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( REGOLAMENTO RUMENO  PER MINORI IN FAMIGLIE FRAGILI)

Regulamentul de asistenţă medicala stomatologicá gratuita pentru minori, provenind
din familii vulnerabile ajutaţi de servicii sociali si de sánátate.

Districtul socio- sanitar va comunica de existenţa proìectului pentru familiile, cu minori în
ăntreţinere prin intermediul asociaţiei Arkè (anexa l )

Pentru minorii în ântreţinere, districtul (servicii sociali) va face o cerere pentru cure dentare
gratuite, se asigură de starea de săracie şi fiabilitate a solicitantului, va trimite la Arkè un e-mail cu
cererea de cure pentru toţi minorii prezenţi în nucleul familiar. Pentru minorii care nu suní în
ântreţinere, raportul va veni de la districtul sau alte organizaţii, Arkè va evalua fiecare caz în parte.

Asistentul social va trimite un e-mail la Arkè, pentru a activa serviciul, fie în cazul unei cereri de
prima vizită sau de controlul periodic.

În acelaşi timp vatrimite via mail / fax documentaţia scrisa cu (datele părinte/ tutore asistent
social) indicând toţi minorii aparţinând nucleului familiar, indiferent de presupusa stare de sănătate
orala. (anexa ll)

După primirea documentativi, Arkè va trimite un e-mail asistentului social cu datele cabinetului
dentar disponibil.

Asistentul social împreună cu părintele/ tutore în maxim de 15 zile de la primirea recepţiei de
atribuire se va fixa prima vizita în funcţie de disponibilitatea dentistului.

Urmátoarele programări vor fi stabilite de părinte/tutore direct cu cabinetul dentar este obligatoriu
de a însoţi pacientul la cabinetul stomatologic, este responsabilitatea parinte/tutore minorului daca
se considera de încredere, sub supravegherea asistentului social în caz contrar de un educator sau
o persoana de încredere din familie.

Fiecare cabinet stomatologic prinde în cura un singur minor, chiar dacă familia are mai mulţi
minori. După terminarea tratamentului primului fiu, se va putea inviţiare cura celui de-al doilea si
asa mai departe.

Pacientul va trebui să se prezinte prima de programare la cabinetul medical este necesar să se
păstreze un comportament adecuat prin limitarea numárului de asistenţi, evitând să se aducă
animale de companie, bauturi, produse alimentare, dispozitive electronice (celulare sau alte).



Pacientul nu poate cere nici un tip de serviciu. Dentistul va decide care suní le cure necesare si va
informa pacientul si însoţitorul.

Adulţii însoţitori nu pot solicita nici un serviciu gratuit sau plătit, nici pentru ei si nici pentru alţii.
Pentru orice nouă cerere se anunţa asociaţia Arkè prin intermediul distriului.

În cazul în care si doar pentru motive grave nu se poate sa fie prezent la programare, este necesar
să se anuliţe studioul dentar cu cel puţin 48 h / 24 h înainţe.

După terminarea tratamentului parinte/ tutore va trebui să comunice asistentului social si asociaţiei
Arkè sfàrşitul curelor, în modul de a putea trimite un alt pacient la dentist.

Parinte/ tutore pacientului va trebui să fixeze vizita de control după circa 1 an de la sfârşitul
tratamentului, fácându-se din nou cererea la Arkè prin intermediul asistentilor sociali si nu
adresându-se direct dentistului.

Cine are în tutelă minorul trebuie să informeze Arkè de starea generală de anumite boli cum ar fi
hepatita, seropozitivita, sindromul hiv, care vor fi comunicate dentistului în formă privată. În acest
scop se cere ca pacientul să aiba libertul sanitar.

Pacientul pierde dreptul la cure gratuite în cazul unvi comportamen inadecuat şi în special pentru:

- întrârzierea sau retragerea sau absenţa la programmare.
- igiena precaria, dupa curele si indicaţiile primite de la dentist.
- Lipsa unei persoane adulte care să însotească pacientul.
- A vu comunica sfârsitul tratamentului.

Orice dubui sau problemă dacă se va verifica în raportul între părţi şi cabinetul dentar, va trebui să
fie comunicat imediat la Arkè, altfel se pierde serviciile.

Ortodonţia (consultanţa şi aparate)

Având în vedere că stomatologia sociale este un Onlus trebuie să asigure servicii de bază şi că
ortodonţia este un tratametn iperspecialistic (comservator şi de cele mai multe ori estetic si nu
funcţional) din 2013 Arkè a decis excluderea de servicii stomatologice gratuite în conformitate cu
următoarele experienţe.

Copii şi tinerii noştri

- au de cele mai multe ori o igiená orala deficitară si sunt aceeasi ortodoiatri a sugerire de a
nu aplica dsipozitivul pentru a preveni cariile dentare.

- Nu puneţi dispozitivul mobil cu constanţă îl rup si îl pierd si nu au grija de cel fix.
- Saltă programările de monitoraj lunar fără să avizeze cabinetul dentar, nu vin însotiti de un

adult etc…
- Au un aparat aplicat în strainătate, în spital sau cabinet privat si nu pot sa-l plătească.

Si se adreseaza la Arkè pentru cheltuieli acest regulament a fost amexat la convenţia pe care Arkè
l-a semnat cu regiunea Liguria în 2013.


