Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Având în vedere prevederile art. 480, ale art. 512 și ale art. 535 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în
continuare și Legea nr. 95/2006, precum și ale art. 35 din Regulamentul de organizare și funcționare
a Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr.
5/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare și Regulamentul de
organizare și funcționare,
raportat la faptul că procedurile stomatologice implică, în general, administrarea de anestezie
locală și/sau loco-regională, însă, pentru anumite proceduri stomatologice sau pentru anumite
categorii de pacienți există indicații de administrare a anesteziei generale,
în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006, precum și al art. 33 din Regulamentul de organizare
și funcționare,

Consiliul național
al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
adoptă următoarea

Decizie
Art. 1. Se aprobă moțiunea prevăzută în anexă, parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. Prezenta decizie se comunică colegiilor teritoriale.
Art. 3. Prezenta decizie, însoțită de moțiunea anexată, se publică pe site-urile colegiilor
teritoriale și al Colegiului Medicilor Stomatologi din România și se va aduce la cunoștința publicului.
Art. 4. Birourile executive ale colegiilor teritoriale, precum și Biroul executiv național vor
aduce la îndeplinire demersurile prevăzute la art. 3.
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

București, 21 februarie 2020
Nr. 3/2CN
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Biroul Executiv
Național

Anexă

Moțiune
referitoare la administrarea anesteziei generale în cabinetele stomatologice
Colegiul Medicilor Stomatologi din România, organism profesional, cu responsabilități
delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de
medic stomatolog ca profesie liberală, de practică publică autorizată, raportat la faptul că procedurile
stomatologice implică, în general, administrarea de anestezie locală și/sau loco-regională, însă,
pentru anumite proceduri stomatologice sau pentru anumite categorii de pacienți există indicații de
administrare a anesteziei generale, constată următoarele:
1. în ceea ce privește dispozițiile legale în vigoare specifice medicinei dentare:
a) profesia de medic stomatolog are ca scop asigurarea sănătății publice și a individului
prin activități de prevenție, diagnostic și tratament ale maladiilor și anomaliilor orodento-maxilare și ale țesuturilor adiacente, desfășurate cu respectarea prevederilor
Codului deontologic al medicului stomatolog - art. 480 alin. (1) din Legea nr. 95/2006;
b) medicul stomatolog nu trebuie să efectueze tratamente și/sau să formuleze
prescripții medicale în domenii care depășesc competența sa profesională - art. 9 din
Codul deontologic;
c) medicul stomatolog are datoria de a-și trata pacienții după normele profesionale
medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Stomatologi din România și
incluse în ghidurile de practică medicală sau în tratatele de specialitate recunoscute
de societățile științifice de profil - art. 10 din Codul deontologic;
d) competențele medicilor stomatologi în administrarea formelor de anestezie topică locală şi loco-regională - sunt următoarele: tehnici curente de anestezie în
stomatologie; tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco-regionale, în
vederea menţinerii funcţiilor vitale; tratamentul accidentelor şi complicaţiilor locale
ale anesteziei loco-regionale;
e) medicii stomatologi confirmaţi în specialităţi medico-dentare şi medicii stomatologi
cu drept de liberă practică au acces la programele de atestare de studii
complementare prevăzute în anexa nr. II la Ordinul MS nr. 418/2005 pentru
aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea
obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a
Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, cu modificările și
completările ulterioare, printre care se regășește la pct. 51 inhalosedarea prin
amestec inhalator cu protoxid de azot şi oxigen, în medicina dentară.
2. în ceea ce privește dispozițiile legale în vigoare specifice cabinetelor de medicină dentară
(stomatologice), în calitate de furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, unitățile
medicale cu personalitate juridică înființate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cabinetele medicale din structura
instituțiilor prevăzute la art. 16 din O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor
medicale, republicată:
2.1. activitatea medicală se desfășoară conform reglementărilor în vigoare, Statutului
Colegiului Medicilor din România/Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor
Stomatologi din România și codului de deontologie medicală specific fiecărei profesii - art. 2 lit. d) din
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normele metodologice Biroul
privind înființarea,
Executiv organizarea și funcționarea cabinetelor medicale aprobate
prin Ordinul M.S.F. nr. 153/2003,
Național cu modificările și completările ulterioare;
2.2. indiferent de forma de înființare și funcționare, în cabinetul medical se vor desfășura
numai acele activități pentru care a fost autorizat cabinetul medical - art. 2 lit. e) din normele
metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale aprobate prin
Ordinul M.S.F. nr. 153/2003, cu modificările și completările ulterioare;
2.3. în cazul modificării obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de
organizare, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România/Colegiul Medicilor Stomatologi
din România, direcțiile de sănătate publică vor elibera un certificat-anexă la certificatul de înregistrare
a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale - art. 5 alin. (3) din normele metodologice
privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale aprobate prin Ordinul M.S.F. nr.
153/2003, cu modificările și completările ulterioare.
3. în ceea ce privește activitatea de anestezie - terapie intensivă (ATI) acesta este
reglementată de dispozițiile Ordinului MS nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile
sanitare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului MS nr. 398/2019 pentru aprobarea
Ghidului privind siguranța pacientului în anestezie-terapie intensivă.
3.1. Siguranța intervenției chirurgicale și anesteziei necesită comunicare eficientă și lucru de
echipă între toți membrii echipei. Personalul din anestezie și din afara acestui domeniului trebuie să
înțeleagă scopul și abilitățile fiecăruia. Ca parte a specialității ATI, anestezia reprezintă o componentă
vitală a sistemului de sănătate de bază și necesită resurse adecvate. Anestezia este în mod inerent
complexă și cu risc potențial crescut, astfel încât efectuarea unei anestezii în condiții de siguranță
implică necesitatea unui nivel foarte înalt de cunoștințe în ceea ce privește diagnosticul,
farmacologia, fiziologia și anatomia, precum și abilități practice semnificative. Anestezia este o
practică medicală și trebuie practicată, condusă sau supervizată de către un medic cu specialitatea
ATI - Capitolul „Aspecte profesionale” din Anexa 5 (Standarde internaționale pentru practica medicală
în siguranță în anestezie) la Ordinul MS nr. 398/2019.
3.2. În unitățile sanitare publice sau private, aprobate/avizate după caz, care furnizează
servicii în regim de spitalizare de zi și investighează/tratează pacienți care necesită administrarea
oricărei forme de anestezie, alta decât anestezia locală prin infiltrație, se vor organiza minimum un
post de lucru de anestezie, precum și un salon de supraveghere postanestezică, denumit SPA - art. 5
alin. (1) din Ordinul MS nr. 1500/2009.
Baremul minim care trebuie îndeplinit pentru organizarea postului de lucru de anestezie și a
salonului SPA este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 1500/2009.
În concluzie, raportat la prevederile legale în vigoare, Consiliul național al Colegiului Medicilor
Stomatologi din România precizează faptul că:
- administrarea anesteziei generale excedează competenţelor medicului stomatolog
care poartă, însă, responsabilitatea pentru indicaţia de anestezie generală;
- anestezia generală trebuie practicată, condusă sau supervizată de către un medic cu
specialitatea ATI;
- investigarea/tratarea pacienţilor care necesită administrarea oricărei forme de
anestezie, alta decât anestezia locală prin infiltraţie, se poate efectua în cadrul
cabinetelor stomatologice, dar numai dacă acestea au organizat minimum un post de
lucru de anestezie şi un salon de supraveghere postanestezică (SPA), precum şi dacă
sunt autorizate/avizate în acest sens.
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Totodată, Consiliul
național
al Colegiului Medicilor Stomatologi din România precizează faptul
Biroul
Executiv
că inhalosedarea conștientă
cu protoxid de azot și oxigen poate fi efectuată într-un cabinet
Național
stomatologic numai de către medicul stomatolog care deține atestatul de studii complementare
(competență) în urma absolvirii programului de studii complementare organizat de Ministerul
Sănătății în condițiile reglementate prin Ordinul MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului
național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici,
medici dentiști și farmaciști, precum și a normelor metodologice de organizare și desfășurare a
acestora, cu modificările și completările ulterioare.
Subliniem totodată că inhalosedarea în practica stomatologică nu se încadrează în rândul
activităților medicale reglementate specific prin Ordinul MS nr. 1500/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie
intensivă din unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare.
Față de aceste precizări, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
atrage atenția medicilor stomatologi și cabinetelor stomatologice asupra faptului că pentru
efectuarea de proceduri stomatologice pentru care este necesară administrarea oricărei forme de
anestezie, alta decât anestezia locală prin infiltrație, trebuie să se conformeze reglementărilor în
vigoare.
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