
Stimati pacienti, 

 

 SC AIS CLINICS&HOSPITAL – departamentul Stomatologie isi va relua activitatea 

incepand cu 18 mai 2020 in parametrii recomandati de Biroul executiv național al 

Colegiului Medicilor Stomatologi din România. 

 

In perioada existentei Starii de Alerta pe teritoriul Romaniei (15.05.2020 - pana la 

noi termene), accesarea serviciilor medicale oferite in cadrul clinicii SC AIS 

CLINICS&HOSPITAL - departamentul Stomatologie se va face luand in considerare 

necesitatea aplicarii unui Cost Protocol Decontaminare/Dezinfectare Anti-Covid 

Stare Alerta. Noile reguli de functionare a cabinetelor si clinicilor stomatologice 

dupa data de 15.05.2020 au adus o serie de elemente care ne permit diminuare 

costului necesar realizarii Protocolului de Decontaminare/Dezinfectare Anti-

Covid, comparativ cu perioada 15.04.2020 - 14.05.2020. 

 

Prin Decizia Nr. 26/3BExN/5 mai 2020 a Biroului Executiv Național al Colegiului 

Medicilor Stomatologi din România, masurile de protectie impotriva raspandirii 

infectiei cu noul coronavirus s-au relaxat, complexitatea echipamentelor de 

protectie pentru personalul medical necesare desfasurarii tratamentelor dentare 

a fost diminuata, iar din masurile de sterilizare si dezinfectare a cabinetului si a 

spatiilor comune a disparut o serie de elemente. Aceste aspecte simplifica 

semnificativ desfasurarea sedintelor de tratament, comparativ cu perioada 

anterioara. Astfel, necesitatea nebulizarii dupa fiecare sedinta de tratament a fost 

suprimata, aspect care conduce la reducerea timpului alocat fiecarul tratament in 

perioada Starii de Urgenta cu cel putin 1.5 ore! 

 

Suplimentar relaxarii masurilor de lucru comunicate de CMSR, achizitia EPP, a 

materialelor specifice, a substantelor biocide si a dezinfectantilor speciali se 

realizeaza in prezent la costuri mult mai mici decat cele practicate de distribuitori 

in perioada Starii de Urgenta, iar accesul la aceste dispozitive, materiale si 

echipamente este mult facilitat, comparativ cu perioada anterioara specificata. 



 

Toate aceste elemente au facut posibila diminuarea in cadrul clinicii SC AIS 

CLINICS&HOSPITAL - departamentul Stomatologie a Costului Protocol 

Decontaminare/Dezinfectare Anti-Covid pentru perioada 15 mai 2020 - pana la 

noi termene, comparativ cu perioada Starii de Urgenta. Astfel, Costul aferent 

Protocolului de Decontaminare/Dezinfectare Anti-Covid Stare Alerta in cadrul 

clinicii SC AIS CLINICS&HOSPITAL - departamentul Stomatologie va fi de: 

 

➢ 150 ron pentru pacientii clinicii + pretul pentru tratamentului 

stomatologic realizat 

 

Costului aferent Protocolului de Decontaminare/Dezinfectare Anti-Covid Stare 

Alerta este temporar, valabil exclusiv in perioada existentei starii de alerta pe 

teritoriul Romaniei sau pana la eliminarea masurilor de prevenire și limitare a 

răspândirii infecției cu SARS CoV-2, stabilite de reglementările legale în vigoare 

adoptate de autorități (Decizia Nr. 26/3BExN/5 mai 2020 si Anexa la Decizia Nr. 

26/3BExN/5 mai 2020 a Biroul executiv național al Colegiului Medicilor 

Stomatologi din România). 

 

Costul aferent Protocolului de Decontaminare/Dezinfectare Anti-Covid-19 Stare 

Alerta reprezinta costurile generate de: 

 

I. Echiparea personalului clinicii cu Echipamente Personale de Protectie (EPP) 

pentru echipa formata din medic + asistenta + personal de suport. 

 

Echipamente Personale de Protectie (EPP) sunt elemente esentiale in asigurarea 

protectiei impotriva contaminarii cu posibilele infectii generate de virusi si 

bacterii. Aceste echipamente speciale sunt necesare pentru a proteja echipa 

medicala si pacientul de o posibila infectare cu virusul SARS-COV-2. 

 



Enumeram mai jos doar cateva dintre echipamentele anti-covid folosite pentru 

protectia medicilor si a asistentelor care realizeaza tratamente dentare pe 

parcursul epidemiei de coronavirus: 

 

✓ Masti cu filtrare superioara (N95, KN95, FFP2, FFP3 standard sau 

echivalent)  

✓  Halate de unica folosinta (medic + asistenta) 

✓ Manusi de unica folosinta (minim 2 randuri de manusi pentru fiecare dintre 

medici/asistente, conform protocoalelor internationale de echipare in 

conditii de epidemii) 

✓ Protectie pentru incaltaminte (botosi speciali) (medic + asistenta) 

✓ Boneta/capelina unica folosinta 

✓ Viziera/ochelari de protectie 

 

II. Dezinfectarea si sterilizarea spatiilor de lucru si a spatiilor comune folosind 

aparate si tehnologii care sa asigure maximul de eficienta in conditiile 

epidemiologice actuale. 

 

Clinica SC AIS CLINICS&HOSPITAL - departamentul Stomatologie foloseste un 

sistem complex de sterilizare a cabinetului dentar de tratament, precum si a 

spatiilor comune, asigurat cu ajutorul echipamentelor din dotare (lampi UV). 

La sfarsitul fiecarei sedinte de tratament personalul medical asigura dezinfectarea 

si sterilizarea suprafetelor si a aerului din cabinetul stomatologic, folosind 

substante biocide speciale, cu grad inalt de eficienta impotriva virusurilor, 

bacteriilor, pentru prevenirea riscului de propagare a infectiilor. Lampa UV, un 

instrument care asigura un raport foarte bun intre eficacitatea sterilizarii, 

respectiv timpul necesar expunerii la lumina ultravioletelor, este folosita de 

asemenea la finalul fiecare sedintei de tratament. 

 

 



Echipa SC AIS CLINICS&HOSPITAL - departamentul Stomatologie  a fost in legatura 

permanenta cu pacientii, inclusiv in perioada Starii de Urgenta si va ramane la 

dispozitia pacientilor, folosind mijloacele de comunicare: 

 

☎ Telefon: 0729.883.872 || 021.99.09 

📧 Email: stomatologie@aisgrup.ro 

 

Sanatatea nu are pret! 

Va multumim! 

Echipa SC AIS CLINICS&HOSPITAL - departamentul Stomatologie 

 

 

mailto:stomatologie@aisgrup.ro

