
Formular Propunere de Proiect

Sanatate

INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT

1.  Titlul  propunerii  (sa  fie  concis  si  sa  se  refere  prealabil  la  un  anumit  rezultat
cheie al propunerii):
Dinti sanatosi - copii sanatosi. Cabinet dentar in scoala

2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Sanatate

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Scoala gimnaziala nr. 200 din cartierul Titan Bucuresti

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
3 luni

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
200.000 lei

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Copiii scolii si ai gradinitelor din proximitatea scolii, precum si personalul didactic
si nedidactic al scolii si ai institutiilor de invatamant din proximitatea scolii.

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Scop: 
Sanatatea orala si calitatea vietii pentru scolari si prescolari
Promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate orala
Scopul  Cabinetelor  medicale  Şcolare  este  asigurarea  asistenţei  medicale  şi
stomatologice în unităţile de învăţământ.
Obiective:
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Persoană de contact
Nume și Prenume: Asociatia de parinti a scolii gimnaziale nr 200
Număr de telefon: 0722******
Adresă de e-mail: asoc********@*****.com



Obiectivul  principal  al  activităţilor  de  medicină  şcolară  este  de  a  asigura  o
dezvoltare  psihosomatică  armonioasă  a  scolarilor  si  prescolarilor  prin  aplicarea
metodelor de prevenţie adecvate.
Asigurarea de asistenta de specialitate pentru copiii scolii, precum si pentru cei ai
scolilor si gradinitelor din proximitate.
Asigurarea unor servicii de asistenţă stomatologică preventivă şi curativă
Prevenirea problemelor de sanatate orala.
Educarea copiilor in privinta igienei orale si a sanatatii, in general.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):

Conform Dr. Coculescu Elena-Claudia- 
Incidența  crescută  a  cariilor  la  copiii  cu  vârste  cuprinse  între  5  și  13  ani  este
menționată  și  într-un  studiu  recent  efectuat  în  șapte  orașe  din  țară,  din  care
rezultă că 75 la sută dintre aceștia prezentau carii netratate sau dinți extrași din
această  cauză,  în  timp  ce  4  din  10  copii  cu  vârsta  de  13  ani  aveau  deja  carii
neglijate pe dinții definitivi.

 Este un bilanț îngrijorător, ținând seama de faptul că ținta Organizației Mondiale
a Sănătății este ca, în anul 2025, doar 10% dintre copii să prezinte carii.
 Medicina  școlară,  care  ar  trebui  să  asigure  monitorizarea  bolilor  la  copii,  dar
îndeosebi  prevenția,  este  profund  afectată  prin  închiderea  cabinetelor  medicale
școlare.

În ceea ce privește domeniul stomatologic, putem afirma că la acest capitol stăm
cel mai slab, pentru că medicii stomatologi aproape că au dispărut din instituțiile
de învățământ.

Consideram  că  este  necesară  reînființarea  și  reutilarea  corespunzătoare,   a
cabinetelor stomatologice școlare, astfel încât acestea să ofere copiilor asistență
medicală preventivă, curativă și de urgență.

În  aceste  cabinete  de specialitate  se  pot  aplica  măsuri  de  igienă orodentară  de
profilaxie  a  cariilor  dentare,  se  pot  efectua  examinări  periodice  ale  aparatului
orodentar  și  ale  parodonțiului  în  vederea  depistării  semnelor  clinice  ale  unei
îmbolnăviri  cronice  și  pot  fi  stabilite  diagnostice  și  tratamente  adecvate  pentru
cariile dentare.
Toate aceste date și, nu în ultimul rând, faptul că până și tinerii cu vârste între 20
și  30  de  ani  prezintă  serioase  probleme dentare  conduc  la  o  singură  concluzie:
prevenția  și  monitorizarea  stării  de  sănătate  dentară  a  copiilor  trebuie  să  se
realizeze  prin  intermediul  cabinetelor  stomatologice  funcționale  în  cadrul
unităților școlare.

Pagina 2



Ca  o  concluzie,  nu  poate  fi  ignorat  faptul  că  leziunile  carioase  și  anomaliile
dento-maxilare constituie o problemă majoră de sănătate publică, ce nu poate fi
rezolvată într-un alt mod decât cel prezentat.

Toate  aceste  argumente  trebuie  să  constituie  și  pentru  autoritățile  locale  un
semnal  de  alarmă  și,  totodată,  un  factor  determinant  în  găsirea  unor  soluții
pragmatice,  menite  să  ajute  la  reînființarea  cabinetelor  de  specialitate
stomatologice în cadrul unităților școlare.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Beneficiile  clare  pe  care  orice  copil  si,  implicit  familia  sa  le  va  avea  sunt:
preventia concretă făcută de specialiştii dentişti în şcoli prin proceduri cunoscute
şi  validate  de  timp  şi  practică,  educaţia  dentară,  foarte  importanta  pentru
sanatatea generala a organismului uman.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Pregatirea  proiectului,  discutii  cu  specialisti  im  domeniu  pentru  stabilirea
necesarului  logistic  pentru  functionarea  unui  cabinet  stomatologic  scolar,
identificarea furnizorilor de servicii si materiale pentru realizarea proiectului.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Coordonator, identificarea de resurse financiare complementare pentru realizarea
si implementarea proiectului.
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http://www.primarie3.ro/template/../bugetare-participativa-proiecte/Sanatate-033118-220355-CIF-Asociatia-de-parinti.pdf

