Petycja
do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
Umowy o udzielanie świadczeń stomatologicznych, podpisywane były w większości ponad 2 lata temu,
w zupełne innych warunkach, niż te, jakie mamy obecnie: koszty udzielania świadczeń i utrzymania
gabinetów w czasie trwającej pandemii koronawirusa wzrosły niepomiernie. Refundacja wizyty
stomatologicznej nie pokrywa nawet podstawowych kosztów jej przeprowadzenia w związku z
koniecznością wdrożenia zaleceń sanitarnych dotyczących zarówno całego gabinetu, jak i zabezpieczeń
związanych z każdą wizytą pacjenta. W szczególnie trudnej sytuacji są gabinety szkolne: nie udzielają
świadczeń i każdy upływający tydzień oddala możliwość realizacji tegorocznej umowy.
Władze publiczne zdają się nie dostrzegać tych problemów. Nawet zaproponowane w dniu 7 kwietnia
br. przez Prezesa NFZ częściowe rozwiązania dotyczące finansowania świadczeń stomatologicznych na
czas epidemii (przedstawione jako projekt Zarządzenia Prezesa NFZ) zostały wycofane, gdyż z
niezrozumiałych względów Zarządzenie to nie zostało wydane.
Wobec spodziewanej recesji gospodarczej wzrosną oczekiwania pacjentów co do możliwości
pozyskania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Tymczasem
gabinety stomatologiczne będą musiały więcej czasu poświecić na czynności sanitarne pomiędzy
wizytami, by spełnić obowiązujące wymogi bezpieczeństwa. Jeśli na problemy organizacyjne
dodatkowo nałoży się finansowanie na granicy lub poniżej granicy kosztów, udzielanie tych świadczeń
stanie się niemożliwe.
Petycją tą wzywamy Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia do natychmiastowego podjęcia
z Naczelną Radą Lekarską rozmów dotyczących finansowania świadczeń stomatologicznych w
perspektywie przynajmniej najbliższych 12 miesięcy. Istnieje bogaty wachlarz rozwiązań możliwych
do zastosowania w ramach obowiązujących przepisów, umożliwiających wykonywanie zawartych z
Funduszem umów, w szczególności:
•
współczynniki korygujące wartość punktową świadczeń, dostosowujące wycenę świadczeń do
obecnie ponoszonych kosztów,
•
finansowanie teleporad stomatologicznych, które wobec wydłużonego okresu oczekiwania
pacjentów na wizytę będą jednym ze sposobów sprawowania opieki nad pacjentem również w
stomatologii,
•

umożliwienie wykorzystania zapisanych w umowach limitów świadczeń do końca 2021 roku.

Nikt z nas nie chce rezygnować z leczenia pacjentów w ramach świadczeń gwarantowanych, w
szczególności z leczenia dzieci, ale nie możemy zaakceptować sytuacji, w której koszty udzielania
świadczeń będą przewyższały przychody z tytułu umów.

Petycja udostępniona do podpisu w dniu11 maja 2020r.
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