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                 Początek minionego roku to w pracach Komisji Stomatologicznej Lubelskiej Izby 
Lekarskiej kontynuacja starań o jak najlepszy model zabezpieczenia opieki stomatologicznej 
w naszym regionie. Rozstrzygnięcia konkursów ofert na 2011 rok i następne dwa lata m.in. 
uniemożliwiły w samym tylko Lublinie funkcjonowanie ponad trzydziestu gabinetów 
szkolnych. W działaniach o przywrócenie opieki stomatologicznej w środowisku nauczania 
i wychowania dzieci i młodzieży uzyskaliśmy wsparcie Okręgowej Rady Lekarskiej LIL, 
i następnie zrozumienie zasadności składanych uwag przedstawicieli Lubelskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ. Wynikiem były postępowania uzupełniające, które można traktować 
jako świadectwo nie tylko poważnej analizy problemów, które wystąpiły w kontraktowaniu 
świadczeń, ale również, jako jakże cenne w naszych relacjach świadectwo konstruktywnego 
z nich wychodzenia. Tematyka funkcjonowania praktyk lekarskich w ramach umów z NFZ 
nie mogła jednak stanowić treści całej pracy Komisji, tak więc w trakcie posiedzeń 
analizowaliśmy również inne aspekty pracy lekarzy dentystów. W lutym odbyło się 
posiedzenie, na którym przedstawiono opracowany w ramach prac naszej Komisji Protokół  
postępowania z odpadami medycznymi, stanowiący prosty przewodnik w jaki sposób 
wypełnić obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie. Omawiano również i załączono na 
stronie internetowej Komisji opinię prawną opracowaną dla Komisji Stomatologicznej Izby  
Lekarskiej w Gdańsku dotyczącą zmian w zakresie zwolnienia usług medycznych od podatku  
od towarów i usług ( VAT ) uznając ją za pomocną w funkcjonowaniu praktyk lekarskich 
objętych obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych. Zorganizowano posiedzenie 
poświęcone kształceniu podyplomowemu z uwzględnieniem nowych form kształcenia np. 
możliwości zdobywania umiejętności w węższych dziedzinach medycznych. Na jednym 
z posiedzeń omawialiśmy nowy obowiązek nałożony na wszystkie praktyki lekarskie 
w postaci samodzielnie przeprowadzanej kontroli wewnętrznej i przedstawiliśmy wzór 
Protokołu kontroli wewnętrznej ( jego treść nie może jednak stanowić wzoru obowiązującego 
z racji specyfiki każdej z praktyk, może być natomiast treścią od której można zacząć 
redagowanie protokołu zindywidualizowanego). W odpowiedzi na głosy oburzenia lekarzy 
dentystów, na pojawiające się w prasie negatywne opinie na temat stanu sanitarnego 
lubelskich gabinetów dentystycznych zwróciliśmy się o bliższe przedstawienie sytuacji 
do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Poza działaniami 
regionalnymi członkowie Komisji uczestniczyli w kilku posiedzeniach Komisji 
Stomatologicznej NRL w Warszawie, konferencji STOMATOLOGIA 2011 zorganizowanej 
przez KS NRL, konferencji naukowo- szkoleniowej w Rytrze zorganizowanej przez Komisję 
Stomatologiczną Izby Lekarskiej w Krakowie i Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców 
Ochrony Zdrowia, jak również w konferencji w Augustowie zorganizowanej przez Podlaskie 
Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów. Udział w konferencjach organizowanych przez 
stowarzyszenia lekarzy dentystów funkcjonujące poza samorządem lekarskim traktujemy jako 
niezbędny element w integracji środowiska lekarzy dentystów i uwagę na różne formy jej 
osiągnięcia.
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