
 

 

 

 

  NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA SEJMU RP 

 

  Z DNIA 11 MAJA 2011 ROKU w godz. 12.15 – 14.00 

 

  NA TEMAT WYCENY PROCEDUR STOMATOLOGICZNYCH 

  FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I PRAWIDŁOWOŚCI  

  POSTEPOWAŃ KONKURSOWYCH. 

 

W dniu 11 maja bieżącego roku obradowała Komisja Zdrowia Sejmu RP na temat wyceny procedur 

stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych oraz prawidłowości postępowań 

konkursowych. Informację na w/w temat miał przedstawić prezes NFZ. W posiedzeniu oprócz 

posłów, członków w/w komisji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i centrali NFZ.  

Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentowały z NRL Marta Klimkowska-

Misiak i Jolanta Szczurko (członkinie grupy roboczej Komisji Stomatologicznej ds współpracy z 

NFZ). Byli również reprezentanci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i stowarzyszeń 

stomatologicznych.     

Po otwarciu posiedzenia, przewodniczący sejmowej komisji B. Piecha oddał głos stronie referującej 

temat. Niestety przedstawiciele centrali NFZ reprezentowani między innymi przez prezesa J. 

Dworskiego, pana Klichowicza nie przygotowali szczegółowych informacji na temat  wiodący 

spotkania. Prezentowane  informacje nie wyjaśniły żadnego z kluczowych zagadnień , wręcz 

wprowadziły chaos informacyjny. Następnie udzielono głosu gościom.  Andrzej Cisło - 

pełnomocnik wspomnianych stowarzyszeń stomatologicznych poinformował uczestników 

posiedzenia o wycenie procedur stomatologicznych i nieprawidłowościach z tym związanych a 

także o sposobie przeprowadzania postępowań konkursowych, odwoławczych i niedoskonałościach   

występujących także w tym obszarze działań NFZ.  

Blisko 30 stronicowe opracowanie na przedstawiony  temat przegotowane przez Komisję 

Stomatologiczną NRL zostało przekazane do MZ w marcu br.  

Wielu parlamentarzystów, między innymi posłanki Mucha, Masłowska, Skowrońska, Rajewicz oraz 

posłowie Sprawka, Hoc, Latos, Sopliński, Kłosik i inni zadawali pytania dotyczące nieścisłości 

informacyjnych zawartych w materiale przygotowanym przez NFZ. Najczęstsze pytania, w 

zasadzie każdego pytającego, dotyczyły problematyki związanej z opieką stomatologiczną nad 

dziećmi realizowaną w szkolnych gabinetach. Odpowiedzi przedstawicieli NFZ i MZ nie wyjaśniły 

problemu, w minimalnym choćby stopniu. Na zakończenie spotkania przewodniczący komisji 

B.Piecha oddał ponownie na chwilę  głos stomatologom.  Marta Klimkowska-Misiak członek 

Prezydium NRL poinformowała uczestników posiedzenia, że Naczelna Izba Lekarska od wielu lat  

sygnalizowała i przekazywała Ministerstwu Zdrowia, NFZ, Ministerstwu Finansów informacje na 

tematy prezentowane w pierwszej części spotkania. Stojąc na straży należytego wykonywania 

zawodu lekarza i  lekarza dentysty wielokrotnie podnosiła problem rzeczywistej wyceny kosztów 

procedur stomatologicznych. Niestety NFZ w chwili obecnej, w niektórych oddziałach 

wojewódzkich płaci za ekstrakcję zęba mniej niż 20 złotych, podczas gdy już 15 lat temu w 

związku z wprowadzaniem Rejestru Usług Medycznych wyliczono koszt usunięcia zęba na 

poziomie 30 złotych. W nawiązaniu do tematu profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży, 

poinformowała, że w ubiegłym roku zespół d/s współpracy z NFZ kilkukrotnie spotykał się  w 

centrali NFZ i w Ministerstwie Zdrowia z obecnymi na sali, panami: Dworskim i Klichowiczem 

oraz panią Korbasińską w celu  wypracowania możliwości wprowadzenia współczynnika 

korygującego dla procedur związanych z leczeniem dzieci. Świadczenia dla wymienionej grupy 

można oczywiście realizować posiadając kontrakt na świadczenia ogólnostomatologiczne w 

pakiecie podstawowym  ale  praca z dziećmi i młodzieżą jest dużo trudniejsza niż z dorosłą osobą i 



w obecnej sytuacji liczba procedur dziecięcych jest znikoma w stosunku do zabiegów 

wykonywanych dorosłym. Niestety pomimo podjęcia wielu działań aby wprowadzić wspomniany 

współczynnik (jak to ma miejsce w POZ, gdzie funkcjonują współczynniki dla poszczególnych 

grup wiekowych) i widocznego poparcia tego dążenia zarówno ze strony pracowników  centrali 

NFZ jak i MZ, na ostatnim spotkaniu podczas którego miano podjąć decyzję o wprowadzeniu 

współczynnika, poinformowano nas, że pan prezes Paszkiewicz w arbitralny sposób nie wyraził 

zgody na wspomniane działanie. Na domiar złego, po przeprowadzeniu konkursu ofert na rok 2011 

i lata następnie, zredukowana została  drastycznie  i tak bardzo niewielka liczba gabinetów 

szkolnych.  

Następnie padły z sali  wnioski formalne o „odrzucenie raportu NFZ”. Przewodniczący Sejmowej  

Komisji Zdrowia zaproponował aby uzyskane informacje uznać za wstęp do dalszej analizy 

zagadnienia, która powinna nastąpić w  ciągu najbliższego miesiąca w oparciu o informacje zawarte 

w opracowaniu przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ, które powinno zawierać 

strategię ministerstwa, dotyczącą opieki stomatologicznej obywateli Polski a zwłaszcza dzieci i 

młodzieży, po czym obrady komisji zakończono. 

                                                            

                                                                               Marta Klimkowska- Misiak 

 

 

                                                           


