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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Beaty Małeckiej-Libery, złożone podczas 

13. Posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 2020 r. dot. świadczeń gwarantowanych 

w zakresie stomatologii, uprzejmie proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

1. Brakuje prawidłowej wyceny świadczeń gwarantowanych, które są 
niedoszacowane. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa 
sprawia, że większość zabiegów jest wycenionych poniżej realnych 
kosztów. W związku z tym część lekarzy rezygnuje z kontraktów NFZ. To 
niewątpliwie pogorszy sytuację pacjentów i dostępność usług.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, płatnik świadczeń podjął działania 

związane z rekompensatą wzrostu kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

wynikających z potrzeby zachowania wzmożonego reżimu sanitarnego. W tym celu na 

mocy zarządzenia Nr 104/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z 8 lipca 2020 r. wprowadzono nowy produkt rozliczeniowy w postaci dodatkowej opłaty 

ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Opłata ta stanowi 3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres 

sprawozdawczy, począwszy od rachunku za miesiąc lipiec 2020 r. Jednocześnie płatnik 

wskazał na stałą współpracę z przedstawicielami samorządu lekarskiego w zakresie 

zmiany wyceny świadczeń stomatologicznych. W wyniku licznych spotkań z Naczelną 
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Radą Lekarską oraz na podstawie analizy kosztów świadczeń stomatologicznych płatnik 

dokonał wielu zmian w systemie rozliczania świadczeń wpływających na efektywność 

kosztową świadczeniodawców. Przedmiotowe zmiany dot. m.in.: 

 zwiększenia współczynnika świadczeń udzielanych dzieciom w ramach 

zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia 

ogólnostomatologiczne dla dzieci oraz świadczenia udzielane w dentobusie 

(połowa 2019 r.) z 1,3 na 1,5,

 zwiększenia wyceny świadczeń z zakresu endodoncji (połowa 2020 r.).

 zmiany definicji świadczeń, na podstawie których w centralnych zasadach 

weryfikacji – sprawozdawane i rozliczane są świadczenia stomatologiczne 

np. możliwość wykonania w zębie mlecznym więcej niż 3 wypełnień podczas 

jednej wizyty, możliwość sumowania niektórych świadczeń 

stomatologicznych (2019 r.);

2. Lekarze postulują wprowadzenie corocznej rewaloryzacji wyceny pakietu 
kontraktowego względem wskaźników gospodarczych. Obecna sytuacja 
uprzywilejowuje sektor prywatny, który rekompensuje sobie wzrost cen.

Wycena świadczeń jest oparta o analizę kosztów, która według oceny Ministerstwa 

Zdrowia nie jest możliwa do zastąpienia przez sztywny wskaźnik waloryzacji. 

3. Aktualizacja świadczeń gwarantowanych oraz finansowanie etatu 
asystentki stomatologicznej.

Wycena świadczeń gwarantowanych obejmuje wszystkie elementy składowe 

wchodzące w skład świadczenia, w tym również pracę wymaganego personelu 

medycznego. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
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