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W odpowiedzi na wyżej wymienione pismo z dnia l0 paŹdziernika 2014 r. wyjaśniam

co następuje:

W oparciu o postanowienia $ 9 pkt.l za]tącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki

zdrowotnej (Dz. U. Nr 8l poz. 484) Swiadczeniodawca udziela świadczeń przez caĘ okres

obowiązywania umowy, zgodnie z okeślonym w umowie harmonogramem pracy

oraz planem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załączniki do umowy.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami $ l umowy o udzielanie świadczeń opieki

zdrowotnej w rodzaju świadczeń leczenie stomatolog|czne zawanej pomiędzy Śląskim

ow NFZ a Świadczeniodawcą przedmiotem tejże umowy jest udzielanie

przez Świadczeniodawcę świadczeń, w zakesie określonym w pIanie rzeczowo-finansowym.

Natomiast zgodnie z postano.wieniami $ 2 przedmiotowej umowy świadczenia

w poszczególnych zakesach udzielane są zgodnie z harmonogramem pracy przez osoby

wymienione w tymże harmonogramie.

Wydany komunikat miał na celu ewidentne wskazanie sytuacj i,

w której niedopuszczalne jest udzielanie świadczeń, niepozostających w zakresie

stomatologicznych świadczeń gwarantowanych w czasie, który wskazany jest w umowie
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o udzielanie świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych'

Niedopuszczalność stosowania takiej praktyki ma na celu zapewnienie właściwej dostępności

dla świadczeniobiorców, którzy mają zagwarantowane, okreśIone przez Ministra Zdrowia,

możliwe do sfi nansowania świadczenia stomatologiczne.

Jednak z uwagi na specyfikę gwarantowanych świadczeń stomatologicznych,

w szczególności w stosunku do osób po ukończeniu l8 roku życia, za uzasadnione uznać

należy stanov/isko, zgodnie z którym medycznie usprawiedliwiona konieczność kontynuacji

leczenia, pozostającego poza zakresem świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych,

związana z rozpoczętym leczeniem u świadczeniobiorcy w ramach rea|izacji świadczenia

gwalantowanego Ze środków publicznych, pozostaje poza zakesem stosowania wyżej

wymienionego wy|4czenia, o którym mowa była w komunikacie Ś|ąskiego oW NFZ'
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