Kontraktowanie świadczeń
w rodzaju leczenie
stomatologiczne na 2018 i lata
następne

Kraków, luty 2018

Podstawy prawne
•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń

gwarantowanych

z

zakresu

leczenia

stomatologicznego

(t. j. Dz.U. z 2017 poz. 193 z zm.)
•

Zarządzenie Nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
ze zm.
•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. rozporządzenie

w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie
zawarcia

umów

o

udzielanie

świadczeń

opieki

zdrowotnej

(Dz.U. 2016 poz. 1372 ze zm.). Najważniejsze zmiany dotyczące rodzaju
leczenie stomatologiczne zostały ujęte w Dz. U. 2017 r. poz. 498.

Leczenie stomatologiczne

Oferenci przystępujący do postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani są spełniać wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 193 ze
zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem koszykowym”.
Powyższe rozporządzenie wyznacza minimalny standard udzielania świadczeń
w poszczególnych zakresach, których spełnienie umożliwia oferentowi uczestnictwo
w postępowaniu konkursowym.
W sytuacji nie spełnienia wymagań obligatoryjnych przez oferenta, Komisja konkursowa
ma obowiązek odrzucić ofertę.
Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016, poz. 1372 z zm.), definiuje
dodatkowo oceniane kryteria, które umożliwiają Komisjom konkursowym uszeregowanie
ofert w rankingu końcowym postępowania wg malejącej liczby punktów oceny oferty
i wybór świadczeniodawców do zawarcia umowy.

Wymogi wynikające z Zarządzenia Nr 23/2017/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie stomatologiczne ze zm.

Leczenie stomatologiczne – warunki wspólne

•

Etat przeliczeniowy – liczba punktów rozliczeniowych przyznana na miesiąc
na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez lekarza lub lekarzy
udzielających świadczeń przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w
tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy
gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole); kalkulacyjna wielkość
etatu przeliczeniowego wynosi 15 000 pkt.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu na obszarze właściwości danego
oddziału wojewódzkiego zawiera umowy:
• a) na nie mniej niż pół etatu przeliczeniowego w odniesieniu do jednej umowy
z zachowaniem zasady pracy do godz. 18.00 jeden raz w tygodniu;
• b) na nie więcej niż jeden etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza
i jednej umowy
•

Pół etatu przeliczeniowego to 7 500 pkt. miesięcznie
w tygodniu np.:
- 5 dni po 3 godz.
- 3 dni po 5 godz.

- 15 godzin pracy

Leczenie stomatologiczne –warunki wspólne

W przypadku ubiegania się przez świadczeniodawcę
np. o 4 etaty, które realizowane będą przez 4 lekarzy,
każdy z lekarzy winien spełniać warunki wymagane
pracy przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie,
w tym każdy z lekarzy 1 raz do godziny 18:00.

Leczenie stomatologiczne –warunki wspólne

W rodzaju leczenie stomatologiczne suma godzin pracy (punktów) na
jednego lekarza, w ramach jednej umowy, nie może przekroczyć etatu
w odniesieniu do wszystkich miejsc i zakresów razem.
W przypadku, gdy lekarz pracuje w ramach różnych umów, w kilku
miejscach, może przekroczyć wymiar pełnego etatu.

SPRZĘT WYMAGANY - w miejscu udzielania świadczeń
- stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa,
mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny
- lampa polimeryzacyjna
- skaler
- wstrząsarka do amalgamatu

Warunki realizacji świadczeń – warunki wspólne
LEKARZE DENTYŚCI
1) lekarz specjalista – lekarz dentysta, który posiada specjalizację
II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
2) lekarz ze specjalizacją I stopnia - lekarz dentysta, który posiada
specjalizację I stopnia w określonej dziedzinie medycyny;

3) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarz dentysta, który:
a) rozpoczął specjalizację w określonej dziedzinie medycyny i udziela
świadczeń zdrowotnych w ramach szkolenia specjalizacyjnego,
w podmiocie leczniczym uprawnionym do prowadzenia tego
kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami, pod nadzorem
odpowiedniego lekarza specjalisty oraz uzyskał potwierdzenie, przez
kierownika specjalizacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających
samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,
b) ukończył co najmniej 2 rok specjalizacji w przypadku specjalizacji
w dziedzinie ortodoncji;

Leczenie stomatologiczne –warunku wspólne

POZOSTAŁY PERSONEL: stanowią:
a) osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej posiadająca średnie
wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe
lub
b) osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną
o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała:
– tytuł zawodowy asystentki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna lub
– tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna,
lub
c) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku higiena
dentystyczna lub ukończyła studia wyższe na innym kierunku studiów
o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskała tytuł licencjata,
lub
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,
e) pielęgniarka.

Warunki realizacji świadczeń – warunki wspólne

SPRZĘT Dodatkowo oceniany:
-

endometr – w miejscu udzielania świadczeń
aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania
świadczeń
cyfrowy aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych - w miejscu udzielania
świadczeń
pantomograf cyfrowy- w lokalizacji
pantomograf analogowy – w lokalizacji
aparat do elektrokoagulacji – w miejscu udzielania świadczeń

„W odniesieniu do oceny warunku aparat RTG w miejscu udzielania
świadczeń, informujemy, że istotą tak sformułowanego warunku jest
zapewnienie możliwości wykonania zdjęcia rentgenowskiego w trakcie
udzielania świadczenia, może się to odbywać w innym pomieszczeniu,
również może być zabezpieczane przez podwykonawcę”

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert

Pytanie:
Definicja lokalizacji i miejsca udzielania świadczeń
Interpretacja :
Pojęcie
miejsce
i
lokalizacja
jest
zdefiniowane
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r.
(Dz.U.2016 poz. 1372). w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej .
- lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym
samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych
obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest
zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń;
- miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół
pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie
i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert
Pytanie:
Co to jest czas pracy poradni?
Czy to jest czas pracy lekarzy?
Jakiego procentu lekarzy dotyczy?
Przykład:
Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co
najmniej 10–letnim stażem pracy – co najmniej 75% czasu pracy
poradni.
Interpretacja :
W tych warunkach, w których dostępność lekarzy specjalistów
odnosimy do czasu pracy poradni istotnym jest to, przez jaki czas pracy
poradni
można
uzyskać
pomoc
odpowiednio
wysoko
wykwalifikowanego specjalisty. Zatem, jeżeli poradnia w tygodniu jest
otwarta przez 30 h, to przez 30 h lub odpowiedni procent tego czasu
w poradni można uzyskać pomoc specjalisty (75% to jest 22,5 godziny).

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert
Pytanie:
Wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co
najmniej
100
procedur
(ICD-9)
z
zakresu
23.0301
rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych.
Czy wykonanie dotyczy tylko świadczeń w ramach umowy
z Funduszem?
Jeśli nie- to jak ma być dokumentowana liczba wykonanych zdjęć ?
Interpretacja :
We wszystkich przedmiotach postępowania w kryterium Jakość,
w kategorii Realizacja wybranych świadczeń, wymagana liczba
realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich świadczeń, nie tylko
tych, które są objęte kontraktem z NFZ.
Należy jednak wskazać, że jeżeli w ofercie oferent odnosi się do
świadczeń realizowanych dla innego podmiotu niż NFZ, ciężar
udowodnienia spełniania kryterium leży po stronie oferenta.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert

Pytanie:
Realizacja świadczeń w poradni w każdą sobotę przez co najmniej
6 godzin. Czy sobota musi być dniem dodatkowym?

Interpretacja :
We wszystkich przedmiotach postępowania w kryterium
Dostępność kategoria Organizacja udzielania świadczeń, jeżeli
oferent udziela świadczeń 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu,
w tym 2 dni do godziny 18. w tym jeden z tych dni to sobota, to
oferent uzyskuje punkty z tytułu spełnienia dwóch warunków.
Co do zasady sumowanie punktów nie jest możliwe tylko wtedy,
jeżeli w części „uwagi” wskazano, że w ofercie może być wskazana
tylko jedna odpowiedź do wyboru.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert
Pytanie:
czy praca w sobotę po południu uprawnia do zarówno zaliczenia
„popołudniówki” z jednoczesnym uwzględnieniem iż jest to praca
w soboty?
Czyli czy te warunki można połączyć?

Interpretacja :
We wszystkich przedmiotach postępowania w kryterium Dostępność
kategoria Organizacja udzielania świadczeń, jeżeli oferent udziela
świadczeń 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do
godziny 18. w tym jeden z tych dni to sobota to oferent uzyskuje punkty
z tytułu spełnienia dwóch warunków. Co do zasady sumowanie punktów
nie jest możliwe tylko wtedy, jeżeli w części „uwagi” wskazano, że w ofercie
może być wskazana tylko jedna odpowiedź do wyboru.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert
Pytanie:
Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi –
100% czasu pracy poradni.
Co uprawnia do stwierdzenia 10 letniego stażu pracy z dziećmi?

Interpretacja :
W ofercie wystarczającym jest złożenie oświadczenia o tym, że
zgłaszana osoba ma co najmniej 10 letni staż pracy z dziećmi od
otrzymania i utrzymania prawa wykonywania zawodu.
Oferent jednak powinien móc to udowodnić.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert

Pytanie:
Wykonywanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie,
procedur (ICD-9) wskazanych w rozporządzeniu kryterialnym.

Interpretacja :
Warunek będzie spełniony jeżeli świadczeniodawca w ciągu
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc,
w którym ogłoszono postępowanie, chociaż raz wykonał każdą
z wymienionych procedur medycznych.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert
Pytanie:
Czy wykonywanie procedur dotyczy wyłącznie świadczeń udzielanych
w ramach umowy z NFZ? I czy te procedury mają być wykonane
wszystkie czy którakolwiek z nich?
23.1105 postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi –
bezpośrednie pokrycie miazgi;
23.1203 amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym
korzeniem;
23.1205 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym
korzeniem;
23.1206 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi;
23.1208 ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym
korzeniem.
Interpretacja :
Wymagana liczba realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich
świadczeń, nie tylko tych, które są objęte kontraktem z NFZ.
Należy jednak wskazać, że jeżeli w ofercie oferent odnosi się do
świadczeń realizowanych dla innego podmiotu niż NFZ, ciężar
udowodnienia spełniania kryterium leży po stronie oferenta.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert

Pytanie:
Leczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie,
świadczeniobiorców w zakresie rozpoznań (ICD-10) wskazanych
w rozporządzeniu kryterialnym – co najmniej 75% świadczeń.
Czy 75% całego wykonania w ramach kontraktu z NFZ, czy również
świadczeń udzielonych komercyjnie?

Interpretacja :
Wymagana liczba realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich
świadczeń, nie tylko tych, które są objęte kontraktem z NFZ.
Należy jednak wskazać, że jeżeli w ofercie oferent odnosi się do
świadczeń realizowanych dla innego podmiotu niż NFZ, ciężar
udowodnienia spełniania kryterium leży po stronie oferenta.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert

Pytanie:
W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie
specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę
jednostek
akredytowanych
do
prowadzenia
szkolenia
specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych.

Interpretacja :
W odniesieniu do Tabeli nr 2 Leczenie Stomatologiczne cześć
wspólna II. Jakość – pozostałe warunki pkt. 3 i pkt 4, Punkty
powinna uzyskać każda jednostka prowadząca szkolenie
akredytacyjne w dziedzinie stomatologii zgodnej z przedmiotem
postępowania konkursowego.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert

Pytanie:
„co najmniej 75% świadczeń” oznacza, że :
oferent miał prowadzić leczenie 21 z 27 wymienionych schorzeń?
75% wszystkich wykonanych przez oferenta świadczeń mieściło się
w granicach rozpoznania tych 27 jednostek chorobowych?
oraz czy (analogicznie do pytania II.1.4 i II.2.2) - czy dotyczy to tylko
świadczeń udzielonych w ramach umowy z NFZ?

Interpretacja :
Warunek oznacza, że 75% wszystkich wykonanych świadczeń (również
komercyjnych) przez oferenta świadczeń mieściło się w granicach
rozpoznania tych jednostek chorobowych.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert
Pytanie:
Czy fakt odejścia osoby specjalizującej się (zakończenie szkolenia) w
trakcie trwania umowy wywoła jakiś skutek? Czy w stosunku do tego
kryterium którego istnieje warunek ciągłości kryterium?
Interpretacja :
To nie jest sposób oceny ale problem dotyczący realizacji umowy.

Pytanie:
Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu
przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy
czym w przypadku wystawiania recept i skierowań – co najmniej
przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.
Czy aplikacja sprawozdawcza spełnia te kryteria?
Interpretacja :
Nie. Sprawozdanie do NFZ to nie jest dokumentacja medyczna.

Leczenie stomatologiczne - kryterium
oceny ofert
Pytanie:
Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane w harmonogramie umowy, od 1 do 2
przypadków – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc,
w którym ogłoszono postępowanie.
Pytanie: Jak należy zdefiniować „przypadek”? Zapis ponadto odnosi się do „osób
wykazanych w harmonogramie”, a nie „podmiotów”- czy więc pojęcie „przypadku”
odnosimy do każdego wykazanego w umowie lekarza? Czy nie jest to działanie prawa
wstecz?- świadczeniodawcy nie byli świadomi wykonując dotychczasową umowę, że
nawet jednostkowy brak świadczeń skutkuje konsekwencjami w następnym
postępowaniu.
Interpretacja :
Weryfikacja warunku powinna odbywać się na podstawie sprawozdań
świadczeniodawców. Jeżeli wykazany w harmonogramie lekarz w przyjętym do oceny
okresie nie udzielił żadnego świadczenia uzasadnia to przyznanie punktów ujemnych.
Jeżeli stwierdzono, że był jeden taki lekarz, lub dwóch takich lekarzy to należy
przyznać jeden punkt ujemny. Jeżeli więcej niż dwóch lekarzy to 2 punkty ujemne.
Pod pojęciem „przypadek” mieści się osoba wykazana w harmonogramie, a nie
pacjent (świadczeniobiorca).Przypadek oznacza lekarza a nie świadczenie.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny ofert

Pytanie:
Jak powinien wyglądać harmonogram pracy lekarzy i poradni aby otrzymać
dodatkowe punkty za realizację świadczeń w poradni 6 godz. dziennie przez 5
dni w tygodniu, w tym dwa dni do godz. 18.00

Odpowiedź:
Każdy lekarz zatrudniony w poradni, niezależnie od wymiaru etatu, musi mieć
w harmonogramie pracy wymagany jeden dzień do godz. 18.00.
Aby uzyskać dodatkowe punkty za powyższe kryterium, harmonogram pracy
poradni musi spełnić warunki dodatkowo oceniane.
W związku z tym, w tygodniowym harmonogramie pracy poradni powinny być
uwzględnione 2 dni do godz. 18.00 oraz 5 dni po 6 godzin dziennie. Powyższe
dotyczy każdego wymiaru etatu (np. 0,9 etatu, 0,75 etatu, 0,5 etatu czy 0,3 etatu).

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny ofert

Pytanie:
Kiedy można otrzymać dodatkowe punkty za odpowiedź na pytanie
ankietowe: co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane
dla osób niepełnosprawnych – w miejscu udzielania świadczeń
Odpowiedź:
Dodatkowe punkty za spełnienie powyższego warunku może otrzymać
tylko ten oferent, który zapewni pacjentom pomieszczenie sanitarne
przystosowane dla osób niepełnosprawnych na tej samej kondygnacji,
na której znajdują się pomieszczenia poradni.

Leczenie stomatologiczne - kryterium oceny
ofert

Interpretacja :
W sytuacji, w której badany jest warunek: „w okresie
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc,
w którym, ogłoszono postępowanie” liczenie okresu
rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, w którym
ogłoszono postępowanie tj. od 1 grudzień 2016 do 30 listopad
2017r.

Zasady ogólne

 Oferty muszą być przygotowane na właściwe postępowanie - zgodne z kodem
terytorialnym miejsca udzielania świadczeń;
 Oferta musi zawierać ilość punktów na 6 miesięcy (pół roku)

 W przypadku gdy oferent udzieli twierdzącej odpowiedzi na zapytanie ankietowe
Komisja Konkursowa oczekuje, że oferent jest w stanie udowodnić stan faktyczny na
każdym etapie postępowania konkursowego.
 Wszystkim oferentom, którzy posiadają w swoich zasobach RTG, pantomograf lub
umowę z podwykonawcą na te świadczenia przypominamy, że na dzień składania
oferty powinien posiadać aktualne zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów
rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, oraz uruchamianie pracowni
stosujących takie aparaty wydane przez właściwy Inspektorat Sanitarny.

Zasady ogólne

Uprzejmie prosimy o dołączenie do oferty kopię dokumentów, w szczególności:
 karta specjalizacji oraz potwierdzenie, przez kierownika specjalizacji –
w przypadku wskazania w ofercie lekarza w trakcie specjalizacji
 a w przypadku udzielenia twierdzących odpowiedzi na poszczególne pytania
ankietowe, dodatkowo oceniane, prosimy o dołączenie poniższych
dokumentów:
 kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością
 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje „pozostałego personelu”
 kopia umowy o współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zasady ogólne

Zasady ogólne

§5 ust.1
Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest
obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres
realizacji umowy chyba, że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
§5 ust.2
Oferent, który zadeklarował spełnienie określonego warunku podlegającego
ocenie jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji
świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na postawie art. 31d
ustawy o świadczeniach.

Dziękuję za uwagę

tel. (12) 29-88-179, 180,171

