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Pan Andrzej Matyja

Prezes 

Naczelnej Rady Lekarskiej

Odnosząc się do treści Apelu nr 1/2021 Konwentu Prezesów Okręgowych Rad 

Lekarskich z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie poprawy sytuacji praktyk stomatologicznych, 

przekazanego przez Pana Prezesa pismem z dnia 26 marca 2021 r. znak PNRL.KW-00007.2021, 

PNRL.076.3.2021.CM, uprzejmie wyjaśniam. 

W dniu 11 marca 2021 r., na kolejnym spotkaniu przedstawicieli Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, ustalono, iż dalsze, wspólne  

działania nad zmianą wyceny świadczeń stomatologicznych będą zmierzały do wypracowania 

całkowicie nowego sposobu kontraktowania i finansowania tych świadczeń. 

Taki kierunek prac, przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na finansowanie ze środków publicznych gwarantowanych 

świadczeń stomatologicznych.

Planowane zmiany mają polegać  na opracowaniu ryczałtowej, kompleksowej  wyceny 

świadczeń, która obejmować będzie  całość realizowanej procedury (włącznie ze znieczuleniem 

oraz wszystkimi świadczeniami towarzyszącymi zabiegowi) w miejsce obecnie obowiązującego 

sumowania wartości punktowej poszczególnych świadczeń stomatologicznych składających się 

na procedurę medyczną. Wprowadzenie zmiany w sposobie finansowania świadczeń 

stomatologicznych wymaga nie tylko zaangażowania merytorycznego, ale też  szeregu analiz 

i szacunków finansowych na podstawie danych sprawozdawczych z wykonania świadczeń 

w poprzednich latach.

Pragnę więc podkreślić, iż pomimo pełnego zaangażowania Narodowego Funduszu 

Zdrowia  w powyższe działania  oraz dokładania wszelkich starań, aby podjęte zobowiązania 

zostały wykonane w terminie najszybszym z  możliwych – całość  prac polegających na 
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całkowitym przebudowaniu kontraktowania i finansowania świadczeń wymaga odpowiednio 

długiego czasu. 

W pierwszej kolejności zaplanowano opracowanie zmiany finansowania świadczeń 

zabiegowych z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii. Wstępne pogrupowanie  

świadczeń w kompleksowe procedury zaproponowali przedstawiciele Komisji 

Stomatologicznej, zaś obecnie materiał procedowany jest w Funduszu.

Po  zakończeniu tego etapu prac, wypracowany przez Fundusz materiał zostanie 

przesłany odrębnym pismem do Naczelnej Rady Lekarskiej celem przedstawienia opinii. 

Zostanie również przedstawiony Ministerstwu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii 

Medycznej i Taryfikacji oraz  nadzorowi merytorycznemu.

Pragnę wyrazić przekonanie, iż podjęte działania przyczynią się do poprawy 

finansowania świadczeń wykonywanych w ramach umów zawartych z Funduszem oraz poprawy 

sytuacji praktyk lekarskich o co wnosi środowisko lekarsko dentystyczne w Apelu oraz, że 

zostaną zaakceptowane przez środowisko medyczne.

Z poważaniem,
Bernard Waśko

Zastępca Prezesa ds. Medycznych
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