
1. STRESZCZENIE 

 Wstęp 

 Chirurgia szczękowo-twarzowa jest specjalizacją unikatową, funkcjonującą na 

pograniczu dwóch dyscyplin – medycyny i stomatologii. Ze względu na główny obszar 

ciała, w którym jest wykonywana, czyli jamę ustną, cześć twarzową czaszki oraz szyję, 

przenika się, a często wymaga współpracy z wieloma innymi specjalności lekarskimi – 

laryngologią, okulistyką, neurologią, chirurgią plastyczną, traumatologią, onkologią. 

Jednak szczególnie ważną dla prawidłowego diagnozowania i leczenia chorych ze 

schorzeniami jamy ustnej dziedziną jest stomatologia. Współpraca pomiędzy tymi 

specjalnościami szczególnie widoczna jest na polu szpitalnego leczenia pacjentów ze 

stanami zapalnymi okolicy szczękowo-twarzowej, głównie ropniami i ropowicami, 

schorzeniami zatoki szczękowej, torbielami szczęk, chorobami gruczołów ślinowych, 

nowotworami, urazami czy wadami wrodzonymi. Większość z tych schorzeń może mieć 

podłoże zębopochodne.  

W Polsce istnieją dwie specjalności chirurgiczne zajmujące się chorobami jamy 

ustnej: chirurgia szczękowo-twarzowa oraz chirurgia stomatologiczna. Działalność tych 

dziedzin bardzo mocno się przenika. Główna różnica pomiędzy nimi wynika z faktu, że 

chirurgia szczękowo-twarzowa zajmuje się często wykonywaniem znacznie 

rozleglejszych procedur, związanych z koniecznością znieczulenia ogólnego oraz 

hospitalizacją pacjenta. Ze względu jednak na dość duży wachlarz procedur 

refundowanych w lecznictwie finansowanym ze środków publicznych, dziedzina ta 

posiada możliwość wykonywania mniej rozległych zabiegów, które często mogłyby 

zostać przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym, w ambulatorium chirurgii 

stomatologicznej.  

Liczba specjalistów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i szczękowo-

twarzowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowana. 

W większości społeczeństw występuje znacznie większe zapotrzebowanie na prostsze 

zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej, wykonywane w warunkach ambulatoryjnych, stąd 

znacznie większa liczba specjalistów w tej dziedzinie. Z kolei w krajach, w których 

brakuje chirurgów stomatologicznych, zabiegi te muszą być wykonywane albo przez 

lekarzy stomatologów ogólnych, ukierunkowanych na tę dziedzinę, albo przez chirurgów 

szczękowo-twarzowych, których domeną powinny być duże zabiegi wykonywane w 

warunkach szpitalnych w znieczuleniu ogólnym. W związku z powyższym w części 



krajów chirurdzy szczękowo-twarzowi są zmuszeni do wykonywania zabiegów z zakresu 

chirurgii stomatologicznej lub zamiast pracować w warunkach szpitalnych, w 

rzeczywistości wykonują specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej i 

implantologii w gabinetach prywatnych. Również część pacjentów, ze względu na obawy 

przed dolegliwościami bólowymi, żąda wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii 

stomatologicznej w znieczuleniu ogólnym (w ramach NFZ), co często wiąże się z 

koniecznością hospitalizacji i wykonywania ich na oddziałach szpitalnych. Prowadzi to 

czasami do wykonywania na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej procedur 

niezgodnych z profilem tych placówek. 

Cel badań 

Przedmiotem prowadzonych badań była ocena wskazań do hospitalizacji 

pacjentów na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce w 2014 roku. 

Sprawdzono, jak często i czy słusznie dochodzi do hospitalizacji na oddziałach chirurgii 

szczękowo-twarzowej pacjentów z rozpoznaniami z grupy rozpoznań stomatologicznych 

K00-K14. Oceniono, czy na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce 

wykonuje się procedury zgodne czy niezgodne z profilem oddziału. Określono, czy 

występuje istotna różnica w zakresie struktury leczonych schorzeń w poradniach chirurgii 

szczękowo-twarzowej przyszpitalnych i pozaszpitalnych.  

Materiał i metody  

Materiał stanowiły informacje z NFZ przekazywane przez poszczególne oddziały 

chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce w roku 2014. Dane poddano analizie statycznej. 

Na początku ocenie poddano wskazania, które były przyczyną hospitalizacji pacjentów 

na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej. Wykorzystano odpowiednie kody z 

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD 10. W celu łatwiejszej analizy poszczególne 

rozpoznania zakwalifikowano do następujących grup: nowotwory złośliwe i raki, 

nowotwory niezłośliwe, choroby neurologiczne, zaburzenia nerwów czaszkowych, bóle 

głowy, schorzenia narządu wzroku, zaburzenia oczodołu, zapalenia ostre przewlekłe oraz 

swoiste, rozpoznania stomatologiczne K00-K14, schorzenia SSŻ oraz układu kostno-

mięśniowego, wady wrodzone, obrażenia, następstwa i powikłania, inne. 

Wyniki i wnioski 

W Polsce w 2014 roku na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej 

zrealizowano 24668 hospitalizacji. Największą liczbę hospitalizacji według 



wyodrębnionych grup stanowiły Rozpoznania stomatologiczne K00-K14 i wynosiły one 

8360. Leczenie na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej pacjentów 

z rozpoznaniami z tej grupy jest częstą praktyką. Stanowią one 33,89% wszystkich 

hospitalizacji.  

W badaniach stwierdzono, że w 50,04% przypadków były to hospitalizacje 

nieuzasadnione, a pacjenci mogli być leczeni w warunkach ambulatoryjnych. 

W badaniach stwierdzono, że średnio w 21,7% przypadków wykonano procedury 

niezgodne z profilem oddziału.  

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.  



ABSTRACT 

Introduction 

Maxillofacial surgery is a unique specialization, operating on the border of two 

disciplines, medicine, and dentistry. Due to the main area in which it is performed, i.e., the oral 

cavity, the facial part of the skull and the neck, it penetrates, and often requires cooperation with 

many other medical specialties, such as ENT, ophthalmology, neurology, plastic surgery, 

traumatology, oncology. However, dentistry is a particularly inseparable field of importance for 

the proper diagnosis and treatment of patients with oral cavity diseases. The cooperation 

between these specialties is particularly visible in the field of hospital treatment of patients with 

inflammations of the maxillofacial area, mainly abscesses and phlegmon, diseases of the 

maxillary sinus, jaw cysts, salivary gland diseases, neoplasms, injuries, or birth defects. Most 

of these conditions may be odontogenic. 

There are two surgical specialties dealing with oral diseases in Poland. It is maxillofacial 

surgery and oral surgery. The activities of these areas are very closely intertwined. The main 

difference between them is the fact that maxillofacial surgery often deals with much more 

extensive procedures related to the need for general anesthesia and hospitalization of the patient. 

However, due to the relatively large range of reimbursed procedures in publicly funded 

treatment, this field can perform less extensive procedures that could often be performed under 

local anesthesia in a dental surgery outpatient clinic. 

The number of specialists in the field of dental and maxillofacial surgery in different 

countries of the European Union varies greatly. In most societies, there is a much greater demand 

for simpler procedures in the field of oral surgery performed on an outpatient basis, hence a much 

greater number of specialists in this field. In turn, in countries where there is a lack of dental 

surgeons, these procedures must be performed either by general dentists focused on this field or 

by maxillofacial surgeons whose domain should be large procedures performed in hospital 

conditions under general anesthesia. As a result, in some countries, maxillofacial surgeons are 

forced to perform dental surgery procedures, or instead of working in hospital conditions, they 

specialize in dental surgery and implantology in private clinics. Also, some patients, due to the 

fear of pain, demand that dental surgery procedures be performed under general anesthesia (as 

part of the National Health Fund), which often involves hospitalization and performing them 

in hospital departments. It leads sometimes to perform on maxillofacial surgery department 

procedures incompatible to the profile of this hospital wards. 



Aim of the study  

The subject of the research was the assessment of indications for hospitalization of 

patients in maxillofacial surgery wards in Poland in 2014. It was checked how often and if it 

was right to hospitalize patients with diagnoses from the K00-K14 dental diagnosis group in 

maxillofacial surgery departments. It was assessed whether in maxillofacial surgery wards in 

Poland, procedures are performed in accordance with the profile of the ward. It was determined 

whether there is a significant difference in the structure of diseases treated in hospital and 

outpatient maxillofacial surgery clinics. 

Materials and methods  

The material consisted of information from the Polish NHS provided by individual 

wards of the maxillofacial surgery in Poland in 2014. The data were analyzed statically. At the 

beginning, the indications that led to hospitalization of patients in the maxillofacial surgery 

departments were assessed. The appropriate codes from the International Classification of 

Diseases ICD 10 were used. dental K00-K14, diseases of the TMJ and the musculoskeletal 

system, congenital defects, injuries, consequences and complications, others. 

Results and conclusions 

In 2014, 24,668 hospitalizations were carried out in maxillofacial surgery departments 

in Poland. The largest number of hospitalizations according to separate groups was constituted 

by the dental diagnosis group K00-K14 and amounted to 8,360. Treatment in maxillofacial 

surgery departments of patients with diagnoses from this group is a common practice. They 

account for 33.89% of all hospitalizations. 

The studies showed that in 50.04% of cases the hospitalization was unjustified, and the 

patients could be treated on an outpatient clinic. 

The research showed that, on average, in 21.7% of cases, procedures inconsistent with 

the profile of the ward were performed. 

There were differences in the structure of advice provided in hospital and outpatient 

maxillofacial surgery clinics. The greatest differences were related to hospital-related 

diagnoses. On the other hand, only slight differences were found in dental diagnoses and in 

disease entities fully treated on an outpatient clinic. 

 


