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Catre,
Ministerul Sanatatii,
In atentia D-lui ministru VLAD VOICULESCU
Spre stiinta
Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice,
Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica din cadrul
Munisterului Sanatatii
Subscrisa “ Asociatia Tineri pentru Tine”, cu sediul in Baia Mare, str. B-dul
Traian, nr.4, ap.4, cod de identificare fiscala 26367486, reprezentata legal prin
Presedinte, doamna Crisan Ioana Lenuta, asociatie care, la propunerea Dr. Medic
stomatolog Petrut Simona, a initiat proiectul “Molarul de 6 ani”, va supunem atentiei
urmatoarele:
Proiectul “Molarul de 6 ani” presupune informarea si constientizarea
parintilor asupra existentei si importantei acestei prime masele definitive,
care, daca nu este igienizata corect sau daca nu este stabilit un diagnostic
cat mai precoce al leziunilor carioase, cat si al posibilitatilor profilactice
si terapeutice ce pot fi instituite in acest caz, poate duce la boala carioasa
si chiar pierderea definitiva (extractia dentara) la varste foarte fragede.
Din experienta personala acumulata in 17 ani de practica stomatologica
si a colegilor mei, medici stomatologi voluntari, parte in acest proiect,
varsta la care copiii isi pierd aceasta prima masea definitiva, scade
dramatic, ajungand chiar la 9-10 ani.
Acest proiect si-a stabilit ca si grup tinta copiii in varsta de 6 ani din
Municipiul Baia Mare (grupele mari din gradinite-clasele 0 din cadrul
scolilor), iar medicii stomatologi voluntari implicati in acest proiect
urmeaza sa sustina prezentari despre importanta igienei dentare, tehnica
periajului, rolul alimentatiei sanatoase.
Primaria Municipiului Baia Mare, prin Serviciul Public de Asistenta
Sociala, a venit in intampinarea acestui proiect, de importanta nationala
dupa parerea noastra, asigurandu-ne sprijin prin oferirea gratuita a cate o
pasta si o periuta de dinti copiilor din grupele mari de gradinita pentru a
putea implementa tehnica periajului si modalitatile practice de executie
ale acestuia. Practic, medicii voluntari impreuna cu elevi voluntari din
cadrul Colegiilor Tehnic “Aurel Vlaicu” si Colegiul National “Vasile
Lucaciu” din Baia Mare vor merge saptamanal in gradinitele din Baia
Mare pentru verificarea insusirii corecte a acestei deprinderi vitale,
neprevazuta nici in programa scolara si nici in planul national de

-

acordare a asistentei medicale gratuite si promovare a unui stil de viata
sanatos.
In cadrul acestui proiect, Asociatia “Tineri pentru Tine” a incheiat un
protocol de colaborare cu SPAS Baia Mare din cadrul Primariei
Municipiului Baia Mare, prin care SPAS Baia Mare se obliga sa puna la
dispozitia Asociatiei un spatiu destinat functionarii unui cabinet
stomatologic, pentru a putea implementa metodele specifice de profilaxie
a cariei dentare prin igienizare profesionala, fluorizari si sigilari locale
acolo unde se impune.

Avand in vedere prevederile Ordinului 1002/2015, care in Anexa nr. 1 la anexa
nr. 3 la Metodologie, prevede obligatia medicului de familie de a intocmi
Adeverinta medicala pentru inscrierea in colectivitate cu tot istoricul medical al
copilului- incluzand si “ Dentitie normala ......DA .................NU “, consideram
ca persoana potrivita pentru stabilirea diagnosticului de dentitie normala este
medicul stomatolog, deoarece medicul de familie nu are competente in efectuarea
consultului stomatologic, consult care potrivit legislatiei in vigoare trebuie sa se
desfasoara intr-un cabinet de medicina dentara.
Fata de cele expuse mai sus, propunem modificarea Anexei nr. 1 la anexa nr. 3
prin introducerea consultului stomatologic obligatoriu efectuat intr-un cabinet de
Medicina Denatara pentru stabilirea dentitiei si eventuale masuri care se impun.
Consideram ca proiectul “Molarul de 6 ani” este de importanta nationala, cu
sprijinul autoritatilor locale putandu-se pune la dispozitii spatii pentru
desfasurarea activitatii medicilor stomatologi in vederea constientizarii populatiei
asupra consultului stomatologic periodic de la varste precoce.
Proiectul ”Molarul de 6 ani “ presupune si efectuarea unui studiu comparativ pe
un lot de aproximativ 500 de elevi de clasa a IV –a in urma caruia vom evalua
patologia existenta la nivelul molarului de 6 ani, acesta fiind lotul de referinta la
data inceperii proiectului. Vom face acelasi lucru anual, consultand si notand
patologia existenta la nivelul aceluiasi numar de elevi de clasa a IV –a din
aceleasi scoli de pe raza Municipiului Baia Mare. Evolutia incidentei carioase va
putea fi un factor obiectiv de evaluare a eficacitatii proiectului derulat.
Sperand ca solicitarea noastra va fi considerata oportuna si de interes national, va
asiguram de toata sustinerea noastra din punct de vedere profesional.
Datele de contact ale coordonatorului acestui proiect sunt urmatoarele: Dr. medic
stomatolog Simona Petrut, Baia Mare, Victoriei 150 K, adresa de mail:
molarulde6ani@yahoo.com, tel. mobil: 0744643348.
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