
10% in plus. Cresc preturile la stomatolog
Cursul euro influenteaza si tarifele practicate la serviciile stomatologice. Din martie, stomatologii ne vor
intampina cu preturi mai mari la cabinete
  Daca pana acum, pentru o extractie plateam medicului stomatolog intre 35 si 50 de lei, din martie avem
toate sansele ca tarifele sa creasca. Odata cu cresterea cursului monedei europene, dentistii spun ca sunt
nevoiti sa recurga la acesta majorare. Preturile serviciilor stomatologice se vor majora cu maxim 10%,
potrivit specialistilor. Daca acum, pentru o plomba, stomatologul cere intre 40 si 70 de lei, din martie
avem toate sansele sa platim intre 45 si 80 de lei. „Am vazut cursul euro si de obicei asa se intampla.
Odata cu cresterea lui, cresc si preturile la materialele cu care lucram in depozit. Cu aceeasi problema
ne-am confruntat si in septembrie. Acum cred ca vor creste din nou, cel tarziu in martie, cand stocurile
vor fi epuizate, iar materialele vor fi cu pret mai ridicat. Noi nu crestem preturile la manopera, pentru ca
ne-am pierde clientii, dar pentru ca materialele sunt mai scumpe, suntem nevoiti sa crestem tarifele la
serviciile dentare ", spune un medic stomatolog.
  ULTIMA CREŞTERE a preturilor la acest tip de servicii s-a facut simtita in septembrie. „in septembrie
anul trecut a fost ultima crestere. Noi am majorat tatifele nu pentru manopera, ci pentru ca preturile
materialelor au crescut. Asa ca, per total, o lucrare a costat din septermbrie cu 5 lei mai mult ", spune
Radu Fagarasan, medic stomatolog.
  PREŢURILE actuale ale serviciilor stomatologice din Romania sunt de trei ori mai mici decat in restul
tarilor UE, motiv pentru care, multi straini veneau in vizita in Romania pentru a-si lucra la dantura. in
state precum Norvegia si Suedia, asigurarile de stat acopera in proportie de 100% toate procedurile
stomatologice, indiferent de varsta pacientului.
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