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Nr. ieșire: 897/25.03.2020 

Către: 

Ministerul Sănătății 
Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, 010024, București 

 
În atenția 

Domnului Ministru 
Conf. dr. Victor Sebastian COSTACHE 

 

Domnului Secretar de stat 
Conf. dr. Horațiu MOLDOVAN 

 

STIMATE DOMNULE MINISTRU, 

STIMATE DOMNULE SECRETAR DE STAT, 

 

Subscrisul, Colegiul Medicilor Stomatologi din România,  

Având în vedere implicațiile de gravitate deosebită, provocate asupra sănătății întregii 

populații de propagarea violentă și accelerată a pandemiei de COVID-19, 

luând în considerare obligația imperativă a asigurării protecției adecvate a personalului 

medical stomatologic implicat în mod direct în activitatea de tratare a urgențelor medicale - și, pe 

cale de consecință, expus nemijlocit riscului de infecție cu Coronavirusul SARS-CoV-2, 

în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) al Ordonanței Militare nr. 2/2020, 

analizând numeroasele apeluri și solicitări, pe deplin justificate, ale medicilor stomatologi care 

asigură permanența în tratarea cazurilor de urgență stomatologică, conform legislației aplicabile, 

vizând necesitatea accesului profesioniștilor la echipamentele de protecție corespunzătoare tipului 

de infecție indusă de Coronavirusul SARS-CoV-2, precum și la dezinfectanți, respectiv substanțe 

biocide corespunzătoare, care, în prezent, lipsesc cu desăvârșire din piața românească de profil, 

cu referire directă la adresa nr. 859/19.03.2020, înaintată de subscrisul instituției pe care o 

conduceți,  

formulează prezenta  

REVENIRE 

prin care vă solicităm: 

- să ne informați care sunt toate măsurile de protecție dispuse la nivelul Ministerului 

Sănătății aplicabile atât medicilor stomatologi implicați în tratarea urgențelor medicale, 

cât și pacienților; 

- să ne precizați exhaustiv care sunt procedurile de lucru, echipamentele de protecție și 

materialele necesare asigurării unui grad real de protecție al medicilor stomatologi și 

deopotrivă al pacienților;  

- să indicați care sunt locațiile de unde pot fi procurate echipamentele și materialele 

precizate în alineatul anterior, precum și modalitățile efective prin care acestea pot fi 

obținute; 
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- să ne precizați expres dacă, în ipoteza în care accesul la echipamentele de protecție și  la 

materialele necesare dezinfecției corespunzătoare este restricționat profesioniștilor, 

medicul stomatolog implicat în tratarea urgențelor ar trebui să efectueze procedura cu 

asumarea riscului ridicat de infectare sau dacă acesta trebuie să își încalce jurământul 

profesional depus, refuzând celor în nevoie stringentă tratamentul, riscând inclusiv 

sancțiuni disciplinare grave din partea angajatorilor. 

 

Cu deosebită considerație, 
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

Prof. dr. Ecaterina IONESCU 

 


