
Na podstawie art. 31e ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117,
poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162,
poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483,
Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109,
poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) 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 materia∏ów stomatologicz-
nych stosowanych przy udzielaniu Êwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w § 1, przys∏ugujàcych:

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 lub
g∏´bokim, je˝eli wynika to ze wskazaƒ medycznych,
przys∏ugujà bezp∏atnie Êwiadczenia zdrowotne okre-
Êlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, wykonywa-
ne w znieczuleniu ogólnym.

§ 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, a w przypad-
ku nieprzedstawienia karty ubezpieczenia — doku-
ment stwierdzajàcy to˝samoÊç albo skrócony od-
pis aktu urodzenia,

2) w odniesieniu do kobiet w cià˝y — karta przebiegu
cià˝y wraz z dokumentem stwierdzajàcym to˝sa-
moÊç,

3) w odniesieniu do kobiet w okresie po∏ogu — skró-
cony odpis aktu urodzenia dziecka wraz z doku-
mentem stwierdzajàcym to˝samoÊç.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Zdrowia: G. Opala
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 paêdziernika 2001 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.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 paêdziernika 2001 r. (poz. 1312)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3

Za∏àcznik nr 4


