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ZASADY REALIZACJI OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ CORTEN DENTAL  

 

Szanowni Państwo,  

Cieszymy się, że wspólnie możemy otoczyć opieką dentystyczną uczniów z 
Państwa szkoły w dedykowanym gabinecie stomatologii dziecięcej Corten 
Dental. Przedstawiamy poniżej główne zasady realizacji opieki 
stomatologicznej Corten Dental.  

Obejmujemy opieką wszystkich uczniów 

Opiece stomatologicznej podlegają wszyscy uczniowie Państwa szkoły na 
podstawie realizacji ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad 
uczniami (Dz.U z 2019 r. poz. 1078), chyba że rodzice wyrazili sprzeciw.  

Profilaktyka i leczenie to dwa główne działania w ramach opieki  
 
Profilaktyka to szereg działań o charakterze edukacyjnym, diagnostycznym 
i opiekuńczym mających na celu dbanie o zdrowie jamy ustnej u dzieci i 
młodzieży oraz rozpoznanie ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych 

 
Profilaktyka stomatologiczna uczniów jest: 
 

 powszechna - obejmuje wszystkich uczniów przez cały rok  
 bezpłatna - w całości finansowana w ramach NFZ  
 kompleksowa - obejmuje działaniem edukację, diagnostykę, 

profilaktykę i leczenie  

Każde dziecko zostaje objęte wszelkimi działaniami profilaktycznymi, takimi 
jak edukacja, pogadanki, okresowe badanie stomatologiczne, fluoryzacja w 
celu zabezpieczenie szkliwa, chyba że rodzice wyrazili sprzeciw.  

Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu przeciw działaniom 
profilaktycznym i edukacyjnym w zakresie dbania o zdrowie jamy 
ustnej dziecka 

Rodzice, mogą nie wyrazić zgody na działania z zakresu profilaktyki 
stomatologicznej, które są realizowane zgodne z ustawą z dnia 12 kwietnia 
2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U z 2019 r. poz. 1078). W tym 
przypadku wymaga to pisemnej formy sprzeciwu. Wzór sprzeciwu można 
pobrać ze strony www.cortendental.pl lub może być on również 
udostępniony wewnętrznymi narzędziami komunikacji szkoły z rodzicami. 

http://www.cortendental.pl/
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Sprzeciw powinni zgłosić w ciągu 7 dni od daty opublikowania niniejszego 
pisma,    nie później niż w dniu wykonywania świadczeń profilaktycznych. 
Mogą to zrobić na dwa sposoby:   

1. za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając pisemny sprzeciw na adres: 
Corten Dental, ul. Matejki 5 87-300 Brodnica. 

2. drogą mailową, wysyłając skan podpisanego pisma na adres: 
kids@cortendentalpl 

     
 Każdy Pacjent otrzymuje indywidualne zalecenia i plan leczenia  

Karta Młodego Pacjenta, którą otrzymuje uczeń na pierwszej wizycie 
diagnostycznej, zawiera jego indywidualny plan leczenia i zalecenia.  

Zgoda na kontakt z Corten Dental  

Do Rodziców wysyłamy również zgodę na kontakt. Rodzice mogą 
dobrowolnie wyrazić  zgodę na kontakt wypełniając załączony wzór i przesłać 
ją do Corten Dental drogą mailową na adres kids@cortendental.pl aby 
umożliwić nam kontakt telefoniczny bądź mailowy w celu umówienia wizyty 
u lekarza stomatologa, przełożenia lub zmiany terminu, a także realizowania 
świadczeń stomatologicznych.  

Leczenie  

Rodzice w dowolnym momencie mogą podjąć leczenie dziecka bezpłatnie 
w dedykowanym gabinecie stomatologii dziecięcej Corten Dental Kids.  

Dziecko może skorzystać z nieograniczonej liczby wizyt w gabinecie 
stomatologii dziecięcej ze wszystkich świadczeń dostępnych w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Opiekę stomatologiczną sprawuje lekarz dentysta i higienistka 
stomatologiczna 

Opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie sprawować wykwalifikowany 
lekarz dentysta we współpracy z higienistką.  

Osoby do kontaktu po stronie Corten Dental 

Po stronie Corten Dental Kierownikiem Regionalnym jest:  

Łukasz Wojciechowski  
Kierownik Rejonu 
Tel. 530 717 306 
@: lukasz.wojciechowski@cortenmedic.pl 
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Łukasz Wojciechowski jest osobą odpowiedzialną za wszystkie kwestie 
związane realizacją opieki stomatologicznej. Jeżeli będą Państwo mieli 
pytania dotyczące współpracy oraz jej przebiegu zapraszamy do kontaktu. 

 

Koordynatorem, sprawującym nadzór nad realizacją świadczeń 
stomatologicznych dla Państwa uczniów jest: 

Katarzyna Walas 
Koordynator Stomatologii Mobilnej  
Tel.  531 623 611 
@: katarzyna.walas@cortenmedic.pl 
 
Katarzyna Walas jest osobą odpowiedzialną za wszystkie kwestie 
organizacyjne i techniczne dotyczące realizacji usług. Prosimy o kontakt z nią 
w przypadku pytań dotyczących harmonogramu, godzin przyjazdu zespołu 
Corten Dental lub miejsca realizacji usług. 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z opieką stomatologiczną w 
Państwa gminie/starostwie/mieście prosimy o kontakt z Koordynatorem.  

 

Z poważaniem, 

Zespół Corten Dental 
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