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W odpowiedzi na pismo z 6 maja 2020 r. dotyczące realizacji świadczeń dla pacjentek 

poniżej 18. roku życia w poradniach ginekologicznych, uprzejmie proszę o przyjęcie 

następujących informacji. 

Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 357 z późn. zm.).

Ponieważ specjalizacja z położnictwa i ginekologii nie jest podzielona na dziecięcą i dla 

dorosłych, nie ma formalnych przeszkód, aby lekarz specjalista w ww. dziedzinie, w poradni 

ginekologiczno-położniczej udzielał świadczeń małoletnim pacjentkom. 

Ograniczenie dostępności do świadczeń dla pacjentek niepełnoletnich może jednak 

wynikać z faktu, iż świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii mogą udzielać także inni 

specjaliści (w dziedzinie ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej 

i rozrodczości, perinatologii) oraz lekarze w trakcie specjalizacji z przywołanych specjalizacji 

oraz lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Świadczeń 

w zakresie ginekologii dla dziewcząt może udzielać jedynie lekarz specjalista w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii, stąd w czasie gdy w poradni ginekologiczno-położniczej przyjmują 

lekarze z inną specjalizacją niż położnictwo i ginekologia, przyjmują oni tylko pełnoletnie 

pacjentki. 
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Zatem jeśli w poradni ginekologiczno-położniczej świadczeń udziela lekarz specjalista 

w dziedzinie położnictwa i ginekologii powinien on przyjmować także pacjentki 

niepełnoletnie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849) oraz ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 537) 

w zakresie udzielania świadczeń małoletnim.

Poradnie posiadające z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń w zakresie 

położnictwa i ginekologii mogą rozliczać porady udzielone pacjentkom niepełnoletnim 

i porady te są finansowane z uwzględnieniem współczynnika 1,3.

Odnosząc się do zarzutu braku w niektórych województwach poradni 

ginekologicznych dla dziewcząt, pragnę podkreślić, że Fundusz od kilku lat podejmuje 

działania w celu zapewnienia jak najlepszej dostępności do świadczeń w całej Polsce. 

W ciągu ostatnich lat usunięte zostały z zarządzeń Prezesa NFZ przepisy, które mogły 

ograniczać zainteresowanie świadczeniodawców realizacją świadczeń w niektórych 

dziedzinach medycyny. Pewnym ograniczeniem mógł być warunek udzielania świadczeń 

3 razy w tygodniu po 4 godziny, co miało na celu zabezpieczenie ciągłej i regularnej opieki 

oraz tworzenie większych i lepiej wyposażonych poradni, realizujących diagnostykę 

na miejscu. Jednakże w zarządzeniu nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wprowadzono przepis, 

że w przypadku braku możliwości zabezpieczenia świadczeń, dyrektor OW może podjąć 

decyzję o odstąpieniu od tego wymogu. W roku 2016 warunek ten został całkowicie 

wycofany. NFZ nie ma jednak wpływu na liczbę lekarzy gotowych podpisywać umowy 

na realizację określonych świadczeń. W tabeli poniżej przedstawiam aktualną liczbę umów 

zawartych na rok 2020 w zakresie ginekologii dla dziewcząt.

Oddział wojewódzki NFZ Liczba świadczeniodawców

Dolnośląski 4
Kujawsko-Pomorski 4
Lubelski 1
Lubuski 1
Łódzki 2
Małopolski 2
Mazowiecki 9
Opolski 1
Podkarpacki 1
Podlaski 2
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Pomorski 3
Śląski 9
Świętokrzyski 2
Warmińsko-Mazurski 2
Wielkopolski 3
Zachodniopomorski 2
Ogółem 48

Wycena porad podzielona jest na grupę świadczeń zachowawczych oraz zabiegowych. 

Wartość punktowa poszczególnych porad zależy od zakresu wykonanych w ramach porady 

badań i procedur. W części zachowawczej zawiera się w przedziale od 9 do 452 pkt, 

a w części zabiegowej od 34 do 1924 pkt, przy cenie punktu ok. 1 zł. W roku 2017 

podwyższono wycenę świadczeń realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (w tym w zakresie położnictwa i ginekologii) o 4 %, ponowna podwyżka 

wyceny miała miejsce dla świadczeń realizowanych od 1 lipca 2019 r. i wynosiła 3%. 

Równocześnie informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 25/2020/DSOZ planowane jest 

kolejne zwiększenie wyceny świadczeń od lipca 2020 r. oraz od stycznia 2021 r.
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