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Pan Andrzej Matyja
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej

W odpowiedzi na uwagi przedstawione w Stanowisku Nr 7/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (pismo NRL-ZRP.0212.73.2021 .OB, NRL-ZRP.KW00113.2021), uprzejmie wyjaśniam.
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zwanym
dalej projektem zarządzenia, stanowi, że :
„Przy rozliczaniu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia,
po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie dla zakresu, w którym udzielono tych
świadczeń, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych
świadczeń, zwiększeniu ulegają liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania w tym
zakresie, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć
maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość odpowiadającą świadczeniom udzielonym
świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia ponad kwotę zobowiązania w tym kwartale”.
Co oznacza, że:
1. W sytuacji, gdy realizowana jest umowa o udzielanie świadczeń stomatologicznych u dzieci
do 18 r. ż. – finansowanie świadczeń udzielonych ponad kwotę tej umowy odbywa się
ze środków Funduszu Medycznego wg reguły przedstawionej w projekcie zarządzenia.
2. W sytuacji, gdy realizowana jest umowa obejmująca leczenie stomatologiczne dzieci do 18
r. ż oraz osób dorosłych –świadczenia stomatologiczne wykonane u dzieci rozliczane są
do całkowitej kwoty zobowiązania wynikającej z umowy, a po jej przekroczeniu – ze
środków Funduszu Medycznego wg zasady przedstawionej w projekcie zarządzenia.
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3. Zwiększenie na wniosek świadczeniodawcy liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty
zobowiązania po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie dla zakresu, o
którym mowa w projekcie zarządzenia może wiązać się z koniecznością dostosowania
harmonogramu pracy świadczeniodawcy.
Możliwa jest również konieczność rozszerzenia obowiązku sprawozdawczego.
4. Pragnę dodać, iż obecnie, w Ministerstwie Zdrowia procedowane są zmiany rozporządzenia
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, polegające na
dodaniu nowego zakresu gwarantowanych świadczeń stomatologicznych dedykowanych
dzieciom.

Z poważaniem,
Bernard Waśko
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
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