ASOCIAȚIA MOLARUL DE 6 ANI
Baia Mare, Str. Victoriei nr 150 K

Către,
Ministerul Sănătății,
Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul Ministerului
Sănătății
În atenția D-nei Ministru SORINA PINTEA
Subscrisa, Asociația Molarul de 6 ani, cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei nr 150 K,
cod de identificare fiscală 39830700, reprezentată legal prin Președinte, doamna Petruț
Simona, asociație nou inființată, care a preluat proiectul inițiat de ”Asociația Tineri pentru
Tine Maramureș” la inițiativa Dr, Petruț Simona, proiect numit “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 carioasă și
chiar pierderea definitivă (extracția dentara ) la vârste foarte fragede. Din
experiența personală acumulată 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 și 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, consultații (părinții fiind informați despre situația
dentiției și primind recomandări). Menționăm că în cadrul proiectului au avut
loc în perioada martie 2016-iunie 2017 peste 50 de vizite în grădinițe și școli.

-

Primăria 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
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„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 viață sănătos (ian
2017-iunie 2017).

-

-

În 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, medicii voluntari au dotat
acest spațiu cu aparatura necesară și au contribuit la autorizarea acestui
spațiu, 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.

-

Proiectul ”Molarul de 6 ani “ și-a propus și efectuarea unui studiu
comparativ pe un lot de aproximativ 600 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. În anul școlar 2017-2018 vom consulta
aproximativ 1000 de copii din clasa 0. Copiii vor avea parte de descrierea
tehnicii de periaj și exersarea acesteia pe modele de studiu, iar datorită
consultației, părinții vor primi scrisori prin care sunt informați despre situația
cavității bucale a propriilor copii și recomandările echipei medicale (2 medici
și o asistentă efectuează și asistă la consultul stomatologic). Acest lot de
pacienți ne propunem să îl consultăm anual, să repetăm periajul corect, să
trimitem din nou scrisori părinților, iar când acești copii vor ajunge în cls IV
să comparăm patologia existentă atunci cu cea a lotului martor de la
începutul proiectului. Deja avem un feedback pozitiv de la nivelul colegilor
noștri din teritoriu, părinții ajungând cu scrisoarea noastră în cabinetele
stomatologice, putând astfel să se instituie măsurile terapeutice sau
profilactice ce se impun cât mai precoce. Evoluția incidenței carioase va
putea fi un factor obiectiv de evaluare a eficacității proiectului derulat.

În cabinetul stomatologic Rivulus Pueris în perioada aprilie 2017-aprilie 2018 au fost
consultați 1439 elevi din 8 școli din municipiul Baia Mare „Nichita Stănescu” „Avram
Iancu” „Victor Babeș” „Mihail Sadoveanu” „Nicolae Bălcescu” „Petre Dulfu” „Al.
Ivasiuc” „Al.I.Cuza”. Studiul a fost realizat de 7 medici stomatologi voluntari
(coordonator proiect Dr. Simona Petruț), care au făcut consultații în Cabinetul
Stomatologic Rivulus Pueris, cabinet înființat prin parteneriatul dintre SPAS Baia
Mare și Asociația „Tineri pentru Tine” Maramureș.
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Centralizarea obiectivelor urmărite vor fi descrise mai jos:

CLASA PREGATITOARE: am examinat 843 elevi din cele 8 școli din Baia Mare
Obiective urmărite:
 Prezența la dentist
 Numărul de dinți (permanenți și temporari)
 Numărul de carii (pe dinții permanenți și temporari)
 Numărul de obturații (pe dinții permanenți și temporari)
 Prezența sau absența M6 și patologia acestuia
-






CLASA a IV-a: Am examinat 596 de pacienți

Obiective urmărite:
Prezența la dentist
Patologia dinților temporari
Patologia dinților permanenți
Patologia Molarilor primi permanenți, după criteriul: număr de molari integri, molari
ce prezinta carie simpla, molari cu carie secundară, molari obturați, molari ce sunt
resturi radiculare, molari extrași

Clasa pregatitoare – 843 elevi examinati
1. Prezenta la dentist: ¼ nu au fost la dentist
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PREZENTA LA DENTIST

22%

DA
78%

NU

2. Patologia dintilor permanenti: au fost examinati 6341 de dinti permanenti, din care
533 au fost cariati, iar 174 dinti cu obturatii. Mentionam ca la varsta de 6 ani incepe
dentitia definitiva, deci acesti dinti cariati sau obturati au maxim un an de la eruptie.

DINTI PERMANENTI clasa 0
DINTI CU
OBTURATII
3%

DINTI CU
CARII
8%

DINTI
SANATOSI
89%

3. Din 843 de pacienti 333 au unul sau mai multi molari de 6 ani cariati sau obturati, si
510 pacienti au molarul de 6 ani sanatos sau absent.
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PACIENTI EXAMINATI (843)
PACIENTI CU
MOLARI 6 ANI
SANATOSI sau
ABSENTI

40%
60%

PACIENTI CU
MOLARI 6 ANI
CARIATI /
OBTURATI

4. Sanatatea molarului de 6 ani: din 2511 molari examinati, 712 sunt cariati, 1799 fiind
sanatosi

MOLARI DE 6 ANI EXAMINATI clasa 0

28%

MOLARI DE 6 ANI
SANATOSI
72%

Clasa a IV-a – 596 pacienți examinați

1. Prezenta la dentist: 12% nu au fost încă la dentist

MOLARI DE 6 ANI
CARIATI
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PREZENTA LA DENTIST
12%
DA
NU
88%

2. Patologia dintilor permanenti: din 12 452 dinți permanenți, 1304 sunt cariați, 576 sunt cu
obturații, iar 10572 sunt sănătoși

DINTI PERMANENTI clasa a IV a
5%
10%
DINTI SANATOSI
DINTI CU CARII
DINTI CU OBTURATII
85%

3. Din 596 pacienți, doar 77 au toți molarii de 6 ani integri, în timp ce 517 pacienți au
unul sau mai mulți molari cariați sau obturați.
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COPII EXAMINATI
13%
MOLARI 6
ANI
SANATOSI

87%

4. Patologia Molarului de 6 ani: din 2448 de molari examinați
a.DINTE SANATOS
b.CARIE SIMPLA
c.CARIE PROFUNDA
d.REST RADICULAR
e.DINTE EXTRAS
f.OBTURATIE

746
860
156
88
14
584

PATOLOGIE MOLARI DE 6 ANI
DINTE SANATOS
24%
4%

30%

CARIE SIMPLA
CARIE PROFUNDA

1%

REST RADICULAR
DINTE EXTRAS

6%
35%

OBTURATIE

Atragem atenția asupra faptului că patologia existentă la punctele c, d, e se poate
transforma în patologie DINTE EXTRAS, ceea ce ne face să spunem că din 2448
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molari de 6 ani examinați, 11 % adică 270 sunt compromiși deja în clasa IV, deci la
aproximativ 4 ani de la erupția lor.
Rezumând aceste date, facem următoarele propuneri de modificări legislative:
1. 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 copiluluiincluzând 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.
2. Programul de prevenție i profilaxie la nivel național de sigilare a molarului de 6 ani,
finantat de MS prin cabinetele școlare sau private acolo unde nu sunt suficiente
cabinete școlare.
3. Consultații gratuite pentru copii la 6, 9, 12 ani așa cum se procedează în Franța (sau
la schimbarea ciclului de învățământ) suportate din fondurile Ministerului Sănătății,
fără participarea CNAS.
4. Înființarea unei agenții naționale de prevenție (Germania – www.lagz.de)
5. Necesitatea reînființării urgent a cabinetelor școlare dentare, cu reglementarea
numărului de elevi arondați unui medic stomatolog școlar.
6. Contract între Autoritățile Publice Locale și cabinetele private pt o adresabilitate mai
mare, decontându-se eventual doar anumite manopere (profilaxie, detartraj, sigilări
– metode de prevenție) conform ordinului 5298/2011 art 3 alin 2 (anexa 1 –
Metodologie)
7. Pentru stimularea voluntariatului în rândul medicilor stomatologi, creditarea cu
puncte EMC a orelor de voluntariat în cadrul proiectelor cu implicarea unor instituții
(colegiile medicilor teritoriale, autoritățile publice locale)
8. 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 că prevenția costă mult mai puțin decât tratamentul, mai ales în
stomatologie.
9. Educația părinților asupra apariției Molarului de 6 ani, reguli de igiena orală si nu
numai, importanța controalelor dentare periodice (chiar obligativitatea, condiționând
decontările de la CNAS). Cu ocazia participării medicilor la ședințele de părinți aceștia
au oferit pliante de informare părinților.
10. Igiena dentară se poate învăța din grădinițe – după micul dejun, copiii să-și facă
igiena dentară sub supravegherea educatorilor și personalului medical
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11. Mesaj de interes public la TV cu apariția M6 (Molarului de 6 ani).
12. Trecerea în nomenclatorul de meserii a asistentului de medicină dentară. La ora
actuală nu există această meserie cu toate că este practicată poate de peste 10 000
de persoane în România (nu deținem date oficiale, este doar o părere personală), și
de aceea școlile sanitare nu pot inființa secții. Medicii stomatologi întâmpină
dificultăți în angajarea unei asistente datorită acestei absurdități. Odată cu inființarea
secțiilor de asistent de medicină dentară, asistent de profilaxie se va putea crea o
forța de muncă gratuită care să se ocupe de prevenția în unitățile de învățământ (ca
și ore de practică)
13. Completarea ordinului 961 anexa 5 cap I alin 4 care menționează „în situația în care
se efectuează înregistrarea automată se atașează diagrama ciclului de sterilizare”,
astfel încât să se ofere posibilitatea stocării informației în format electronic, datorită
faptului că autoclavele comercializate la ora actuală au înlocuit diagrama cu stick de
memorie, iar DSP-ul nu recunoaște acest mod electronic de păstrare a dovezii
sterilității.
14. Un serviciu, directie, telefon „verde” dedicat medicului unde sa se raspunda la
intrebari despre mici probleme sau neintelegeri cu institutiile teritoriale.

Sperăm că solicitarea noastră va fi considerată oportună și de interes național, vă
asigurăm de toată susținerea noastră din punct de vedere profesional.
Datele de contact ale coordonatorului acestui proiect sunt următoarele: Dr. medic
stomatolog Simona Petruț, Baia Mare, Victoriei 150 K, adresa de mail
molarulde6ani@yahoo.com, tel. mobil: 0744643348.

DATA
01.10.2018

AVIZAT
PRESEDINTE
Simona Petruț
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