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W imieniu lekarzy dentystów zrzeszonych w samorządzie lekarskim zwracam się  

z zapytaniem czy na terenie województwa są wydzielone gabinety stomatologiczne, do 

których można kierować  wymagających doraźnej pomocy stomatologicznej pacjentów: 

 objętych nadzorem epidemiologicznym lub 

 zarażonych (władze centralne sygnalizują w mediach możliwość leczenia zarażonych 

w domu) lub 

 u których objawy, wywiad i niezłożenie oświadczenia o stanie zdrowia swojego  

i domowników uniemożliwiają przeprowadzenie wizyty w ogólniedostępnym gabinecie. 

Zmuszony jestem podzielić się poważnymi obawami środowiska stomatologicznego, że 

brak zaplecza stomatologicznego dla tych pacjentów, biorąc pod uwagę choćby pacjentów 

objętych kwarantanną wywoła fatalne skutki: 

1. Przy narastającej lawinowo liczbie zarażonych i objętych nadzorem wzrasta również  

w tym samym tempie ryzyko pojawienia się pacjenta będącego nosicielem wirusa 

SARS-CoV-2, u którego należy wykonać zabieg stomatologiczny. Lekarze dentyści 

obawiają się, że natura bólu pochodzącego z układu stomatognatycznego i jego 

nasilenie skłonią niektórych wręcz do złożenia nieprawdziwego oświadczenia i zatajenia 

rzeczywistego stanu zdrowia. Wywoła to dramatyczne skutki w postaci zarażenia 

lekarza i jego następnych pacjentów. 

2. Ci z pacjentów, którzy podadzą rzeczywisty stan rzeczy i nie otrzymają pomocy  

w gabinecie ogólnodostępnym będą szukać zapewne pomocy w oddziałach szpitalnych  

lub jeździć z miast do miast w poszukiwaniu pomocy przyczyniając się do roznoszenia 

infekcji. 
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3. Stan niepewności wywołany przekazywanymi przez lekarzy za pomocą social mediów 

informacjami o problemach z wiarygodnością wywiadu zbieranego od pacjentów skłoni 

zapewne większość gabinetów stomatologicznych do całkowitego zawieszenia 

działalności do czasu opanowania epidemii. 

Nie jesteśmy przygotowani na przyjmowanie pacjentów zarażonych w gabinetach 

ogólnodostępnych. Większość gabinetów nie ma fartuchów jednorazowych, ma 

niewielkie zapasy rękawic i masek, które na dodatek nie są maskami gwarantującymi 

zabezpieczenie przed ekspozycją. Na domiar złego natura zabiegu, zazwyczaj związana z 

powstaniem aerozolu wody i śliny zagraża w sposób oczywisty personelowi i następnym 

pacjentom. 

W dniu wczorajszym Prezes NRL przekazał Ministerstwu Zdrowia podjęty dzień wcześniej 

przez Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL Apel do władz publicznych  

o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej dla osób zarażonych wirusem SARS-

CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu. Apel ten załączam do listu. Są tam 

propozycje rozwiązań organizacyjnych. 

Będę zobowiązany za szybką odpowiedź. Jeśli są takie gabinety, to jesteśmy w stanie ich 

listę przekazać lekarzom dentystom pracującym na terenie  województwa. Ufam, że nawet 

jeśli dotąd sieć takich stanowisk stomatologicznych nie powstała, to w szybkim czasie, 

jeszcze przed szczytem zachorowań można ją utworzyć. 

 

Środowisko zawodowe lekarzy dentystów jest otwarte na wszelkie propozycje udziału w 

tworzeniu takich centrów pomocy doraźnej. 

 

 

Z poważaniem, 

 
 

 

 

 

Załączniki: 

- Apel Komisji Stomatologicznej NRL nr 1/2020 z 15 marca 2020 r. 

 

 

 

 

 


