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Opieka stomatologiczna 

 

Nad uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie 

sprawowana jest bezpłatna opieka zdrowotna w zakresie leczenia stomatologicznego                             

w Instytucie Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego                        

w Łodzi, ul. Pomorska 251 oraz Filii Instytutu Stomatologii w Bełchatowie, ul. Świętej 

Barbary 1. 

 

Przyjęcie ucznia przez Podmiot leczniczy wymaga wcześniejszej rejestracji telefonicznej                  

(Łódź: tel. 42 675 75 23 z uwagą, aby zapisać pacjentów do dr Beaty Szydłowskiej;                       

Bełchatów: tel. 44 633 73 95 – do dr Małgorzaty Marszał-Auguścik) co najmniej dzień przed 

wizytą. 

Realizacja świadczeń będzie się odbywała w godz. 9:00-16:15 od poniedziałku do czwartku 

każdego tygodnia. 

 

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń stomatologicznych są uczniowie                                                   

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie. 

Potwierdzeniem posiadania statusu ucznia jest ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie 

wydane przez szkołę, potwierdzające posiadanie statusu ucznia.  

 

Podmiot leczniczy sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:  

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,  

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku 

życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej 

wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży 

z wyłączeniem ortodoncji.  

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda 

Traugutta w Bełchatowie jest sprawowana przez Podmiot leczniczy na podstawie art. 12 ust. 3 

ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)                            

i obejmuje udzielanie uczniom świadczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia                      

z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1199) w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. 


