Nr. ieșire: 921/27.03.2020

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

În atenția
Domnului Ministru
Dr. Nelu TĂTARU

Domnului Secretar de stat
Conf. dr. Horațiu MOLDOVAN
STIMATE DOMNULE MINISTRU,
STIMATE DOMNULE SECRETAR DE STAT,
Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19 referitoare la suspendarea totală a activităților stomatologice, cu
excepția intervențiilor stomatologice de urgență, începând cu data de 22.03.2020,
ținând cont de necesitatea de implementare a acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii
infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2,
luând în considerare că la nivelul corpului profesional a fost adoptată, în vederea prevenirii și
limitării răspândirii infecției cu COVID-19, printre altele, Decizia Biroului executiv național nr.
16/3BExN/2020 în baza căreia colegiile teritoriale pot centraliza solicitările cabinetelor de medicină
dentară care dețin la acest moment posibilitatea de efectuare a intervențiilor stomatologice de
urgență, document atașat prezentei,
vă rugăm să ne comunicați dacă, în vederea efectuării intervențiilor stomatologice de
urgență, este necesară avizarea specială a cabinetelor de medicină dentară de către direcțiile de
sănătate publică pe raza cărora se află sediul, punctul de lucru sau locația în cadrul căruia se pot
realiza astfel de intervenții.
Pe de altă parte, Colegiul Medicilor Stomatologi din România apreciază că se impune
adoptarea, cel puțin la nivelul Ministerului Sănătății, a unor măsuri care să detalieze dotarea minimă,
circuitele funcționale obligatorii, echipamentele de protecție corespunzătoare și alte elemente
esențiale necesare pentru funcționarea cabinetelor de medicină dentară, publice sau private, care ar
putea efectua intervenții stomatologice de urgență în contextul răspândirii accelerate a COVID-19 pe
teritoriul României, date fiind implicațiile de gravitate deosebită provocate asupra sănătății întregii
populații de propagarea violentă și accelerată a pandemiei de COVID-19, precum și faptul că
manoperele de tratament specifice presupun un contact apropiat și direct cu cavitatea bucală și nazofaringele (principalele zone de cantonare a noului virus), cu atât mai mult în tratamentele de urgență,
astfel încât producția de aerosoli în atmosfera cabinetelor stomatologice determină existența unui
risc maxim de răspândire a virusului.
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Colegiul Medicilor
Stomatologi
România apreciază că se impune o colaborare extrem de
Biroul
Executivdin
Național
strânsă între colegiile teritoriale și autoritățile de sănătate publică pentru gestionarea adecvată a
situației de criză, pe de o parte, iar pe de altă parte, că este imperios necesară adoptarea de către
autoritățile competente a unor reglementări care să cuprindă cele mai sus-precizate, alături de
asigurarea accesului cabinetelor de medicină dentară care vor asigura intervențiile de urgență, cu
prioritate, la echipamentele de protecție adecvate, dezinfectanți, biocide etc.
Măsurile adoptate de corpul profesional în contextul COVID-19 pot fi consultate la adresa
https://cmdr.ro/covid-19/.
Stimate Domnule Ministru,
Stimate Domnule Secretar de stat,
Vă asigurăm de concursul nemijlocit al corpului profesional, prin structurile sale naționale
și teritoriale, în limitele atribuțiilor conferite de lege, la gestionarea situației de urgență existente
pe teritoriul României, cu mențiunea că CMSR va urmări cu strictețe, prin demersurile întreprinse,
să promoveze drepturile membrilor săi și să apere interesele acestora, precum și respectarea de
către medicii stomatologi a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică.
Cu deosebită considerație,
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU
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