ASOCIAȚIA ”TINERI PENTRU TINE” MARAMUREȘ
Baia Mare, Str. Traian, nr. 4/4,
Tel./fax: 0745-353421
email: molarulde6ani@yahoo.com
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Către,
Ministerul Educației și Cercetării Științifice,
În atenția D-lui ministru LIVIU MARIAN POP
Spre știința
Ministerul Sănătății,
Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul
Ministerului Sănătății
Subscrisa, “ Asociația Tineri pentru Tine”, cu sediul în Baia Mare, str. B-dul
Traian, nr.4, ap.4, cod de identificare fiscală 26367486, reprezentată legal prin
Președinte, domnul Farcas Daniel, asociație care la propunerea Dr. Medic stomatolog
Petruț Simona- a inițiat proiectul“ Molarul de 6 ani”, vă supunem atenției următoarele:
Proiectul “ Molarul de 6 ani” presupune informarea și conștientizarea
părinților asupra existenței și importanței acestei prime măsele definitive,
care dacă nu este igienizată corect sau dacă nu este stabilit un diagnostic
cât mai precoce al leziunilor carioase, cât și al posibilităților profilactice
și terapeutice ce pot fi instituite în acest caz, poate duce la boala carioasa
și chiar pierderea definitivă ( extracția dentara ) la vârste foarte fragede.
Din experiența personală acumulata în 19 ani de practică stomatologică
și a colegilor mei, medici stomatologi voluntari, parte în acest proiect,
vârsta la care copiii isi pierd aceasta primă măsea definitivă, scade
dramatic, ajungând chiar la 9-10 ani.
Acest proiect și-a stabilit ca și grup țintă, copiii în vârsta de 6 ani din
Municipiul Baia Mare (grupele mari din grădinițe-clasele 0 din cadrul
școlilor), medicii stomatologi, voluntari in cadrul acestui proiect urmând
să susțină prezentări despre importanța igienei dentare, tehnica periajului,
rolul alimentației sănătoase.
Primaria Municipiului Baia Mare, prin Serviciul Public de Asistență
Socială, a venit în întâmpinarea acestui proiect, de importanță națională,
după părerea noastră, asigurându-ne sprijin prin a oferi gratuit copiilor
din grupele mari de gradinița o pastă și o periuță de dinți pentru a putea
implementa tehnica periajului și modalitățile practice de execuție ale
acestuia. Practic medicii voluntari împreună cu elevi voluntari din cadrul
Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, Colegiilor Tehnic “Aurel
Vlaicu” și Colegiul National “Vasile Lucaciu” din Baia Mare au mers

-

săptămânal în grădinițele din Baia Mare pentru verificarea însușirii
corecte a acestei deprinderi vitale, neprevăzută nici în programa școlară
și nici în planul național de acordare a asistenței medicale gratuite și
promovare a unui stil de viată sănătos.
In cadrul acestui proiect, Asociația “Tineri pentru Tine” a încheiat un
protocol de colaborare cu SPAS Baia Mare din cadrul Primăriei
Municipiului Baia Mare, prin care SPAS Baia Mare a pus la dispoziția
Asociației un spațiu destinat funcționării unui cabinet stomatologic,
pentru a putea efectua consultații gratuite elevilor și a implementa
metodele specifice de profilaxie a cariei dentare prin igienizare
profesională, fluorizări și sigilări locale acolo unde s-au impus.

Având în vedere prevederile Ordinului 1002/2015, care în Anexa nr. 1 la anexa
nr. 3 la Metodologie, prevede obligația medicului de familie de a întocmi
Adeverința medicală pentru înscrierea în colectivitate cu tot istoricul medical al
copilului- incluzând și * Dentiție normala ......DA
.................NU, considerăm
că persoana potrivită pentru stabilirea diagnosticului de dentiție normală este
medicul stomatolog, deoarece medicul de familie nu are competențe în efectuarea
consultului stomatologic, consult care potrivit legislației în vigoare trebuie să se
desfașoare într-un cabinet de medicină dentară.
Față de cele expuse mai sus, propunem modificarea Anexei nr. 1 la anexa nr. 3
prin introducerea consultului stomatologic obligatoriu efectuat într-un cabinet de
Medicină Dentară pentru stabilirea dentiției și eventuale măsuri care se impun.
Considerăm că proiectul “Molarul de 6 ani” este de importanța națională, cu
sprijinul autorităților locale putându-se pune la dispoziții spații pentru
desfășurarea activității medicilor stomatologi în vederea conștientizării populației
asupra consultului stomatologic periodic de la vârste precoce.
Proiectul ”Molarul de 6 ani “ și-a propus și efectuarea unui studiu comparativ pe
un lot de aproximativ 300 de elevi de clasa a IV –a evaluând patologia existentă la
nivelul molarului de 6 ani, acesta fiind lotul de referință la data începerii
proiectului. Vom face același lucru anual, consultând și notând patologia existentă
la nivelul aceluiași număr de elevi de clasa a IV –a din aceleași școli de pe raza
Municipiului Baia Mare. Evoluția incidenței carioase va putea fi un factor
obiectiv de evaluare a eficacității proiectului derulat. Rezultatul acestui studiu:
În perioada aprilie 2017-iunie 2017 în Cabinetul Stomatologic Rivulus Pueris un
număr de 7 medici stomatologi voluntari au efectuat 512 consultații stomatologice la
elevii din clasele 0 și cls IV din următoarele școli: Șc. gen. „Nichita Stanescu”, Șc. gen.
„Avram Iancu”, Șc. gen. „Victor Babeș”, Șc.gen. „Al. I. Cuza”, Șc. gen. „Avram Iancu”,
Șc. gen. „Mihail Sadoveanu”, Șc.gen. „Petre Dulfu”, Șc.gen. „Alexandru Ivasiuc”,
Șc.gen. „Nicolae Bălcescu” de pe raza municipiului Baia Mare, din care 274 elevi clasa 0
si 236 elevi clasa IV-a.

Clasa pregătitoare
1. S-au examinat 949 de Molari de 6 ani (156 nefiind încă prezenți pe arcadă), din
care 253 erau cariați, restul fiind sănătoși sau sigilați.
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Precizăm că la această vârstă acești molari au câteva luni - maxim un an de la erupția pe
arcadă.
2. Prezența la dentist a fost un alt indicativ urmărit. Din cei 274 de pacienți, 92 nu au fost
niciodată la dentist.
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Concluzia acestor consulturi este că din cei 274 de pacienți, 118 au nevoie de tratament
stomatologic pentru intervenții pe Molarul de 6 ani.
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Clasa IV
1. Prezența la dentist: 38 de copii (din 236) nu au fost încă la stomatolog.
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2. Doar 24 de copii aveau toți Molarii de 6 ani sănătoși sau obturați, iar 212 pacienți
aveau nevoie de tratament stomatologic pe unul sau mai mulți Molari de 6 ani.
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3. Patologia existentă la nivelul Molarilor de 6 ani este următoarea:

Din cei 944 de Molari examinați
- 270 (28%) sunt sănătoși
- 384 (39%) au carie simplă (incipientă)
- 49 (5%) au carie profundă (ce implică tratament endodontic)
- 21 (2%) sunt resturi radiculare (necesită extrași)
- 4 (sub 1%) sunt extrași
- 248 (39%) au obturații
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Sper că această realitate să aducă argumente solide pentru a vă convinge că starea
de sănătate dentară a copiilor acestei țări este în mâinile Dvs. Sunteți și suntem datori să
facem ceva să schimbăm această situație dramatică.
Primul pas ar fi, cum spuneam mai sus obligativitatea unui control stomatologic la
6 ani (efectuat de către un medic stomatolog în cabinetul de medicină dentară). Aceste
controale trebuie repetate la 2 ani. Bineînțeles că doar consultul nu ajută (decât să-i
informăm pe părinți – sunt unii care nu ajung la stomatolog pentru că consideră că nu e
cazul până la o anumită vârstă), de aceea considerăm oportun reînființarea proiectului
„Sigilarea Molarului de 6 ani”, în care să se deconteze sigilările sau intervențiile pe acest
molar. Considerăm că aceste manopere (maxim 400 de lei pe copilul cu vârstă de 6-7 ani)
nu este o sumă imensă pentru bugetul CASS, dar ar fi un ajutor imens pentru copii si
părinți.
De asemenea considerăm oportun introducerea în programa școlară a educației
dentare care să includă importanța igienei dentare, modul de efectuare a acesteia, știut
fiind faptul ca prevenția costă mult mai puțin decât tratamentul, mai ales in stomatologie.
Speram 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.

Dr. medic stomatolog
Simona Petrut

AVIZAT
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Farcas Daniel

