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Szanowny Panie Prezesie,  

wpłynęło do mnie pismo1 z dnia 5 maja br. podpisane przez Pana Andrzeja Cisło – 

Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące sprawy wygasających uprawnień dzieci 

do leczenia ortodontycznego związanego z zaopatrzeniem aparatem ortodontycznym. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego2, uprawnienie to wygasa 

po ukończeniu przez dziecko 12 roku życia.

W piśmie zostało wskazane, że wydane przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 24 marca 

br. „Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji 

ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2” (dalej jako: Zalecenia) określiły dla poszczególnych zakresów 

leczenia stomatologicznego zarówno standard sanitarny, jak i wskazania do leczenia, 

ograniczone z przyczyn epidemiologicznych. W związku z powyższym zwrócono uwagę, 

że literalna analiza Zaleceń, która odnosi się do leczenia ortodontycznego, nie wskazuje 

na bezwzględny zakaz odbycia wizyty polegającej na oddaniu aparatu ortodontycznego. 

Powyższe pozostaje istotne w kontekście przypadków pacjentów, którzy w kwietniu i maju 

kończą dwunasty rok życia, zaś na realizację swojego uprawnienia oczekiwali wcześniej 

w kolejce. Nadto w przypadku przedłużającego się leczenia, niektóre jego etapy mogą 

wymagać powtórnego wykonania. 

1 W załączeniu. 
2 T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199.



Wątpliwości środowiska mogą zaś skutkować utrudnieniami w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych. 

Mając na uwadze powyższe oraz działając na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z 

dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta3, zwracam się z 

uprzejmą prośbą o przekazanie kopii odpowiedzi udzielonej Naczelnej Radzie Lekarskiej w 

przedmiotowej sprawie. 

          Z wyrazami osobistego szacunku

W załączeniu: 
Pismo z dnia 5 maja 2020 r. podpisane przez Pana Andrzeja Cisło, Wiceprezesa Naczelnej Rady 
Lekarskiej wraz z załącznikiem (s. 3).

Do wiadomości: 
Pan Andrzej Cisło, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelna Izba Lekarska. 

3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn.zm. 

z upoważnienia
RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Grzegorz Błażewicz
Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
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