
APEL Nr  6/2020/VIII 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 

z dnia 6 maja 2020r. 

 
o wprowadzenie zmian do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 
dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 
stomatologiczne 
  

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie apeluje o pilną zmianę Zarządzenia 
Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju leczenie stomatologiczne poprzez zwiększenie finansowania świadczeń 
stomatologicznych w wyniku wprowadzenia współczynnika korygującego wycenę udzielonych 
świadczeń minimum na poziomie 2,4.    

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie znana jest treść projektu 
zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego Zarządzenie Nr 
47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju leczenie stomatologiczne, który opublikowany został na stronie Narodowego Funduszu 
Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2020 r. Pomimo jednak wskazania pilnego charakteru sprawy i 
podkreślenia konieczności zwiększenia podczas epidemii COVID-19 dostępności do świadczeń 
z zakresu leczenia stomatologicznego udzielanych w ramach zawartych umów, do dnia 
dzisiejszego przedmiotowe zarządzenie zmieniające nie zostało ostatecznie wprowadzone.  

Niezależnie od treści w/w projektu zarządzenia zmieniającego Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie wyraża stanowisko, że zwiększenie finansowania winno dotyczyć 
wszystkich świadczeń stomatologicznych realizowanych w ramach umów zawartych z 
Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym także i tych umów zawartych już przed dniem wejścia 
w życie zarządzenia zmieniającego. W tym też celu, abstrahując od rozwiązań przyjętych w 
przedmiotowym projekcie, należałoby objąć współczynnikiem korygującym wycenę 
udzielonych świadczeń minimum na poziomie 2,4 wszystkie zakresy świadczeń 
stomatologicznych.  

Nadto w ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wprowadzone 
regulacje, mające na celu zwiększenie finansowania świadczeń stomatologicznych, winny 
obowiązywać nie tylko w stanie epidemii, ale również i po odwołaniu tego stanu. Należy 
bowiem mieć na uwadze, że nie wiadomo do kiedy owy stan epidemii będzie trwał, jak również, 
jak po jego odwołaniu będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w kraju. Niezależnie od  

 



 

 

powyższego pamiętać należy, że zagrożenie zakażeniem nie zniknie, a w przypadku 
świadczeń stomatologicznych będzie znacząco wyższe w porównaniu z innymi rodzajami 
świadczeń zdrowotnych. Po zniesieniu stanu epidemii reżim sanitarny zapewne nie będzie aż 
tak znacząco obniżony w stosunku do obecnego ażeby możliwe było udzielanie świadczeń w 
ilości takiej, jak sprawozdawana na początku tego roku, a więc jeszcze przed ogłoszeniem 
stanu epidemii. Koszty działalności leczniczej będą więc analogiczne do kosztów ponoszonych 
przez gabinety dentystyczne w dniu dzisiejszym.  

Powyższe rozwiązania są w ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
niezbędne z punktu widzenia konieczności zakupu i stosowania zaostrzonych rygorów 
sanitarnych dostosowanych do zaleceń inspekcji sanitarnej oraz wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia dotyczących sposobu udzielania świadczeń stomatologicznych w okresie stanu 
epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2. 

              W związku z powyższym Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie apeluje 
o jak najszybszą nowelizację Zarządzenia Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie 
wskazanym powyżej.  

 

 


