
In Clinica, preturi mai mari si pacienti mai putini 
Sibienii sunt “certati"  cu periuta de dinti
  
  Mai mult de 30 de sibieni primesc ingrijiri, zilnic, in Clinica Stomatologica a Spitalului Judetean, din
cauza problemelor cu dintii. Pentru cei mai multi dintre pacienti, spun medicii, periuta si pasta de dinti
nu sunt “cei mai buni prieteni" . In plus, majoritatea "clientilor" ajung la stomatolog doar cand incep sa
aiba dureri. 
  
  Sibienii trebuie sa invete sa foloseasca periuta de dinti dupa fiecare masa si nu ocazional. Aceasta este
concluzia la care au ajuns specialistii din Clinica Stomatologica a Spitalului Judetean.
  “Deprinderile alimentare si cele igienice sunt principalele cauze care creeaza probleme danturii. La ora
actuala, igiena dentara lasa de dorit, la noi. In mod normal, copiii ar trebui invatati de mici, tehnicile
corecte ale unui periaj al danturii" , precizeaza Mihaela Horj, asistent-sef in cadrul Clinicii Stomatologice
Sibiu. 
  
  Medicii stomatologi au constatat ca, de regula, imposibilitatea financiara, precum si lipsa unei educatii
sanitare sunt principalele cauze care ii tin, pe sibieni, departe de stomatologi. Astfel, pentru multi, periuta
si pasta de dinti nu sunt cei mai buni prieteni. Cei mai multi pacienti ajung la stomatolog tocmai din
cauza unei proaste ingrijiri a danturii, iar costurile tratamentelor ulterioare nu sunt pentru buzunarul
oricui. 
  
  Pana de curand, pentru sibienii cu o situatie financiara precara, Centrul Stomatologoic din Sibiu
reprezenta o solutie la problemele lor. De mai bine de o luna si jumatate, de cand preturile de aici s–au
majorat considerabil, si numarul celor care apeleaza la sectia de urgente a Centrului Stomatologic s-a 
injumatatit. In plus, daca pana la jumatatea lunii martie, tinerii de pana la 18 ani erau tratati gratuit, acum
ei nu mai beneficiaza de nici o reducere. 
  Pentru o simpla consultatie, de exemplu, pacientii trebuie sa scoata din buzunare peste 100 000 de lei,
operatiune care la un cabinet particular costa, in medie, de doua ori mai mult. In acelasi timp, o plomba
poate ajunge pana la 220 000 de lei, cu 80 000 mai putin decat la cabinetele particulare, iar tratarea
completa a unui dinte costa, cu aproximativ 200 000 de lei mai putin. Nici pentru o extractie dentara,
sibienii nu vor scoate cu mult mai putin decat in alte parti. In plus, pentru un periaj profesional si un
detartraj, ei vor cheltui aproximativ 200 000 de lei, adica mai putin cu 300 000 de lei fata de cabinetele
particulare. 
  
  RECOMANDARE. Sibienii trebuie sa invete sa foloseasca periuta de dinti dupa fiecare masa si nu
ocazional
  
  "Sibiul este o regiune in care afectiunile dentare sunt foarte frecvente. Deprinderile alimentare si cele
igienice sunt principalele cauze care duc la imbolnavirile de acest gen."
  
  Adina ALEONTE
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