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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 

 

Având în vedere necesitatea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca urmare 

a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, 

a personalului nemedical din cadrul cabinetelor stomatologice, a pacienților și însoțitorilor acestora,  

personalul din cabinetele stomatologice fiind direct expus infecției ținând cont de natura 

profesiei de medic stomatolog, precum și a necesității de a se conforma regulilor de disciplină sanitară 

stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu,  

în condițiile în care asigurarea unei protecții adecvate presupune inclusiv accesul 

profesioniștilor la echipamentele de protecție corespunzătoare tipului de infecție indusă de 

Coronavirusul SARS-CoV-2, precum și la dezinfectanți și biocide corespunzătoare,  

în urma a numeroase sesizări și apeluri în acest sens comunicate de către medicii stomatologi, 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită adoptarea de către autoritatea de stat a 

măsurilor corespunzătoare pentru a asigura accesul cabinetelor stomatologice, indiferent de forma 

de organizare, publică sau privată, la echipamentele și materialele necesare, ținând cont de faptul că 

la acest moment stocurile sunt epuizate aproape în totalitate, inclusiv menționarea punctual în cadrul 

acestor măsuri a unor precizări exprese pentru medicii stomatologi, ținând cont că, în exercitarea 

profesiei, există un conact foarte apropiat cu pacienții, tratamentul stomatologic presupunând în 

principal efectuarea de manopere generatoare de aerosoli.  

De asemenea, Colegiul Medicilor Stomatologi din România vă roagă să indicați care sunt 

locațiile de unde pot fi procurate echipamentele de protecție, precum și modalitățile în care pot fi 

obținute aceste echipamente și materiale. 

Precizăm că, în lipsa posibilității de procurare a unor minime echipamente și materiale care 

să permită aplicarea unor măsuri de protecție personală a medicilor stomatologi, a personalului 

nemedical din cabinetelor stomatologice, a pacienților și însoțitorilor acestora, asistența medicală de 

specialitate în regim privat va fi sistată. 

  
Cu deosebită considerație, 

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

Prof. dr. Ecaterina IONESCU 

 


