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zavłartew

Gminą Sienrianor.vice Śląskie, z siedzibą w Siemianowicach Sląskich. przy ul. Jana Pawła II

10, NlP: 643-i0-04-477, REGON: 276255453

reprezentoWaną

l.§."

F{a podstawię art, 12 ust, 3 ustawy z dnia 12 kwietnia ża79 r" o opiece zdrowotnej nad ucaliami

(Dz.Lr. zża8 r." poz. 1078) o nastepujacej treści:

§1
?rzedmiot porozumienie

1, Przedmiotem porożumienia jest udostepnienie przez Podmiot, na zasadach określonych

niniejszym porozumieniem, dostepu dla uczniów śrviadczeń z zakresu:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne d}a dzieci i nrłodzieźy do ukończenia 18. roku

życia oraz profilaktyczne ś,.viadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodziezy

do ukończenia 19. roku zycia - określone r.v ustawie z dnia 6 iistopada 20I3r. w sprawie

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatolo_eicznego - w części dotyczącej

str" ]-

+

i,I
\j\\, l

!,ł/,/ //

jłełd. :lijasel $],l=:a;:cwice 3its.łie
1 "3: ::J.;1, i{.:j g".:_ _ ;,i,t ;.i;: j:a::tc grvcł



wykazu śrviadczeń gwaraniowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci

i młodziezy. z rvyłączerriem świadczcń ortodoncji:

2) współpracy lekarza dent,vsty z pielegniarką środowiska nauczania i w-ychowania,

albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły rv zakresie edukacji zdrowotnej

i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów,u uczniów,

ż. Współpraca, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) polega na:

1) wymianie informacji o stanie zdrorvia uczniór.v w zakręsię niezbędnym do realizacji

opieki stomatologicznej. w szczególności zdrowia jamy ustnej. za zgada rodzicółv"

aIbo pełnoletIriego ucznia:

2) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia

i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrozeń zdrowotnych

w zakresie zdrowia jamy usrnej.

3. Świadczenia. o których morva \ł ust. 1. są reaiizowane w gabinecie dentystycznym

spełniającym ,uvymagania, o których molva w przepisach wydanych na podstawie art" żż

ust. 3 ustawy z dnia 15 krvietnia 201 1 r. o działalności leczniczej (tj" Dz. U. z 2aL8 r. poz.

żl9a z pózn. zm,).

4. Śr,viadczenia. o których mowa lv ust. 1 są reaiizow anęprzez }ekarza dentl,stę spelniającego

r.vymagania okreśione w przepisach wydanych na podstawie afi" 31d ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z ża19 I. poz" 1373" z późn. zm.), części dotyczącej rvarunków

realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lęczęnia stomatologicznego dla dzieci

i młodziezy, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji"

5. Strony porozumienia ustalają. że szacunkowa liczba uczniów do objęcia świadczeniami,

októrych mowa rv ust. 1 l,vynosić bedzie rv ciągu roku około ?3X"ł pacjentów, z tym

żeltczba ta uzależniona jest od zgody na objęcie ucznia opieką stomato}ogiczną podpisanej

przez opiekuna pla\.vnego ucznia.
-:-6. Swiadczenia, o których mowa w ust-l będą realizo,,,vane zgodnie z harmonoglamem wizyt

dzieci. i młodziezy stanowiącym załącznik do niniej szego porozumienia,

7. Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18" roku życia zgłaszają się do Podmiotu pod

opieką osoby dorosłej - opiekuna prawnęgo lub za zgodą opiekuna prawnego pod opieką

pielęgniarki środow,iska nauczania i wychow,ania. albo higienistki szkolnej lub osoby

wydeleeow anej przez szkołę.
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§2
Finansowanie

1, Wszelkie udzielane w gabinecie w ramach niniejszego porozumienia śrviadczenia

są nieodpłatne dla objety-ch opieką dzieci i młodzieźy. a finansowanie jest realizowane

w ramach środków rrjętych w planie finansorv}rrn Narodorvego Funduszu zdrowia,

Ż, Zasady, sposób i warun]<i finansow,ania śl,ł,iadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami

określaja przepisy o śrviadczeniach opieki zdrorvotnej finansowanych ze środków

pubiicznych.

§3
Okres oborriązylvania porozumienia

1. Porozumienie zarviera się na czas nieokreślony z mozlirvościa pisemnego w_vpowiedzenia

przezkażdą ze stron z zachowaniem 3 miesięczneso okresu wyporviedzenia.

ż. Organ Prowadzący zasŁrzega sobie mozlilvość toz:wlazania porozumienia ze skutkiem

natr"chmiasto\ł,ym w sytuacj i;

1) powtarzajacych się uzasadnionvch skarg pacjentór.v. gdy r,vynikają one z razącego

naruszenia niniej szego porozumiellia oraz przepisów plawa,

2) nienaleątego udzielania świadczeń przez Podmiot lub ograniczenia ich zakresu.

3) ograniczenia dostępności świadczeń, zawezenie ich zakręsu lub ich nieodpowiedniej

jakości.

3. Porozumienie wygasa w przypadku usfania umowy Podmiotu z t\.{arodowym Funduszem

Zdrowia na realizację Św-iadczeń gwarantow,anych z zakresu leczenia stomatologicznego

dla dzieci i mlodziezv,

§4
postanołlienia końcowe

1" Osobanni upowaznionymi w sprarvach związanych z bieżącym nadzolowaniem

i wykonaniem postanowień niniejszego porozumienia są:

1) ze §trony Organu Prow,adzącego:
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2. Wszelkie aniany postarrowień niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone

rv każdym czasie w formie piselnnego aneksu uzgodnionego pTzez strony.

3. Strony zoborviązują się rozrviązywac spor,v wynikające z realizacji postanowień niniejszego

porozumienia w drodze negocjacji. \Y przypadku braku porozumienia miedzy §tronami na tle

realizacji postanowień niniejszego porozumienia rozstrzyga sąd właścirvy dla siedziby Organu

Prowadzącego

4. W sprawach nieuregulowanl"ch niniejszym Porozumieniem maja za§tosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad,czeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r, o opiece

zdrow,otnej nad uczniami.

5. Porozumienie wchodziw życie z dniem podpisania.

6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemp}arzach - dwa dia Organu

Prowadzącego i jeden dla Podmiotu,

Organ Prowadzący Podmiot
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