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Szanowny Panie Prezesie,

odnosząc się do Pana odpowiedzi, zawartej w piśmie z dn. 21.05.2020, w imieniu lekarzy

stomatologów, bardzo proszę o wyjaśnienie kolejnych kwestii.

Informacja o tym, że zmiany kontraktowania świadczeń planowane są od 1 lipca 2020 r. jest

dość istotna jednak nadal występują problemy ze zrealizowaniem kontraktów. Do czasu

epidemii, lekarze przyjmowali po 130 - 150 pacjentów miesięcznie żeby „wyrobić” kontrakt.
W obecnej chwili, lekarzom dentystom zostały narzucone restrykcje sanitarne tj. środki

ochrony osobistej dla pracowników i pacjentów. Jak informują lekarze, NFZ nie zapewnia

dentystom żadnych środków ochrony osobistej a ich koszty znacznie wrosły. Ponadto lekarze
muszą zachować co najmniej godzinny odstęp pomiędzy przyjmowanymi pacjentami. To niesie

za sobą problem ze zrealizowaniem kontraktu. Lekarze wskazują, że w sytuacji gdy za wizytę
z bólem, gdy pacjent ma założony opatrunek, otrzymują 11 zł brutto, przy czym koszt ubrania
ochronnego dla lekarza i pacjenta na takiej wizycie wynosi ok. 50 zł (w cenie promocyjnej),

pozostaje im jedynie rozważenie rezygnacji z kontraktów.

Zmiana współczynnika korygującego wysokość świadczenia wstecz tj. od marca 2020 znacznie
ułatwi pracę lekarzom stomatologom, gdyż będą mogli zabezpieczyć siebie samych jak
i pacjentów w środki ochrony osobistej a przede wszystkim nie będą mieli problemu z realizacją

kontraktów podpisanych z NFZ.
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W związku z tą trudną sytuacją, proszę Pana Prezesa o odpowiedź: czy NFZ wprowadzi

współczynnik korygujący wycenę świadczeń wstecz tj. od 14 marca 2020 roku, od momentu
ogłoszenia epidemii? Na to głównie liczą lekarze stomatolodzy. Takie rozwiązanie miało wejść

w życie po 7 kwietnia 2020. Czy jest to nadal możliwe?

Z wyrazami szacunku
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