Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Konsultacyjna

Stanowisko Rady Konsultacyjnej
nr 17/5/2010 z dnia 1 marca 2010r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologicznego
Rada Konsultacyjna uważa, iż do zmian w świadczeniach gwarantowanych z zakresu leczenia
stomatologicznego, zleconych przez Ministra Zdrowia w załączniku do pisma z dnia 16 lutego 2010r
(pismo znak MZ-MD-401-136-17/EHM/10), ma zastosowanie stanowisko Rady Konsultacyjnej
nr 54/16/2009 z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych
do finansowania ze środków publicznych.

Uzasadnienie rekomendacji
Według informacji przedstawionych Radzie Konsultacyjnej przez przedstawicieli Departamentu Matki
i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia wnioskowane zmiany w wykazie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologicznego dotyczą korekty zapisów, które pojawiły się podczas tworzenia
rozporządzeń do znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, przywracającej stan finansowania świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego sprzed
dnia 6 sierpnia 2009 r. Informacje te potwierdza Konsultant Krajowy w dziedzinie protetyki
stomatologicznej.

Tryb przygotowania stanowiska
Niniejsze stanowisko opracowane zostało przez Radę Konsultacyjną na podstawie zlecenia Ministra
Zdrowia (pismo znak MZ-MD-401-136-17/EHM/10) z dnia 16 lutego 2010r. modyfikującego zlecenie
(pismo znak: MZ-MD-0210-578-8/DK/10) z dnia 28 stycznia 2010r., modyfikujące zlecenie (pismo
znak: MZ-MD-0210-578-3/DK/09) z dnia 17 grudnia 2009r., (uzupełnione pismem (pismo znak:
MZ-MD-0210-578-4/DK/09) z dnia 31 grudnia 2009r.), modyfikujące zlecenie (pismo znak: MZ-MD401-136-9/EHM/09) z dnia 15 października 2009r.
Zgodnie z ostatnią wersją zlecenia dla proponowanych zmian w zakresie świadczeń gwarantowanych
z zakresu stomatologii nie ma potrzeby wykonywania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki
zdrowotnej.

Problem zdrowotny
Problem decyzyjny nie wymaga przedstawienia opisu problemów zdrowotnych związanych
z rozpatrywanymi świadczeniami.

Standardowe postępowanie stosowane obecnie
Problem decyzyjny nie wymaga przedstawienia danych dotyczących obecnych standardów
klinicznych stosowanych we wnioskowanych świadczeniach.

Proponowane świadczenia
Świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
Agencja Oceny Technologii Medycznych
Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202
e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl

www.aotm.gov.pl

Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 17/5/2010 z dnia 1 marca 2010r.

Skuteczność proponowanego świadczenia
Nie dotyczy.

Bezpieczeństwo terapii
Nie dotyczy.

Koszty świadczenia i wpływ na budżet płatnika
Nie dotyczy.
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