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Prezes 

Naczelnej Rady Lekarskiej

W nawiązaniu do postulatów przedstawionych w apelu Prezydium Naczelnej Rady 

Lekarskiej z dnia 24 września 2021 r. o wprowadzenie jednolitych zasad organizacji udzielania 

świadczeń stomatologicznych po wygaśnięciu obecnie obowiązujących umów w rodzaju leczenie 

stomatologiczne, przesłanych pismem z dnia 24 września 2021 r., NRL-ZRP.KW-01154.2021, 

NRL-ZRP.0212.1145.2021.KSS, uprzejmie informuję.

Zgodnie z zadaniami ustawowymi Narodowego Funduszu Zdrowia określonymi 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm. ), do obowiązków Funduszu, 

pełniącego w systemie opieki zdrowotnej rolę płatnika, należy m.in. zapewnienie jakości, 

dostępności i ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Art. 18 ust. 2 ustawy zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t. j. z 2021, poz. 

861 ze zm.) wprowadza możliwość utrzymania dostępności i ciągłości udzielania  świadczeń w 

sposób szczególny w okresie trwającej epidemii.

Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest do jego stosowania, gdy sytuacja 

dotycząca świadczeń z danego zakresu tego wymaga. 

Odnosząc się do wniosku o dokonanie  zmiany w wycenie świadczeń stomatologicznych, 

uprzejmie wyjaśniam, iż wprowadzanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmian 

w wycenie świadczeń oraz wprowadzanie współczynników korygujących wycenę świadczeń 

opieki zdrowotnej nie zostało ocenione pozytywnie podczas kontroli działań Funduszu 
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prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w odniesieniu do zadań dla Prezesa Funduszu 

przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292 i 1559).

Rzetelnej i adekwatnej kalkulacji do przedstawionych w Pana piśmie oczekiwań odnośnie 

wyceny świadczeń stomatologicznych może dokonać Agencja Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji.

Obecnie, Agencja prowadzi prace nad kompleksową wyceną świadczeń z zakresu 

chirurgii stomatologicznej i periodontologii, biorąc pod uwagę ustalenia podjęte wcześniej przez 

Ministerstwo Zdrowia, Fundusz i przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej.

Odnosząc się do wniosków o podjęcie prac nad wyceną kolejnych gwarantowanych 

świadczeń stomatologicznych, pragnę zauważyć, iż  instytucją właściwą do podjęcia dalszej 

dyskusji i decyzji w tym zakresie  jest  Ministerstwo Zdrowia.

Z poważaniem,
Bernard Waśko

Zastępca Prezesa ds. Medycznych
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