ZARZĄDZENIE Nr 56/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 8 września 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
zmienionym zarządzeniem Nr 52/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 27 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 9:
a) lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe
z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin
kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskała co najmniej tytuł
licencjata, lub”,
b) dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) pielęgniarka;”;
2) w załączniku nr 1 Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie
stomatologiczne:
a) w lp. 67:
- kolumna nr 5 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:
„Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia
8. roku życia.”,

-

kolumna

nr

3

„Kod

świadczenia

wg

NFZ”

otrzymuje

brzmienie:

„5.13.00.2310090”,
b) w lp. 100:
- kolumna nr 5 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:
„Świadczenie

dotyczy

naprawy

ruchomego

aparatu

ortodontycznego

wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku
życia. Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym
(nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu
nieprawidłowego użytkowania).”,
-

kolumna

nr

3

„Kod

świadczenia

wg

NFZ”

otrzymuje

brzmienie:

„5.13.00.2325040”;
3) w załączniku nr 3c „Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady
udzielania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne” w kolumnie: Nazwa zakresu:
Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym w części
Personel lp. 1.4 otrzymuje brzmienie:
„pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki”;
4) w załączniku nr 3d „Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady
udzielania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne” w kolumnie: Nazwa zakresu:
Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii w części: Personel:
a) lp. 1.1 otrzymuje brzmienie:
„1) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub
chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej, lub periodontologii, lub
paradontologii, lub
2) lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii
stomatologicznej, lub
3) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub periodontologii, lub
4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii
szczękowej”,
b) w lp. 1.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2

„2) pielęgniarka posiadająca 2-letnie doświadczenie zawodowe lub pielęgniarka,
która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub
pielęgniarstwa chirurgicznego lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego, lub pielęgniarka, która posiada
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa
chirurgicznego

lub

w

trakcie

szkolenia

specjalizacyjnego

w

dziedzinie

pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego”.
§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia,
stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego
Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia
w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów
zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami
po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
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