16

pi¹tek - poniedzia³ek 9 - 12 listopada 2018 r.

Statystyki s¹ nieub³agane - 40 proc. Polaków w wieku 65 - 74 lat nie ma ju¿ ani
jednego swojego zêba

Niestety, utrata naturalnych zêbów dotyczy coraz m³odszych
osób - z badañ wynika, ¿e
1,5 proc. populacji Polski w wieku
35 - 44 lat nie posiada ju¿ w pe³ni
naturalnego uzêbienia. To sprawia, ¿e coraz wiêksza liczba Polaków zg³asza siê do dentystów
celem leczenia protetycznego.
Komu przys³uguje proteza zêbowa i jak wygl¹da kwestia jej refundacji?
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W ramach koszyka œwiadczeñ
gwarantowanych z zakresu stomatologii pacjentom raz na piêæ lat
przys³uguje leczenie protetyczne.
W tym celu pacjent mo¿e zwróciæ
siê do lekarza stomatologa (na terenie ca³ego kraju, bo nie obowi¹zuje rejonizacja), który ma podpisan¹ umowê z NFZ, o wykonanie
us³ug stomatologicznych, w tym
na: *uzupe³nienie braków zêbowych przy pomocy ruchomej protezy czêœciowej z zastosowaniem
elementów doginanych utrzymuj¹cych 1 raz na 5 lat, w zakresie 5 - 8 brakuj¹cych zêbów w 1 ³uku
zêbowym; *zaopatrzenie bezzêbnej szczêki protez¹ ca³kowit¹ w ¿uchwie/szczêce z pobraniem wycisku
czynnoœciowego na ³y¿ce indywidualnej 1 raz na 5 lat; *zaopatrzenie bezzêbnej szczêki protez¹ ca³kowit¹ w ¿uchwie ³¹cznie z pobraniem wycisku czynnoœciowego na
³y¿ce indywidualnej 1 raz na 5 lat.
Wa¿ne: ograniczenie (1 raz na 5
lat) nie dotyczy osób po operacyjnym usuniêciu nowotworów w obrêbie twarzoczaszki).
- Najkrótsze terminy na wykonanie protezy mo¿na sprawdziæ wchodz¹c na stronê internetow¹ https:
//terminyleczenia.nfz.gov.pl/ gdzie
mo¿na wyszukaæ stomatologów w
swojej okolicy. Wpisuj¹c w pole
wyszukiwania „leczenie protetyczne” otrzymamy wykaz wszystkich

czasem siê przyzwyczai. Czy mo¿liwe jest reklamowanie refundowanej protezy po miesi¹cu lub dwóch?
Je¿eli proteza nie spe³nia oczekiwañ pacjenta, jest niewygodna,
utrudnia gryzienie, zniekszta³ca
twarz, to NFZ mo¿e wszcz¹æ skomplikowan¹ procedurê, polegaj¹c¹
m.in. na zawiadomieniu i zasiêgniêciu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii. Dopiero jego ocena mo¿e spowodowaæ, ¿e proteza zostanie pacjentowi wymieniona bezp³atnie.
- Najlepiej nie podpisywaæ i nie
odbieraæ takiej protezy, która od pocz¹tku pacjentowi nie odpowiada,
nie pasuje i pacjent mo¿e podejrzewaæ, ¿e póŸniej bêd¹ problemy z
jej noszeniem. Warto schodz¹c z
fotela u stomatologa byæ pewnym,
¿e jest to proteza, któr¹ bêd¹ Pañstwo nosiæ, ¿e jest wygodna i bêd¹
siê Pañstwo ni¹ cieszyli przez nastêpne piêæ lat - radzi Rafa³ Œli¿. 
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stomatologów wraz z aktualnym,
pierwszym wolnym terminem. Proszê mieæ równie¿ na uwadze, ¿e w
przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz stomatolog mo¿e
skróciæ czas oczekiwania na wykonanie protezy - mówi Rafa³ Œli¿,

rzecznik prasowy POW NFZ w
Rzeszowie.
Czy na naprawê protezy te¿ trzeba czekaæ piêæ lat? - Naprawa przys³uguje w ramach ubezpieczenia
(czyli bezp³atnie) raz na dwa lata.
Co wa¿ne, naprawê mo¿e wyko-

naæ ka¿dy stomatolog maj¹cy podpisan¹ umowê z NFZ. Nie musi to
byæ ten sam, który nasz¹ protezê
wykonywa³ - mówi rzecznik.
Zdarza siê, ¿e pacjent nie informuje dentysty o dyskomforcie wywo³anym przez protezê, licz¹c, ¿e z

Protetycy wykonuj¹cy refundowan¹ protezê zêbow¹ nie
maj¹ prawa pobieraæ op³at za
tzw. „lepsze zêby”, „lepszy
akryl” czy te¿ „dobór koloru
protezy”.

To pacjent ma wiedzieæ, ile czasu up³ynê³o od wykonania ostatniej protezy
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Komu przys³uguje bezp³atna
proteza zêbowa?
Wykonanie bezp³atnej protezy
przys³uguje osobom uprawnionym
do bezp³atnych œwiadczeñ, czyli np.:
emerytom, rencistom, osobom pracuj¹cych, bêd¹cych na zasi³kach
chorobowych itp. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego proteza zêbowa mo¿e
byæ wykonana bezp³atnie tylko raz
na piêæ lat. Je¿eli jest to pierwsza pro-
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teza w naszym ¿yciu - nie ma powodu do niepokoju. Je¿eli jednak jest
to kolejna proteza, udaj¹c siê do stomatologa nale¿y koniecznie siêgn¹æ
pamiêci¹ wstecz i upewniæ siê, kiedy wykonaliœmy poprzedni¹. Data
odebrania poprzedniej protezy ma
bardzo du¿e znaczenie, poniewa¿
stomatolog nie sprawdza, kiedy takie zdarzenie mia³o miejsce. To wa¿ne dlatego, ¿e je¿eli pacjent wykona protezê za wczeœnie - czyli przed
up³ywem ustawowych 5 lat (nawet
jeœli do koñca terminu bêdzie brakowa³o choæby jednego dnia), poniesie ca³kowity koszt tej protezy.
Ile mo¿e kosztowaæ tego typu
proteza?
Dla ubezpieczonego pacjenta jest
ona darmowa, ca³y koszt pokrywa
NFZ. Refundowana wartoœæ zale¿y

od jej rodzaju. Proteza mo¿e byæ
czêœciowa lub ca³kowita, górna lub
dolna lub mo¿e obejmowaæ ca³¹
szczêkê. Koszt ca³kowitej protezy
mo¿e przekroczyæ nawet 1000 z³.
Kiedy NFZ mo¿e za¿¹daæ od
pacjenta zwrotu kosztów wykonanej protezy?
Ka¿dy pacjent, zg³aszaj¹c siê po
protezê do stomatologa otrzymuje do podpisania oœwiadczenie, w
którym potwierdza, ¿e „nie wykonywa³ protezy w ci¹gu ostatnich 5
lat”. Stomatolog nie sprawdza czy
to, co napisa³ pacjent jest prawd¹.
Tym samym to pacjent staje siê
odpowiedzialny za ewentualne
oœwiadczenia nieprawdy. Gdy NFZ
to stwierdzi - po up³ywie kilku miesiêcy od odbioru protezy z gabinetu stomatologicznego - pacjent

otrzyma z NFZ wezwanie do zap³aty. Ze wzglêdu na przepisy, które
reguluj¹ odzyskiwanie kosztów
wykonanych w takich sytuacjach
protez, NFZ nie ma mo¿liwoœci
umorzenia kosztów zawartych w
wezwaniach. Oznacza to, ¿e nawet jeœli pacjent z niewiedzy lub
omy³kowo podpisa³ oœwiadczenie
wspomniane powy¿ej, to i tak bêdzie musia³ ponieœæ koszty wykonanej protezy. Nawet trudne warunki zdrowotne lub materialne pacjenta nie pozwalaj¹ NFZ na rezygnacjê z dochodzenia nale¿noœci.
Koniecznoœæ zwrotu kosztów protezy dotyczy na terenie naszego
województwa ok. 100 pacjentów
rocznie!
Nikt nie pamiêta co do dnia, kiedy wykonywa³ protezê zêbow¹.

Gdzie mo¿na to sprawdziæ? Czy
mo¿na to zrobiæ telefonicznie?
Ustawa nazwana potocznie RODO
nie pozwala na udzielanie informacji medycznych bez zweryfikowania i potwierdzenia z kim rozmawiamy. Niestety, rozmowa telefoniczna
nie pozwala na 100-proc. pewnoœæ,
czy osoba po drugiej stronie s³uchawki jest t¹, za któr¹ siê podaje. Jeœli pacjent ma za³o¿one konto z ZIP-ie
znajdzie tam potrzebne informacje.
Jeœli nie ma dostêpu - zapraszamy z
dokumentem to¿samoœci do siedziby Oddzia³u NFZ w Rzeszowie lub
któregokolwiek naszego punktu w
regionie. Mo¿na równie¿ przes³aæ
zapytanie pisemne. Prosimy wtedy
zawrzeæ w nim oprócz danych osobowych, równie¿ numer PESEL i
numer dowodu osobistego.


