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PytaniePytaniePytaniePytanie    

Czy są przepisy dotyczące warunków sanitarnych, które musi spełniać gabinet stomatologiczny by Czy są przepisy dotyczące warunków sanitarnych, które musi spełniać gabinet stomatologiczny by Czy są przepisy dotyczące warunków sanitarnych, które musi spełniać gabinet stomatologiczny by Czy są przepisy dotyczące warunków sanitarnych, które musi spełniać gabinet stomatologiczny by 

móc przyjmować pacmóc przyjmować pacmóc przyjmować pacmóc przyjmować pacjentów zaraŜonych wirusem HIV? jentów zaraŜonych wirusem HIV? jentów zaraŜonych wirusem HIV? jentów zaraŜonych wirusem HIV?  

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Obecnie brak powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dedykowanych warunkom 

sanitarnym, jakie muszą spełnić gabinety stomatologiczne leczące pacjentów zaraŜonych HIV. Z 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 

z późn. zm.; dalej jako: u.c.z.z.) ogólnie wynika, Ŝe osoby chore na choroby zakaźne są leczone w 

specjalistycznych jednostkach zapewniających warunki ograniczenia przenoszenia zakaŜenia. 

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 u.c.z.z., kierownicy zakładów opieki zdrowotnej i osoby 

wykonujące zawody medyczne poza zakładami opieki zdrowotnej są obowiązani do zapewnienia 

przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych obejmujących w szczególności: 

• zapewnienia warunków skutecznej sterylizacji materiałów medycznych, narzędzi i innego 

sprzętu medycznego oraz prowadzenia prawidłowych procesów dezynfekcji; 

• stosowania indywidualnych środków ochrony pracowników. 

W przypadku, gdy lekarz dentysta udziela w gabinecie stomatologicznym świadczeń zdrowotnych 

wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stomatologicznej 

finansowanej ze środków publicznych, musi dodatkowo spełniać wymagania stawiane przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Wymagania dotyczące świadczeń realizowanych w ramach kontraktów 

na 2008 r. wynikają z zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 

dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

leczenie stomatologiczne". Podmiot biorący udział w postępowaniu powinien spełniać warunki 

określone w przepisach odrębnych oraz w załączniku nr 3 do materiałów informacyjnych. Przepisy 

odrębne, o których mowa w materiałach informacyjnych to wymagania prawne dla lokalu 

uŜytkowego przeznaczonego na gabinet stomatologiczny, które uzaleŜnione są od tego, czy 

usługi mają być świadczone przez zakład opieki zdrowotnej, czy teŜ gabinet stomatologiczny jest 

tylko miejscem wykonywania praktyki zawodowej. Przepisy te obowiązują wszystkie gabinety 

stomatologiczne, jednak nie zawierają one norm prawnych dedykowanych warunkom sanitarnym 

jakie muszą spełnić placówki leczące pacjentów zaraŜonych HIV, a więc w tym zakresie pozostają 

tylko wytyczne określone przez Fundusz. 

Wymagania prawne dla lokali, w których udzielane są świadczenia stomatologiczne zawarte są w 

następujących aktach prawnych: 
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• w przypadku indywidualnych i grupowych praktyk dentystycznych - w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, słuŜące wykonywaniu indywidualnej 

praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki 

lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254); 

• w przypadku pracowni stomatologicznej (protetycznej, ortodontycznej), która jest 

zakładem opieki zdrowotnej lub w przypadku gabinetu dentystycznego funkcjonującego w 

strukturze przychodni zakładu opieki zdrowotnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 

213, poz. 1568 z późn. zm.), a ponadto 

• w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych 

(Dz. U. Nr 37, poz. 197). 

Tamara Zimna, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 

 


