STOMATOLOGIA
Świadczenia stomatologiczne przysługują pacjentowi bez skierowania. Pacjent ma prawo do
bezpłatnych gwarantowanych świadczeń stomatologicznych1.
Ważne:
 pacjent zgłaszający się z bólem powinien otrzymać pomoc w dniu zgłoszenia,
 w przypadku konieczności usunięcia zęba pacjentowi przysługuje bezpłatnie
znieczulenie miejscowe oraz zabieg chirurgiczny.
 raz w roku kalendarzowym można bezpłatnie usunąć kamień nazębny.
 pacjentowi przysługuje uzupełnienie braków zębowych (refundowane w przypadku
5 i więcej brakujących zębów w jednej szczęce) oraz zaopatrzenie bezzębnej szczęki
z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych raz
na 5 lat. Naprawa protez lub/i podścielenie protez przysługuje raz na 2 lata.
 dziecku do ukończenia 12 roku życia przysługuje leczenie ortodontyczne wad
zgryzu z zastosowaniem aparatu ortodontycznego do zdejmowania jedno–
i dwuszczękowego (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku
nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty) oraz
 bezpłatna kontrola i naprawa aparatu (raz w roku kalendarzowym) przysługuje
wyłącznie dzieciom do ukończenia 13 roku życia, leczonym w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego. Nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu uszkodzonego z powodu
nieprawidłowego użytkowania,
 stałe aparaty ortodontyczne oraz wizyty związane z tym rodzajem leczenia nie są
finansowane przez Fundusz,
 pacjentom dorosłym przysługuje bezpłatnie wypełnienie ubytków w zębach z użyciem
materiałów wymienionych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia, czyli
materiałem kompozytowym chemoutwardzalnym w zębach przednich i amalgamatem
w zębach bocznych oraz leczenie kanałowe w zębach przednich.
 świadczenia inne niż wymienione w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia
jako gwarantowane lub udzielone przy użyciu materiałów innych niż gwarantowane nie
są refundowane przez NFZ – pacjent pokrywa 100% kosztów udzielonego świadczenia.
Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu
(trwającego 42 dni od dnia porodu) mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych,
zgodnie z wykazem świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych
osób.
Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16 roku życia oraz dzieciom
i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16 roku
życia do ukończenia 18 roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują
kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień, znieczulenie ogólne przy
wykonywaniu świadczeń gwarantowanych.
Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia,
jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały
światłoutwardzalne do wypełnień.
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 193 ze zm.).

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń w znieczuleniu ogólnym jest
orzeczenie o niepełnosprawności.
Dokument potwierdzający prawo do dodatkowych świadczeń:
 dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia – dokument stwierdzający tożsamość lub
skrócony odpis aktu urodzenia,
 kobiety w ciąży – karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość,
 kobiety w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający
tożsamość.

