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Opieka Opieka 
stomatologiczna stomatologiczna NHS
NHS oferuje leczenie bólu oraz zabiegi 
higienizacji, które pomagają w dbaniu 
o zdrowie zębów i dziąseł. Zabiegi są 
dostępne dla wszystkich pacjentów, 
którzy ich potrzebują z powodów 
medycznych. Oto informacje dotyczące 
zabiegów i kosztów opieki 
stomatologicznej.

Twoja pierwsza rutynowa wizytaTwoja pierwsza rutynowa wizyta
• Stomatolog przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, zapyta Cię o 

przebyte zabiegi stomatologiczne oraz wykona badanie kontrolne 
Twojej jamy ustnej, zębów i dziąseł.

• Po badaniu stomatolog może zalecić Ci określone zabiegi. 
W takim przypadku otrzymasz plan leczenia. Plan będzie zawierał 
opis wszystkich potrzebnych zabiegów oraz ich koszt. Jeżeli nie 
otrzymasz planu leczenia, poproś o niego.

• Twój stomatolog wyznaczy termin następnej wizyty. Pacjenci ze zdrowymi zębami i dziąsłami 
powinny przychodzić na wizyty kontrolne raz na 12-24 miesięcy. Natomiast pacjenci, których 
zęby i dziąsła wymagają więcej uwagi, powinni częściej odwiedzać stomatologa.

Wizyta u stomatologa w 
okresie pandemii COVID-19
• Prosimy przychodzić do przychodni tylko na umówione wizyty i tylko 

jeśli jest to absolutnie konieczne – obecnie priorytetem stomatologów 
są osoby z grup ryzyka lub wymagające doraźnej pomocy.

• Wizyty rutynowe, takie jak badania kontrolne, mogą zostać odłożone w czasie.
• Twoja przychodnia trochę się zmieniła. Teraz jej personel stosuje zasady zachowania 

bezpiecznej odległości i higieny, które zapewniają bezpieczeństwo podczas pandemii COVID-19. 

Doraźna opieka stomatologicznaDoraźna opieka stomatologiczna 
W przypadku wystąpienia bólu lub potrzeby 
doraźnej pomocy, zadzwoń do swojej przychodni 
stomatologicznej. Jeżeli nie masz swojego 
stomatologa i potrzebujesz doraźnej pomocy, 
zadzwoń na lokalne pogotowie stomatologiczne:

Greater 
Manchester: 
0333 332 3800

Cheshire i 
Merseyside:  
0161 476 9651

Lancashire:  
0300 1234 010

South Cumbria: 
01539 716 822
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Opieka stomatologiczna NHS jest 
bezpłatna, jeżeli jesteś:

• osobą poniżej 18 roku życia albo osobą poniżej 19 roku życia uczącą się w pełnym 
wymiarze czasu;

• kobietą w ciąży lub urodziłaś dziecko w ciągu ostatnich 12 miesięcy; 
• pacjentem w szpitalu NHS i Twój zabieg wykonuje szpitalny stomatolog (w niektórych 

przypadkach pacjenci muszą płacić za protezy lub mostki);
• osobą otrzymującą zasiłki socjalne z racji niskich zarobków lub osobą poniżej 20 roku 

życia na utrzymaniu osoby otrzymującej zasiłki socjalne z racji niskich zarobków. 

OpłatyOpłaty
Wysokość opłat za opiekę i zabiegi różni się w zależności od kategorii, 
do której należą. Wszystkie zabiegi NHS obejmuje 12-miesięczna 
gwarancja.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej...
Więcej informacji na temat usług stomatologicznych znajdziesz na 
stronie NHS 
www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/dentists

ZabiegiZabiegi
• KategoriaKategoria 1 

(leczenie doraźne) obejmuje opiekę doraźną,  
w tym uśmierzanie bólu i tymczasowe plomby.

• KategoriaKategoria 1 
obejmuje badanie, diagnozę, usuwanie kamienia nazębnego 
(z powodów zdrowotnych), opiekę prewencyjną (np. fluoryzację) 
oraz poradę profilaktyczną.

• KategoriaKategoria 2 
obejmuje całość Kategorii 1, a także kolejne zabiegi, takie jak 
wypełnianie ubytków, leczenie kanałowe oraz usuwanie zębów.

• KategoriaKategoria 3 
obejmuje całość Kategorii 1 i 2, a także koronki, protezy, 
mostki i inną protetykę.

Kategoria 1Kategoria 1
(w tym leczenie doraźne)
23,80 funtów

KategoriaKategoria 2 
65,20 
funtów

KategoriaKategoria 3 
282,80 
funtów
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