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Informacja 
 

 Instytut Zdrowia Medicall sp.z o.o. s. k. na podstawie porozumienia ze Szkołą Podstawową nr 3 

im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim podstawa prawna (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1078) będzie 

sprawował opiekę stomatologiczną nad uczniami wyżej wymienionej placówki oświatowej. 

 Opieka stomatologiczna będzie obejmować wszystkie czynności związane z leczeniem 

i profilaktyką, które są wykonywane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 Pragniemy zatem wyjaśnić Państwu czym jest badanie stomatologiczne. Jest  to czynność 

sprawdzająca stan uzębienia. Przeprowadzany jest przez zespół stomatologiczny składający się z lekarza 

dentystę i higienistkę/asystentkę stomatologiczną. Wszystkie badania będą odbywać się w Instytucie 

Zdrowia Medicall sp. z o.o. s. k. przy ulicy Wojska Polskiego 77 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po wykonaniu czynności sprawdzających, każde dziecko 

otrzyma informację o stanie uzębienia, które pozwoli Państwu podjąć dalsze działania związane 

z ewentualnym leczeniem. 

 Wyżej wymieniona czynność (badanie stomatologiczne) zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa może być wykonana przy obecności opiekuna faktycznego w tej sytuacji będzie to pracownik 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast zabiegi 

związane z profilaktyką czyli lakierowanie zębów lakierem z zawartością fluoru, zabezpieczanie bruzd 

zębów trzonowych lakiem szczelinowy i leczenie zębów Państwa dzieci będą mogły być udzielane 

wyłącznie w Państwa obecności. 

 Instytut Zdrowia zobowiązuje się do zapisywania uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych 

Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim  poza kolejnością sprawozdawaną do Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Jednakże przy zapisie należy podać dane dziecka oraz informację do jakiej szkoły i klasy 

uczęszcza. Zapisy na dalsze wizyty będą odbywać się osobiście w Instytucie Zdrowia Medicall przy 

ul. Wojska Polskiego 77 w Piotrkowie Trybunalskim I piętro bądź telefonicznie pod nr telefonu 

662105641. Przed wizyta należy okazać aktualną legitymację szkolną dziecka. 

 W załączeniu przesyłamy formularz zgody na wykonanie badania stomatologicznego w naszej 

placówce. Żywimy ogromną nadzieję, że wspólnym zaangażowaniem i pracą sprawimy, że uczniowie, 

Państwa dzieci będą mogły cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 
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