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Temat podjęty przez doktorantkę jest bardzo ważny, nowy i potrzebny, ponieważ liczne 

problemy polskiej ochrony zdrowia dotykają również chirurgii szczękowo-twarzowej. 

Problemy organizacyjno-kadrowe podszyte są nieodpowiednim finansowaniem. Jednym z 

nielicznych głosów jest niniejszy doktorat, wysiłek Anny Łukasik i jej promotora w 

poznaniu wielkości rozdźwięku pomiędzy merytoryczną istotą chirurgii szczękowo-

twarzowej, a faktycznie zrealizowanymi świadczeniami specjalistycznymi. 

Dysertacja ma typowy układ rozprawy naukowej. Złożona jest ze Wstępu, Założeń i celu, 

Materiałów i metod, Wyników i dyskusji, Wniosków, Streszczeń, Bibliografii, Spisu tabel i 

Spisu rycin. 

Wstęp na 18 stronach wprowadza czytelnika w specyfikę i otoczenie chirurgii szczękowo-

twarzowej zarówno w Polsce, jaki w horyzoncie Unii Europejskiej. Wstęp złożony jest z 6-

ciu podrozdziałów: Rys historyczny chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, 

Zakres działalności chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, Chirurgia 

stomatologiczna i szczękowo-twarzowa w Polsce i Unii Europejskiej, Specjaliści w 

chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej w Polsce, Katalog świadczeń 
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Sprawa: Ocena rozprawy doktorskiej pani mgr Anny Danuty Łukasik 

“Ocena realizacji procedur specjalistycznych na oddziałach i w poradniach chirurgii 

szczękowo-twarzowej w Polsce” 
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gwarantowanych w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej 

oraz Dostęp do świadczeń chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce. Chciałbym 

szczególnie podkreślić opisaną przez doktorantkę dostępność do świadczeń 

specjalistycznych: jest ona bardzo dobra w dużych aglomeracjach miejskich i na południu 

Polski, zaś szczególnie zła jest w północnej części województwa Mazowieckiego, 

zachodniej połowie województwa Pomorskiego, w północno-wschodnim skraju Polski 

oraz w południowej połowie województwa Lubuskiego. 

Bardzo ciekawy jest rozdział "Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa w Polsce i 

Unii Europejskiej" ponieważ pokazuje jak różnorodnie podchodzi się do tej specjalności. 

W niektórych krajach jest to bardzo elitarna specjalności wymagająca ukończenia 

medycyny, następnie ukończenia stomatologii i ukończenia długiego szkolenia 

specjalistycznego. W skali całego świata jest to podobnie zróżnicowane. Stąd może nie 

dziwić, że w Polsce większość ludzi, w tym również lekarzy, nie wie czy zajmuje się 

chirurgia szczękowo-twarzowa. 

Z zebranych danych [tab. 2] wynika duża obecność specjalistów w populacji pacjentów w 

całej Polsce. Nawet nieco lepsza niż średnia w UE. Jednak występują tu znaczne wahania 

regionalne a liczba oddziałów wykonujących głownie świadczenia z zakresu chirurgii 

szczękowo-twarzowej jest mała [tab. 4]. Na rycinie 2 przedstawiono liczbę oddziałów w 

województwach. Tu chciałbym zaznaczyć, że dla woj. Łódzkiego, które znam, z 4 

raportowanych oddziałów tylko 1 działa w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. 

Cele pracy są postawione jasno: 

1. Jakie są wskazania do hospitalizacji pacjentów na oddziałach chirurgii 

szczękowo-twarzowej w Polsce? 

2. Jak często i czy słusznie dochodzi do hospitalizacji na oddziałach chirurgii 

szczękowo-twarzowej pacjentów z rozpoznaniem z grupy rozpoznań stomatologicznych 

K00-K14? 
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3. Czy na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce wykonuje się 

procedury zgodne, czy niezgodne z profilem oddziału? 

4. Czy w przyszpitalnychi pozaszpitalnych poradniach chirurgii szczękowo-twarzowej 

występuje istotna różnica w zakresie struktury leczonych schorzeń? 

Materiał stanowiły informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia z 2014 r. Na początku 

oceniono wskazania, które były przyczyną hospitalizacji pacjentów na oddziałach chirurgii 

szczękowo-twarzowej. Następnie dokładnej analizie poddano grupę rozpoznań 

stomatologicznych. Następnie w celu dokładniejszej oceny hospitalizacji, które nie 

powinny się odbywać na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej, wyróżniono 

hospitalizacje zgodne z profilem oddziałów chirurgii szczękowo-twarzowej oraz 

hospitalizacje niezgodne. 

Rozdział Wyniki szczegółowo opisuje zdobyte dane. Mgr Anna Łukasik podał, że w 2014 

roku na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce zrealizowano 24668 

hospitalizacji. Największą liczbę hospitalizacji według wyodrębnionych grup stanowiła, 

niestety, grupa rozpoznania stomatologiczne (a nie szczękowo-twarzowych) i osiągnęła 

ona zdumiewające 8360 przypadków. W pogłębionych analizach autorka wykazała, że 

największe różnice w strukturze porad udzielanych w poradniach chirurgii szczękowo-

twarzowej występują w zakresach rozpoznań związanych z leczeniem szpitalnym, 

natomiast najmniejsze różnice dotyczą rozpoznań stomatologicznych oraz jednostek 

chorobowych, które w całości są leczone ambulatoryjnie i na żadnym etapie nie 

wymagają hospitalizacji. 

Dane w tabeli 7 przedstawiają prawdziwy obraz polskiej chirurgii szczękowo-twarzowej. 

Doktorantka dotarła do źródeł i zidentyfikowała główny problem: tj. tą nadreprezentację 

świadczeń stomatologicznych w stosunku do świadczeń szczękowo-twarzowych. To 

bardzo ważny fakt. Za najważniejsze uznałbym ukazanie, że są oddziały szpitalne gdzie 

100% lub gross lecznictwa może obywać się ambulatoryjnie. Tu pokazano jak odbiera się 
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pacjentom szczękowo-twarzowym możliwość leczenia. Oddział jest całkowicie 

wypełniony pacjentami z poza profilu działalności. Nie leczy tych pacjentów, których 

powinien. A średnia dla Polski jest taka, że ponad połowa pacjentów w oddziałach jest z 

poza profilu oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej. Pojawia się pytanie i co z tym 

można zrobić? Oczywiście to pytanie do decydentów, a nie do doktorantki. 

Recenzentowi trochę brakuje odniesienia opisanej sytuacji w specjalności chirurgia 

szczękowo-twarzowa, do innych wybranych specjalności zabiegowych np. chirurgii 

ogólnej, otolaryngologii, ortopedii lub okulistyki. Czy to tylko tak dziwnie jest w tej jednej 

specjalności, czy wręcz przeciwnie jest to specyfika polskiej ochrony zdrowia? 

Wnioski odpowiadają czterem postawiony celom: 

1. W Polsce stwierdzono bardzo dużo różnorodnych wskazań do hospitalizacji pacjentów 

raportowanych na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej. Sama grupa rozpoznań 

stomatologicznych K00-K14 zawierała 123 rodzaje wskazań. 

2. Leczenie na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej pacjentów z rozpoznaniami z 

grupy rozpoznań stomatologicznych K00-K14 jest częstą praktyką. Stanowią oni 33,89% 

wszystkich hospitalizacji. W badaniach stwierdzono, że w 50,04% przypadków były to 

hospitalizacje nieuzasadnione, a pacjenci mogli być leczeni w warunkach 

ambulatoryjnych. 

3. W badaniach stwierdzono, że średnio w Polsce w 2014 roku na oddziałach chirurgii 

szczękowo-twarzowej w 21,7% przypadków wykonano procedury niezgodne z profilem 

oddziału. 

4. Stwierdzono różnice w zakresie struktury porad udzielanych w poradniach chirurgii 

szczękowo-twarzowej przyszpitalnych i pozaszpitalnych. Największe rozbieżności 

dotyczyły rozpoznań związanych z leczeniem szpitalnym. Natomiast tylko niewielkie 

różnice stwierdzono przy rozpoznaniach stomatologicznych oraz jednostkach 

chorobowych w całości leczonych w warunkach ambulatoryjnych. 
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Obraz zakresu aktywności polskiej chirurgii szczękowo-twarzowej jaki wyłania się z 

opracowania doktorantki jest niepokojący. Widać jak polska chirurgia stomatologiczna 

przejmuje poradnie i oddziały chirurgii szczękowo-twarzowej. Pomaga temu bierna 

postawa organów nadzorujących i wielkie zainteresowanie chirurgów szczękowo-

twarzowych zabiegami z zakresu chirurgii stomatologicznej. Wydaje się, że podstawowy 

mechanizm tkwi w finansowaniu, co podkreśliła doktorantka w rozdziale "Specjaliści w 

chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej w Polsce: „zdarza się, że [spec. chir. 

szcz.-tw.] zamiast pracować w warunkach szpitalnych, specjalizację z zakresu chirurgii 

stomatologicznej i implantologii wykonują w gabinetach prywatnych”. Oddziały chirurgii 

szczękowo-twarzowej są niedofinansowane, a państwowy płatnik jednak hojnie rozdziela 

umowy na realizację świadczeń szczękowo-twarzowych w poradniach. Chciałbym 

podkreślić, że w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie da się świadczyć 

chirurgii szczękowo-twarzowej, jeżeli poradnia nie jest przyszpitalną (to jest związaną z 

oddziałem któremu służy). Praca mgr Anny Łukasik jest też obrazem tego jak silną stała 

się w ostatnim dziesięcioleciu chirurgia stomatologiczna w Polsce. 

Niech ten doktorat pozwoli nam pochylić się na stwierdzeniem „chirurgia szczękowo-

twarzowa jest specjalnością szpitalną, a nie ambulatoryjną”. Jest do tego wysoko 

specjalistyczną i wąską aktywnością zawodową ok. 100 osób w Polsce jak wykonuje. 

Należy podkreślić, że ta dysertacja jest ważnym głosem w dyskusji nad zagadnieniem 

świadczeń gwarantowanych. Dobrze, że powstała, ponieważ daje podstawę merytoryczną 

do dalszych badań i dyskusji mających na celu poprawę opieki nad pacjentami z 

nowotworami, zapaleniami, zniekształceniami i urazami twarzowej części czaszki w 

Polsce. 

Praca napisana jest samodzielnie, literackim językiem, logicznie, jednoznacznie i 

starannie. Zawiera 9 tabel, 10 rycin i 40 pozycji aktualnego piśmiennictwa głownie z lat 

2010-2020. Zebrany przez doktorantkę materiał oraz przeprowadzone analizy zawierają 
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dogłębną ocenę stanu opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w 

Polsce. Upowszechnienie tych danych jest ważne dla istnienia specjalności i pacjentów 

potrzebujących leczenia. Może za takim opracowaniem powinny pójść zmiany 

organizacyjne zmierzające do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-

twarzowej w poradniach i oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce? 

Wnoszę, do Wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych Lubelskiego w dyscyplinie nauk 

medycznych Uniwersytetu Medycznego o dopuszczenie mgr Anny Danuty Łukasik do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 
Prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz 
recenzent w postępowaniu doktorskim 

mgr Anny Łukasik 
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