Dz.U.08.81.485 → z dnia 13 maja 2008 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 6 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i
materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych
świadczeń

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych
świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do tych świadczeń (Dz.U. Nr 261, poz. 2601) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieŜy do
ukończenia 18 roku Ŝycia, stosowanych przy udzielaniu:
a) świadczeń zdrowotnych zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane:
- leczenie próchnicy powierzchownej – za kaŜdy ząb,
- całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni,
- całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach,
- całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach,
- opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach,
b) dodatkowych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 3
- stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeŜeli wynika to ze wskazań
medycznych, przysługują zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane dla tych osób:
1) znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do
rozporządzenia;
2) kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. JeŜeli wynika to ze wskazań medycznych dzieciom i młodzieŜy niepełnosprawnym:
1) do ukończenia 16 roku Ŝycia,
2) w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16 roku do ukończenia 18 roku Ŝycia
- przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne
przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 i 3 do rozporządzenia,
zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych osób, z wyłączeniem procedury
wizyty niepołączonej z innymi świadczeniami (tj. pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6 roku
Ŝycia).”;
4) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 2 i 3, jest
właściwe orzeczenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).”,
b) uchyla się ust. 3;
5) tytuł załącznika nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych wymienionych w § 1 pkt 4 rozporządzenia”.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110,
Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006
r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr
227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr
133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r.
Nr 52, poz. 305.

