
Dziennik Ustaw Nr 115 — 7566 — Poz. 1088

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73,
poz. 660 i Nr 96, poz. 874) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´:

1) wykaz bezp∏atnych podstawowych Êwiadczeƒ zdro-
wotnych lekarza stomatologa przys∏ugujàcych
ubezpieczonemu, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do roz-
porzàdzenia;

2) wykaz bezp∏atnych podstawowych materia∏ów sto-
matologicznych stosowanych przy udzielaniu
Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa w pkt 1,
stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. Osobom upoÊledzonym umys∏owo w stopniu
znacznym lub g∏´bokim, je˝eli wynika to ze wskazaƒ
medycznych, przys∏ugujà tak˝e bezp∏atnie:

1) znieczulenie ogólne przy wykonywaniu Êwiadczeƒ
zdrowotnych okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do roz-
porzàdzenia;

2) kompozytowe materia∏y Êwiat∏outwardzalne do
wype∏nieƒ.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 10 paêdziernika 2001 r. w sprawie wykazu bez-
p∏atnych podstawowych Êwiadczeƒ zdrowotnych leka-
rza stomatologa oraz podstawowych materia∏ów sto-
matologicznych stosowanych przy udzielaniu tych
Êwiadczeƒ (Dz. U. Nr 121, poz. 1311). 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

1088

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie wykazu bezp∏atnych podstawowych Êwiadczeƒ zdrowotnych lekarza stomatologa 
oraz podstawowych materia∏ów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych Êwiadczeƒ

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 18 czerwca 2003 r. (poz. 1088)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ BEZP¸ATNYCH PODSTAWOWYCH ÂWIADCZE¡ ZDROWOTNYCH
LEKARZA STOMATOLOGA PRZYS¸UGUJÑCYCH UBEZPIECZONEMU
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Dziennik Ustaw Nr 115 — 7570 — Poz. 1088 i 1089

1) materia∏ do wype∏nieƒ czasowych;
2) cementy podk∏adowe na bazie wodorotlenku wap-

nia, cement fosforanowy;
3) cementy glasjonomerowe;
4) kompozytowy materia∏ chemoutwardzalny do wy-

pe∏niania ubytków w z´bach przednich górnych
i dolnych (od 3+ do +3, od 3– do –3);

5) amalgamat kapsu∏kowy typu non gamma 2;
6) materia∏y do wype∏nieƒ kana∏ów korzeniowych;
7) çwieki gutaperkowe;
8) masa wyciskowa alginatowa;
9) masa do wycisków czynnoÊciowych przy bezz´biu;

10) nici chirurgiczne;
11) szyny unieruchamiajàce, drut ligaturowy.

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ BEZP¸ATNYCH PODSTAWOWYCH MATERIA¸ÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH 
PRZY UDZIELANIU ÂWIADCZE¡ ZDROWOTNYCH
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie wykazu bezp∏atnych dodatkowych Êwiadczeƒ zdrowotnych lekarza stomatologa i materia∏ów sto-
matologicznych przys∏ugujàcych dzieciom i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia oraz kobietom w cià˝y

i w okresie po∏ogu, a tak˝e okreÊlenia rodzaju dokumentu potwierdzajàcego uprawnienia do tych Êwiadczeƒ

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73,
poz. 660 i Nr 96, poz. 874) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wykaz bezp∏atnych dodatkowych
Êwiadczeƒ zdrowotnych lekarza stomatologa przys∏u-
gujàcych:

1) dzieciom i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia,
stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) kobietom w cià˝y i w okresie po∏ogu, trwajàcego
42 dni od dnia porodu, stanowiàcy za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 2. Ustala si´ wykaz bezp∏atnych dodatkowych
materia∏ów stomatologicznych stosowanych przy
udzielaniu Êwiadczeƒ, o których mowa w § 1, przys∏u-
gujàcych:

1) dzieciom i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia,
stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

2) kobietom w cià˝y i w okresie po∏ogu, trwajàcego
42 dni od dnia porodu, stanowiàcy za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.

§ 3. Dzieciom i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 18 roku ̋ y-
cia upoÊledzonym umys∏owo w stopniu znacznym
i g∏´bokim, je˝eli wynika to ze wskazaƒ medycznych,
przys∏uguje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu
bezp∏atnych Êwiadczeƒ zdrowotnych okreÊlonych

w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, z wy∏àczeniem
procedury wizyty adaptacyjnej.

§ 4. Dokumentem potwierdzajàcym uprawnienia
do Êwiadczeƒ, o których mowa w § 1 i 3, jest:

1) w odniesieniu do dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒczenia
18 roku ˝ycia — karta ubezpieczenia zdrowotnego,
a w przypadku nieprzedstawienia karty ubezpiecze-
nia zdrowotnego — dokument stwierdzajàcy to˝sa-
moÊç albo skrócony odpis aktu urodzenia;

2) w odniesieniu do kobiet w cià˝y — karta przebiegu
cià˝y i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przy-
padku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego —
dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç;

3) w odniesieniu do kobiet w okresie po∏ogu — skró-
cony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpie-
czenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty
ubezpieczenia zdrowotnego — dokument stwier-
dzajàcy to˝samoÊç.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 10 paêdziernika 2001 r. w sprawie wykazu bez-
p∏atnych dodatkowych Êwiadczeƒ zdrowotnych leka-
rza stomatologa i materia∏ów stomatologicznych przy-
s∏ugujàcych dzieciom i m∏odzie˝y do ukoƒczenia 18 ro-
ku ˝ycia oraz kobietom w cià˝y i w okresie po∏ogu,
a tak˝e okreÊlenia rodzaju dokumentu potwierdzajàce-
go uprawnienia do tych Êwiadczeƒ (Dz. U. Nr 121,
poz. 1312). 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).


