
Abonamentul stomatologic pentru copii: concept European! 
 

 Conceptul clasic privind consultaţia stomatologică a copilului doar în urgenţă este 

demult depăşită. Conform cu noile orientări ale Academiei Europene de Stomatologie 

Pediatrică monitorizarea stomatologică a copilului trebuie facută cât mai de timpuriu 

posibil. Până anul trecut, în Olanda de exemplu era obligatorie prima consultaţie la 

împlinirea vârstei de 3 ani. Acum, obligativitatea prezentării copilului pentru prima 

consultaţie se referă la 2 ani, adică înainte de erupţia ultimilor dinţi de lapte. Cu această 

ocazie se propune părinţilor încheierea unui contract de colaborare : Abonamentul 

stomatologic pentru copii. Acesta  presupune urmatoarele principii:  

1. Consultaţia primară în cadrul primei vizite de familiarizare. După timpul şi 

spaţiul de joacă din sala de aşteptare, se prezintă copilului echipa cabinetului, 

cabinetele din incintă, aparatura şi funcţiile fiecăruia, numărătoarea dinţilor : 

dar toate acestea  pe înţelesul lor. 

2. Abordarea globală a micului pacient în manieră individualizată, specifică 

grupei sale de vârsta şi stadiului său de dezvoltare. Ne interesează 

identificarea profilului psihologic, a obiceiurilor vicioase, a obiceiurilor 

alimentare sau de igienă, a contextului familial, a hobby-urilor copilului.  

3. Abordarea interdiscipinară prin consultarea ortodontului, pediatrului, 

logopedului, a dieteticianului . 

4. Monitorizarea pe timp indelungat prin consultaţii periodice în funcţie de 

gradientul de risc carios şi de tipul de diada parinte+copil.  

În cadrul consultaţiei  secundare  şi a anamnezei  familiei  se stabileşte tipul de 

abonament corespunzător vârstei şi problemelor existente, si  planul de tratament care are 

ca scop asanarea pacientului într-un timp cât mai scurt si cu metode non sau minim 

invazive. Abonamentele pot fi de tip profilactic sau profilactico -terapeutic. Practic, un 

abonament include: 

o Protecţia dinţilor sănătoşi prin tratamente profesionale de prevenţie a 

cariei.  

o Tratamentul dintilor bolnavi. 

o Educaţia copiilor şi a părinţilor pentru igiena şi alimentaţia copilului. 

o Urgenţe stomatologice. 

             Prin intermediul acestui contract,  relaţia de colaborare dintre stomatolog, părinte 

şi copil va deveni un lucru important pentru cel mic. De asemenea, el va reuşi sa 

înţeleagă rolul dentistului în viaţa sa. Fiecare stadiu de dezvoltare al copilului, aduce cu 

sine noi abordări ale celui mic. De aceea trebuie abordat şi tratat corespunzător vârstei, 

capacităţii sale de înţelegere, şi mai ales ţinând cont de antecedentele sale psihologice. 

              Abonamentul stomatologic reprezintă astfel grija şi responsabilitatea dentistului, 

pentru sănătatea celui mic coroborată cu interesul şi munca părinţilor astfel încât 

dezvoltarea copilului să fie una benefică si fără traume pshihologice. Acest concept nu 

reprezintă numai un pas în plus în Stomatologia Pediatrică, dar este şi demonstrată 

eficienţa lui pentru sănătatea celor mici. În toate ţările europene în care această 

colaborare există şi este desfaşurată în bune condiţii, s-a înregistrat o scădere radicala a 

incidenţei cariei dentare la copii şi desigur îmbunătăţirea stării de sănătate orală si 

generală. 



ABONAMENTUL HAPPY-FULL PENTRU COPII  

include timp de un an :                 

 

 

 

- Tratamentul dintilor bolnavi 

 

- Tratamente de protectie a dintilor sanatosi si de preventie a cariei 

dentare. 

 

- Consilierea in vederea igienizarii corecte a cavitatii orale. 

 

- Consilierea in vederea utilizarii unei alimentatii carioprofilactice. 

 

- Urgente. 

 

- Controale periodice ( in functie de indicele de risc carios  ) . 

 

 

 

 


