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Struktura pliku
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Kategorie personelu wymienione w pliku
Lekarze
• Rezydenci, niebędący rezydentami bez specjalizacji, lekarze ze specjalizacją w zakresie chirurgii
stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej,
stomatologii dziecięcej (pedodoncji), stomatologii zachowawczej z endodoncją (endodoncja), anestezjologii
Pielęgniarki w tym pielęgniarki anestezjologiczne

Logopedzi

Fizycy medyczni

Technicy medyczni (stomatologii i protetyki)

Pozostały personel medyczny (pomoc dentystyczna, ratownik medyczny)

Pozostały personel niemedyczny
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Pozyskiwane dane za pierwszą połowę 2021 roku
stawka godzinowa (tzw. "brutto brutto") uwzględniająca wynagrodzenia wraz z pochodnymi
obejmującymi wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracowników
• , w tym w szczególności koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy, składki z tytułu ubezpieczeń
społecznych i funduszu pracy, również te płacone przez pracodawcę (składki ZUS emerytalne, rentowe,
pomostowe, wypadkowe), a także pozostałe koszty związane z personelem takie jak odpisy na ZFŚS,
składki PFRON, BHP, koszty szkoleń pracowników, odzieży ochronnej i roboczej.

jeśli w OPKu wystąpiły różne formy zatrudnienia personelu (umowa zlecenie, kontrakt itd.), prosimy
o przeliczenie innych niż etat jednostek naliczania wynagradzania na odpowiednik etatu przy
założeniu, że 1 etat = 160 godz. miesięcznie wyliczając stawkę godzinową wynagrodzenia (zł/h)

w przypadku dyżuru - prosimy o przeliczenie na odpowiednik etatu przy założeniu, ze 1 etat=160
godzin miesięcznie

normalna ordynacja oznacza pracę w normalnych godzinach danego podmiotu (przykładowo 7.00-15.00
czy 8.00-16.00 lub inne), nie obejmuje dyżurów czy dyżurów pod telefonem
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Dziękuję za uwagę

Gromadzenie danych niezbędnych do wyceny
świadczeń
– cz.2 dodatkowe informacje kosztowe
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Struktura pliku stomatologia leki i wyroby medyczne
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Zakres pozyskiwanych danych

• Dane z pierwszą połowę 2021 roku

Informacje o wszystkich lekach i wyrobach wykorzystywanych
podczas realizacji świadczeń finansowanych ze środków
publicznych.
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Struktura pliku stomatologia cennik procedur
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Zakres pozyskiwanych danych

• Dane z pierwszą połowę 2021 roku

Informacje o cenniku procedur zlecanych przez
świadczeniodawcę a nie przez niego realizowanych.
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Dziękuję za uwagę

