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Tabela nr 1 
Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży  

Lp. 

 
 

Nazwa świadczenia 
gwarantowanego 

Kod świadczenia 
według 

Międzynarodowej 
Klasyfikacji 

Procedur 
Medycznych 
ICD–9–CM 

Warunki realizacji świadczeń  

1 2 3 4 

1 

Badanie lekarskie 

stomatologiczne, które 

obejmuje również instruktaż 

higieny jamy ustnej  

(kod ICD–9–CM 23.08) 

23.0101 

Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku 

kalendarzowym do ukończenia 18. roku 

życia. 

2 

Badanie lekarskie kontrolne 

23.0102 

Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku 

kalendarzowym do ukończenia 18. roku 

życia. 

3 

Konsultacja specjalistyczna 

23.0105 

Świadczenie obejmuje badanie lekarza 

specjalisty z krótką pisemną oceną  

i wskazaniami  

diagnostyczno-terapeutycznymi  dla 

lekarza prowadzącego, bez połączenia 

z innymi świadczeniami gwarantowanymi. 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

18. roku życia. 

4 

Rentgenodiagnostyka do 2 

zdjęć wewnątrzustnych 

 

23.0301 

Świadczenie obejmuje wykonanie 

techniczne zdjęcia. 

Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć 

wewnątrzustnych w roku kalendarzowym 

w połączeniu z innymi świadczeniami 

gwarantowanymi z wpisaniem opisu do 

dokumentacji medycznej. 
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5 

Znieczulenie miejscowe 

powierzchniowe 
23.0401 

Świadczenie jest udzielane jako 

samodzielne znieczulenie w połączeniu  

z innymi świadczeniami gwarantowanymi 

do ukończenia 18. roku życia. 

6 

Rentgenodiagnostyka – 

zdjęcie pantomograficzne  

z opisem 

23.0304 

Świadczenie obejmuje 

wykonanie techniczne zdjęcia. 

Świadczenie jest udzielane 2 razy  

w trakcie całego leczenia ortodontycznego 

(w uzasadnionym przypadku) w połączeniu 

z innymi świadczeniami gwarantowanymi 

do ukończenia 18. roku życia. 

7 

Ortodontyczny 

rentgenogram głowy lub 

cefalometria 

 87.121 

Świadczenie obejmuje wykonanie 

techniczne zdjęcia cefalometrycznego. 

Świadczenie  jest udzielane 2 razy  

w trakcie całego leczenia ortodontycznego 

(w uzasadnionym przypadku) w połączeniu 

z innymi świadczeniami gwarantowanymi 

do ukończenia 18. roku życia. 

8 

Analiza telerentgenogramu 

 

 

23.2306 

Świadczenie jest udzielane w ramach 

leczenia ortodontycznego wad zgryzu  

z zastosowaniem aparatu do zdejmowania 

jedno- i dwuszczękowego. 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

12. roku życia w połączeniu z innymi 

świadczeniami gwarantowanymi. 

9 

Wycisk jednej szczęki dla 

diagnozy, planowania  

i kontroli 

23.2302 

Świadczenie jest udzielane w ramach 

leczenia ortodontycznego wad zgryzu  

z zastosowaniem aparatu do zdejmowania 

jedno- i dwuszczękowego. 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

12. roku życia jako samodzielne 

postępowanie. 

10 

Wykonanie zgryzu 

konstrukcyjnego 

23.2307 

Świadczenie jest udzielane w ramach 

leczenia ortodontycznego wad zgryzu  

z zastosowaniem aparatu do zdejmowania 

jedno- i dwuszczękowego. 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

12. roku życia jako samodzielne 

postępowanie. 



Dziennik Ustaw – 42 –  Poz. 1462

 

11 

Utrzymywacz przestrzeni 

jako samodzielne 

postępowanie 
23.2310 

Świadczenie jest udzielane w ramach 

leczenia ortodontycznego wad zgryzu  

z zastosowaniem aparatu do zdejmowania 

jedno- i dwuszczękowego. 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

12. roku życia. 

12 

Środki dla wprowadzenia 

pojedynczego 

przemieszczonego zęba do 

łuku, po chirurgicznym jego 

odsłonięciu 

 

23.2312 

Świadczenie jest udzielane w ramach 

leczenia ortodontycznego wad zgryzu  

z zastosowaniem aparatu do zdejmowania 

jedno- i dwuszczękowego. 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

12. roku życia, z wyłączeniem aparatów 

stałych. 

13 

Leczenie aparatem 

ortodontycznym ruchomym, 

jednoszczękowym 

23.2401 

Świadczenie jest udzielane w ramach 

leczenia ortodontycznego wad zgryzu  

z zastosowaniem aparatu do zdejmowania 

jedno- i dwuszczękowego. 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

12. roku życia (nie przysługuje wykonanie 

aparatu ortodontycznego w przypadku 

nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia 

go lub utraty). 

14 

Leczenie aparatem 

ortodontycznym ruchomym, 

dwuszczękowym 

nieelastycznym 

23.2402 

Świadczenie jest udzielane w ramach 

leczenia ortodontycznego wad zgryzu  

z zastosowaniem aparatu do zdejmowania 

jedno- i dwuszczękowego. 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

12. roku życia (nie przysługuje wykonanie 

aparatu ortodontycznego w przypadku 

nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia 

go lub utraty). 
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15 

Kontrola przebiegu leczenia 

z aparatem ruchomym 

23.2406 

Świadczenie jest udzielane w ramach 

leczenia ortodontycznego wad zgryzu  

z zastosowaniem aparatu do zdejmowania 

jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 

12. roku życia, w ramach kontroli wyników 

leczenia po jego zakończeniu w tak 

zwanym okresie retencji do ukończenia 

13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych  

w ramach świadczeń gwarantowanych). 

Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 

12 razy w roku kalendarzowym. 

16 

Naprawa aparatu  

z wyciskiem 

23.2502 

Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego 

aparatu ortodontycznego wykonanego  

w ramach świadczeń gwarantowanych do 

ukończenia 13. roku życia. 

Świadczenie jest udzielane raz w roku 

kalendarzowym (nie przysługuje naprawa 

aparatu ortodontycznego uszkodzonego  

z powodu nieprawidłowego użytkowania). 

17 

Rekonstrukcja aparatu 

ruchomego przy pacjencie  

w niewielkim zakresie 

23.2503 

Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego 

aparatu ortodontycznego wykonanego  

w ramach świadczeń gwarantowanych do 

ukończenia 13. roku życia. 

Świadczenie jest udzielane raz w roku 

kalendarzowym (nie przysługuje  naprawa 

aparatu ortodontycznego uszkodzonego  

z powodu nieprawidłowego użytkowania). 

18 
Korekcyjne szlifowanie 

zębów 
23.2308 

Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

18. roku życia. 

19 
Proteza dziecięca częściowa 

23.2611 
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

18. roku życia. 

20 
Proteza dziecięca całkowita 

23.2612 
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 

18. roku życia. 
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Tabela nr 2 
Warunki realizacji świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży  

 
1 Personel 

1.1 1) lekarz dentysta specjalista ortodoncji lub 

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortodoncji 

2 Sprzęt i wyposażenie 

   2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub 

unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń  

 




