
Projekt programu posiedzenia komisji w dniu 17 kwietnia 2013 roku 

Temat wiodący spotkania to próba uzyskania odpowiedzi na pytania zawarte w treści listu 

zadresowanego do dyrektora Oddziału Mazowieckiego NFZ Adama Twarowskiego (treść listu 

poniżej):  

       Szanowny Pan 

              Adam Twarowski 

                                                                        Dyrektor  

                                 Mazowieckiego Oddziału NFZ 

 

 

 

 W związku z planowanym posiedzeniem Komisji ds. lekarzy dentystów Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Warszawie dniu 17 kwietnia 2013 r. w siedzibie OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej 

18 w godzinach od 10.00 do 12.00 i jego tematem wiodącym dotyczącym realizacji „kontraktów 

stomatologicznych” i problemów z nią związanych występujących po stronie świadczeniodawców i 

płatnika, proszę o delegowanie na w/w zebranie pracowników Sekcji Stomatologii MOWNFZ oraz 

przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

1/.  Jaki procent budżetu MOWNFZ jest przeznaczony na kontraktowanie świadczeń z zakresu 

stomatologii i jaki jest realizowany w poszczególnych zakresach świadczeń stomatologicznych ? W 

przypadku zakresu „świadczenia ogólnostomatologiczne” proszę o podział na następujące 

podgrupy świadczeń: 

 

- stomatologia zachowawcza z endodoncją 

- chirurgia stomatologiczna 

 protetyka 

  

2/. Jaka część w/w budżetu jest wykorzystywana na profilaktykę stomatologiczną (porównanie lat 

2010, 2011 i 2012 w tym zakresie) z rozbiciem na poszczególne procedury w taki sam sposób jak 

przygotowała to Sekcja Stomatologii w ubiegłym roku na wrześniową konferencję w Ministerstwie 

Zdrowia.? 

 

3/.  Jaki procent umów stanowią umowy w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i 

młodzieży do ukończenia 18 r.ż i ile ich jest? 

 

4/. Jak MOWNFZ ocenia wpływ wprowadzenia systemu e-wuś na realizację umów kontraktowych? 

 

5/. Czy istnieją szanse na wprowadzenie współczynnika korygującego dla świadczeń 

ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży w zbliżającym się  postępowaniu konkursowym? 

 

6/. Jakie środki w POZ-cie przeznaczane są na  zabezpieczenie dostępu do profilaktyki fluorkowej i 

ile dzieci jest objętych tym działaniem? 

 

7/. Jaki procent „budżetu stomatologicznego” stanowią świadczenia wykonywane kobietom w 

ciąży? 

 

8/. Jakie są plany budżetowe w zakresie stomatologii w zbliżającym się postępowaniu 

konkursowym? 

 

9/. Jakimi kryteriami kieruje się MOWNFZ planując dostępność do świadczeń stomatologicznych 

na terenie MOWNFZ? Czy brana jest pod uwagę liczba mieszkańców (pacjentów) przypadająca na 



jednego lekarza stomatologa w danym rejonie? 

 

10/. Zasady weryfikacji wstecznej rozliczonych procedur leczniczych 

 

11/. Najczęściej popełniane błędy sprawozdawcze przez świadczeniodawców – lekarzy dentystów. 

 

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby. 

 

       Marta Klimkowska-Misiak 

                                                                     Przewodnicząca Komisji ds. lekarzy dentystów 

                                                                                        ORL w Warszawie 

  


