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W odpowiedzi na Pana pismo z 20.07.2016 przedstawiam ramowe sprawozdanie z 

działalności Zespołu Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej odpowiedzialnego 

za kontakty z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia , którym miałam 

zaszczyt  kierować w obecnej kadencji KSNRL.  

Szczegółowe informacje, pełne teksty sprawozdań z posiedzeń Zespołu, stanowisk, 

apeli,  pism dotyczące spraw związanych z NFZ są dostępne  w siedzibie NIL 

 

 

Z poważaniem  

Anita Pacholec 

 

Przewodnicząca - Anita Pacholec 

Członkowie  
Andrzej Cisło 

Adam Jurczak 

Elżbieta Figos -Kubicka 

Marta Klimkowska-Misiak 

Małgorzata Nakraszewicz 

Jolanta Szczurko 

Małgorzata Szydłowska 

 

05.06.2014 r.    Posiedzenie KS NRL –Warszawa - powołanie Zespołu i wybór 

przewodniczącego 

05.06.2014 r.     Omówienie zasadności wprowadzenia skierowania do lekarzy dentystów 

specjalistów w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych 

10.07.2014 r.     Rozesłanie do Wojewódzkich Oddziałów NFZ zapytania o szczegóły 

zawartych umów w zakresie świadczenia stomatologiczne ( ilość, zabezpieczenie, zakres, 

wysokość, wartość itp.)  

28.08.2014 r.    Pismo do Prezesa NFZ w sprawie interpretacji kwalifikowania pacjentów 

protetycznych, na podstawie opinii Konsultanta Krajowego z protetyki 

08-09.2014 r.   Zebranie opinii prawnych, opracowanie szacunkowych kosztów utworzenia i 

funkcjonowania, i opracowanie stanowiska KSNRL na temat planowanego wprowadzenia 

gabinetów stomatologicznych do szkół 

26.09.2014 r.- Stanowisko KS NRL  w sprawie nakładów Narodowego Funduszu zdrowia na 

leczenie stomatologiczne 

09.2014 r.        Opracowanie i rozesłanie do Komisji Stomatologicznych ORL ankiety nr 1 

dotyczących kryteriów oceny ofert 

30.10.2014 r.  Spotkanie z Ministrem Zdrowia w celu omówienia organizacji świadczeń  

stomatologicznych m.in. możliwości wprowadzenia gabinetów stomatologicznych do szkół, 

współczynnika korygującego dla świadczeń dziecięcych, Zmiany w obowiązku opieki 

stomatologicznej nad dziećmi - książeczka zdrowia dziecka 

29.11.2014 r.   Konferencja ŚIL w Ustroniu -  podjęto rozmowy z Przewodniczącym i 

członkami KS ORL w Katowicach  na temat tzw. „sprawy śląskiej”- dostosowania czasu  

pracy proporcjonalnie do wielkości tzw. etatu przeliczeniowego, ustalono sposób, zakres i 

kolejność  działań. 



12.12.2014 r.   Wystąpienie do Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i 

realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

stomatologiczne 

19.12.2014 r.   Wystąpienie do Prezesa NFZ w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu 

leczenie stomatologiczne przez ŚOW NFZ,  w odpowiedzi na prośbę zawartą w mailu z dnia 

12.12.2014 r. o interwencję w WONFZ w Katowicach od trzech Izb Okręgowych ,z Katowic, 

Częstochowy i Bielska Białej . tzw. „sprawie śląskiej”, nadając sprawie bieg, która  

zakończyła się pomyślnie po włączeniu się odpowiednich Rad Okręgowych i NRL na 

początku roku 2016. 

19. 12 .2014 r    Opracowanie uwag na potrzeby PNRL do projektu zarządzenia Prezesa NFZ 

zmieniającego zarządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie 

zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej 

06.02.2015 r.        Przedstawienie na posiedzeniu KSNRL  w Kołobrzegu wyników ankiety 

nr1 dotyczącej kryteriów oceny ofert 

06.02.2015 r.      Podjęcie inicjatywy mającej na celu spotkanie z Prezesem NFZ w celu 

omówienia najważniejszych problemów środowiska lekarzy dentystów i wykonywania 

świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego  

17.04.2015 r.     Spotkanie z przedstawicielami NFZ w sprawie organizacji i finansowania 

świadczeń stomatologicznych m.in. –uzyskano obietnicę dodatkowych 50 ml zł,  

prowadzenia list oczekujących – podjęto pracę nad interpretacją i możliwościami 

ograniczenia , wprowadzenia współczynnika korygującego świadczenia dla dzieci, jednolita  

kwalifikacja do świadczeń protetycznych Wydłużenie wieku lakowania zębów szóstych do 8 

roku życia 

18.04.2015 r.   Posiedzenie KS NRL w Warszawie – szczegółowe omówienie  spotkania z 

przedstawicielami NFZ, przekazanie ustaleń i planów dalszej  współpracy .   

24.04.2015 r.   Konferencja prasowa na temat finansowania opieki stomatologicznej nad 

dziećmi  

05.2015 r.      Wyjaśnienie interpretacji zębów ósmych w kwalifikacji pacjentów do 

uzupełnienia protetycznego 

05.2015 r.     Wyjaśnienie interpretacji przysługujących pacjentom rodzajów uzupełnień 

protetycznych w interwale czasowym  

15.05.2015 r.   Wysłanie pisma do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 

wnioskiem o ujecie w planie na rok 2016 procedur stomatologicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem współczynnika korygującego dla dzieci 

27.05.2015 r.   Podjecie rozmów z dyrektor Departamentu Świadczeniobiorców  panią 

Izabelą Trojanowską na temat szczegółowych  zasad prowadzenia list oczekujących w 

usługach stomatologicznych 

29.05.2015 r.   Wystąpienie do Prezesa NFZ o przekazanie danych dotyczących dostępności 

do leczenia protetycznego dla pacjentów powyżej 60 roku życia. . w ramach gromadzenia 

materiałów do zorganizowanie konferencji prasowej na temat opieki stomatologicznej nad 

seniorami 

02.06.2015 r.    Sporządzenie i rozesłanie do Okręgowych Komisji Stomatologicznych 

ankiety nr 2 na temat koszyka świadczeń i propozycji zmian organizacji świadczeń 

stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych  

12.06.2015 r..   Przedstawienie na posiedzeniu KS NRL wyników ankiety dotyczącej 

propozycji zmian w „koszyku” świadczeń gwarantowanych nadesłanych przez poszczególne 

OIL, konsultantów krajowych, towarzystwa naukowe 

2.07.2015 r.  Projekt pisma do MZ M. Zembali o podjecie działań w celu zniesienia 

obowiązku prowadzenia list oczekujących w usługach stomatologicznych, przejęty, 

zmodyfikowany i przesłany  przez Prezydium NRL  



02.07.2015 r.   Konferencja prasowa na temat opieki nad seniorami 

07. 2015 r.     Projekt pisma do Prezesa NFZ o spotkanie w sprawie planowanego budżetu ( 

nie wysłany, tekst u Mec. Kozika) 

07. 2015 r.   List otwarty do Ministra Zdrowia  w sprawie obniżenia finansowania świadczeń 

stomatologicznych w projekcie budżetu na rok 2016 ( nie wysłany, tekst u Mec. Kozika)  

07.2015 r.    Wystąpienie z pismem do NRL o wystąpienie do MZ o wyłączenie usług 

stomatologicznych z obowiązku prowadzenia list oczekujących w rozumieniu ustawy  o 

świadczeniach zdrowotnych , przyjęte przez Prezydium NRL 05.08.2015 

27.07.2015 r.   Wystąpienie do Dyrektora Departamentu Świadczeń NFZ o przekazanie 

danych dotyczących świadczeń stomatologicznych wykonanych w znieczuleniu ogólnym. w 

ramach gromadzenia materiałów do zorganizowanie konferencji prasowej na temat opieki 

stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi 

14.08.2015 r.   Przesłanie do NRL uwag na temat projektu zarządzenia MZ w sprawie 

ogólnych warunków umów 

14.08.2015 r.   Przesłanie uwag do NRL uwag do projektu zarządzenia prezesa NFZ w 

sprawie kryteriów oceny ofert 

09.2015 r.     Wystąpienie do Prezydium NRL o zgodę na zorganizowanie konferencji 

prasowej na temat opieki nad osobami niepełnosprawnymi 

28.11.2015 r.   Apel do Naczelnej Rady lekarskiej w sprawie wyłączenia usług 

stomatologicznych z prowadzenia list oczekujących 

28.11.2015 r.   Apel do Naczelnej rady Lekarskiej w sprawie zgłoszenia w Radzie NFZ 

postulatu zmiany finansowania świadczeń stomatologicznych 

28.11.2015 r.   Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia ze 

sprzeciwem w sprawie planu finansowego NFZ na rok 2016 w zakresie leczenie 

stomatologiczne 

11.2015 r.     Opracowanie i przedstawienie na posiedzeniu KSNRL wyników Ankiety nr 2-

dotyczącej  zmiany w koszyku i zmiany organizacji świadczeń stomatologicznych 

14.01.2016 r.  Stanowisko w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów 

oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcie umowy o świadczenia opieki zdrowotnej 

21.02.2016 r.   Na posiedzeniu KSNRL w Kołobrzegu przedstawiono stan opieki nad 

niepełnosprawnymi i materiał zebrany do zorganizowania kolejnej konferencji prasowej na 

ten temat 

20.02.2016 r.   Stanowisko w sprawie przygotowanego przez Komisję Europejską projektu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci, jako między innymi 

sprzeciw  co do wzrostu kosztów udzielania świadczeń stomatologicznych  

20.02 2016 r.   Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia z 

prośbą o podjęcie działań w sprawie poprawy opieki stomatologicznej nad 

niepełnosprawnymi 

01.03.2016 r.   Stanowisko w sprawie umów w rodzaju leczenie stomatologiczne zawartych 

ze ŚOW NFZ- tzw. sprawa śląska 

2.03.2016 r.    Wystąpienie do Prezesa NRL o ustalenie spotkania z  Ministrem Zdrowia w 

celu omówienia  systematycznego pogarszania się warunków  wykonywania zawodu lekarza 

dentysty w Polsce 

02.03.2016 r.    Wystąpienie do Prezesa NRL z prośbą o podjęcie działań w sprawie umów 

zawieranych w ŚOW NFZ 

03.03.2016 r.    Wystąpienie do Prezesa NRL o podjęcie wszelkich  możliwych działań, które 

będą miały na celu pomyślne rozwiązanie tzw. „sprawy śląskiej” 

06.05.2016 r.    Wystąpienie do Prezesa NRL o ustalenie spotkania z Prezesem NFZ w celu 

omówienia m.in. finansowania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków 



publicznych ,zasad prowadzenia kontroli NFZ, warunków zawierania umów, zmian katalogu 

świadczeń. 

06.2016 r.     Przekazanie do Okręgowych Komisji Stomatologicznych wyjaśnień co do 

merytoryki i zasad prowadzenia list oczekujących opracowanych wspólnie z Dyrektor 

Departamentu Świadczeniobiorców NFZ dyr. Izabelą Trojanowską 

16.06.2016 r.   W odpowiedzi na projekt rozporządzenia MZ w sprawie współczynnika 

korygującego dla świadczeń dziecięcych opracowano Stanowisko wnoszące zmiany do 

projektu MZ z proponowanych 1,2  na 2,0 ,- w ostateczności zmodyfikowane przez 

Prezydium NRL, które ( bez konsultacji z KSNRL) w przesłanym do Ministra Zdrowia 

stanowisku uznało za możliwe dopuszczenie rozdziału wiekowego dzieci do 12 roku życia 

2,0, a w przedziale 12-18 lat 1,5  

24.06.2016 r.   Zgłoszenie do Ministra Zdrowia  propozycji zmian w projekcie kryteriów 

oceny ofert  

07.2016 r.  W związku z telefoniczną informacją od dr Lucyny Mierzwińskiej-Ładny o 

ponownie pojawiających się problemach interpretacyjnych zasad kwalifikowania pacjentów 

do leczenia protetycznego w Podlaskim OW NFZ , podjęto interwencję w Centrali NFZ, 

sprawa w toku 

13.07.2016 r.    Mailowe  wystąpienie do p.o. Przewodniczącego A. Baszkowskiego z 

propozycją wysłania stanowiska SNRL do Prezesa NFZ w  związku z ukazaniem się projektu 

budżetu NFZ  na rok 2017 i ponownym zmniejszeniem procentowego udziału świadczeń 

stomatologicznych w budżecie NFZ  

18.07.2016 r.   Pismo do Prezesa NRL z prośbą  podjęcie zdecydowanych działań  w sprawie 

planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 w części dotyczącej 

wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego. 


