzd Raport NIK str 28 www.nik.gov.pl (data
wejœcia 1.04.2014).
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Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w krajach OECD
Zgodnie z definicjĊ zaproponowanĊ 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 zostaâo wybrane i opâacone albo przez osobę
indywidualnĊ, albo przez pracodawcę w imieniu osoby indywidualnej
[Kalbarczyk, áanda, Wâadysiuk 2011, s. 481].
Podstawowe kryteria, którymi kierujĊ się ubezpieczyciele przy zawieraniu
umowy to wiek, pâeý, stan zdrowia oraz zawód. Kryteria te stanowiĊ
podstawę do obliczenia skâadki netto, która dla tego samego ryzyka moůe
byý róůna u kaůdego z ubezpieczycieli [Ostasiewicz 2004, s. 176].
System prywatnych ubezpieczeľ zdrowotnych pojawiâ się jako
odpowiedŭ na zapotrzebowanie grup i jednostek na zabezpieczenie przed
ryzykiem utraty zdrowia, choroby czy wypadku, które naturalnie generowaây
potrzebę zdrowotnĊ wymagajĊcĊ zaspokojenia. W miarę rozwoju potrzeb
zdrowotnych gama produktów ubezpieczeniowych ulegaâa rozszerzeniu
o elementy profilaktyki, promocji zdrowia, diagnostykę (w tym wysoce
specjalistyczne badania tomografii komputerowej czy rezonansu
magnetycznego), œwiadczenia rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne.
Elementem róůnicujĊcym zakres ubezpieczenia pomiędzy wariantami
danego produktu, jak i pomiędzy konkurujĊcymi między sobĊ produktami jest
dostęp do lekarzy specjalistów oraz badaľ diagnostycznych i laboratoryjnych,
a takůe inne instrumenty ograniczajĊce odpowiedzialnoœý gwarancyjnĊ zakâadu
ubezpieczeľ, do których zalicza się limitowanie częstotliwoœci korzystania
z danej usâugi czy wprowadzenie wspóâpâacenia udziaâu wâasnego.
Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w krajach OECD przyjęto dzieliý na:

x
x
x

zastępcze (substytucyjne), które obejmujĊ zakres œwiadczeľ dostępny
w ramach obowiĊzkowych ubezpieczeľ zdrowotnych;
uzupeâniajĊce (komplementarne) – finansujĊ œwiadczenia niepokrywane
lub częœciowo pokrywane przez powszechny system ubezpieczenia
zdrowotnego, m.in. obejmujĊ ryzyka zwiĊzane z leczeniem ambulatoryjnym, w tym stomatologicznym;
dodatkowe (wzbogacajĊce), które zapewniajĊ szybszy dostęp do œwiadczeľ zdrowotnych, większy wybór œwiadczeniodawców, co moůe przekâadaý się na wzrost jakoœci usâug.
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Ubezpieczenia zastępcze podlegajĊ silnej regulacji paľstwa, natomiast
ubezpieczenia uzupeâniajĊce i dodatkowe sĊ oferowane na rynku sâabo regulowanym. AnalizujĊc popularnoœý dodatkowych ubezpieczeľ zdrowotnych
pod względem ich rodzaju naleůy stwierdziý, iů ubezpieczenia komplementarne występujĊ we Francji (96,1%) czy w Belgii (populacja osób objętych
prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi w ciĊgu ostatniej dekady podwoiâa się i w 2012 roku prawie 80% populacji korzystaâo z tego typu ubezpieczenia).
Największy rynek ubezpieczeľ uzupeâniajĊcych występuje w Holandii
i obejmuje 89% ludnoœci i w Izraelu (80%). Ubezpieczenie to pokrywa zakup
leków i między innymi œwiadczenia stomatologiczne. Spadek popularnoœci
dodatkowych ubezpieczeľ 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 usáugi stomatologiczne w Polsce
W 2010 roku, ponad 60% usâug stomatologicznych byâo finansowanych
ze œrodków prywatnych gospodarstw domowych. 63% tych œwiadczeľ to
usâugi w zakresie stomatologii zachowawczej, 57% to usâugi protetyczne
oraz 49% ortodontyczne. Gâównymi œwiadczeniobiorcami byây osoby
w wieku 17–59 lat. W tej grupie wiekowej odsetek usâug sfinansowanych
poza systemem publicznym wynosiâ od 66% do 69% (w zaleůnoœci od
wieku). Prywatne ubezpieczenia dodatkowe miaây bardzo niski udziaâ
w finansowaniu usâug stomatologicznych i w ůadnej z badanych grup
wiekowych nie przekroczyây 1% [Zdrowie i ochrona zdrowia 2010, 2011].
Zarówno w 2006, jak i 2010 roku, 36% czâonków gospodarstw domowych
minimum raz skorzystaâo z usâug stomatologicznych niefinansowanych
przez NFZ. Jako gâównĊ przyczynę korzystania z usâug odpâatnych
wskazywano lepsze wyposaůenie w sprzęt i materiaây medyczne (41%),
w 29% – zbyt odlegâe terminy wizyt w podmiotach majĊcych kontrakty
z NFZ oraz w 16% – lepsze kompetencje lekarzy dentystów [Ochrona zdrowia
w…, 2011].
Osoby korzystajĊce z odpâatnych usâug stomatologicznych charakteryzujĊ się wysokimi dochodami przypadajĊcymi na osobę w gospodarstwie domowym [Raport PMR Publications…,2011]. Wartoœý caâego rynku usâug stomatologicznych w Polsce osiĊgnęâa w 2010 r. 7,1 mld zâ, w tym ok. 24%
stanowiây œwiadczenia finansowane ze œrodków publicznych. Podkreœliý jed-
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nak trzeba, ůe stan uzębienia polskich dzieci naleůy do najgorszych nie tylko
w krajach UE. Badania pięcioletnich dzieci (przeprowadzone w 2011 r. przez
Warszawski Uniwersytet Medyczny) wykazaây, iů jedynie 20,1% z nich byâo
wolnych od próchnicy a zaledwie 3,8% badanych dzieci byâo objętych profilaktykĊ fluorkowĊ próchnicy. U dzieci piętnastoletnich, odsetek ten wyniósâ
8,2%. Okoâo 72% badanych dzieci w wieku 15 lat miaâo zdiagnozowanĊ
próchnicę na więcej niů 4 zębach.
Podsumowanie
Reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce, w sektorze stomatologii nie
przyniosâa zadowalajĊcych efektów zdrowotnych. Polska regularnie znajduje
się w czoâówce paľstw OECD z największĊ liczbĊ ubytków uzębienia
u dzieci i w populacji dorosâej. Brak jest nawyku profilaktyki jamy ustnej.
Niedofinansowanie publicznego systemu opieki zdrowotnej, starzenie się
spoâeczeľstwa będĊ pogâębiaây negatywne konsekwencje w sektorze usâug
stomatologicznych.
Sektor ten jest obszarem niezagospodarowanym przez system dodatkowych
ubezpieczeľ zdrowotnych, a zapotrzebowanie na usâugi stomatologiczne będzie
rosâo wraz z rozwijajĊcĊ się œwiadomoœciĊ spoâeczeľstwa, jego zamoůnoœciĊ,
rozwojem technik dentystycznych, aparatury i sprzętu medycznego w tym
zakresie. Aktualnie, z dodatkowych ubezpieczeľ zdrowotnych korzystajĊ ludzie
mâodzi, mieszkaľcy duůych miast, z najwyůszej grupy dochodowej, posiadajĊcy
jedno dziecko lub wcale nie posiadajĊcy dzieci.
IstniejĊca tendencja zmniejszania liczby kupowanych dodatkowych polis
ubezpieczeniowych z obszaru stomatologii moůe wynikaý z ubogiej oferty ze
strony firm ubezpieczeniowych lub wysokich skâadek na ten segment.
Wedâug raportu NIK ograniczenie zakresu procedur stomatologicznych
refundowanych przez NFZ, w warunkach ogólnego zuboůenia ludnoœci,
eliminuje moůliwoœý dostępu do tego typu œwiadczeľ większoœci
œwiadczeniobiorcom.
Większe obciĊůenie gospodarstw domowych dopâatami na dodatkowe
ubezpieczenia zdrowotne powinno byý poprzedzone dokâadnymi analizami
ekonomiczno-finansowymi na szczeblu ogólnokrajowym, ale takůe
regionalnym (województw czy nawet powiatów).
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