PROGRAMUL DE SANĂTATE BUCODENTARĂ INFANTILĂ DIN REGIUNEA MURCIA
Consiliul de Sănătate şi Consum al Regiunii Murcia recomandă părinŃilor să meargă cu copiii
la un dentist care face parte din Programul de Sănătate Bucodentară. Vizita trebuie făcută
cel puŃin o dată pe an, chiar şi în cazul unei danturi sănătoase.
În vederea participării la acest Program este absolut necesară posesia Cardului de
Sănătate emis de către Serviciul Medical din Murcia.
Programul este gratuit şi include măsuri de prevenŃie şi tratament bucodentar pentru
dantura permanentă.
Copiii care pot beneficia de acest progam sunt cei cu vârsta cuprinsă între 6 şi 8 ani.
În vederea participării la acest program, se vor respecta următorii paşi:
1Este necesară solicitarea programării la acelaş dentist la care aŃi mers anul
trecut. Copiii care se înscriu pentru prima dată la acest Program (copii de 6 ani)
vor trebui să aleagă un dentist de pe lista care va fi trimisă prin scrisoare la
domiciliul familiar sau pot consulta adresa www.murciasalud.es/saludbucodental
sau centrul de sănătate.
2Ulterior se vor prezenta la dentist cu Cardul de sănătate emis de către
Serviciul de Sănătate din Murcia.
Tratamentele de care se poate beneficia sunt:
- Revizie bucala
- InformaŃii asupra igienei şi îngrijire
- Aplicarea locală de fluor
- Sigilarea fosetelor şi a fisurilor premolarilor şi molarilor permanenŃi
- Higiena bucală: reprezintă un procedeu prin intermediul căruia se curăŃă tartrul,
placa bacteriană şi petele de pe dinŃi cu scopul de a preveni bolile dentare.
2-Tratamente bucodentare:
- Plombe pentru dantura definitivă: constă în eliminarea cariilor, dezinfectarea şi
restaurarea anatomică a piesei dentare cu diferite materiale de restaurare.
- Extragerea dinŃilor şi a măselelor de lapte şi cele permanente.
- ReconstruŃie: repararea dinŃilor afectaŃi, atât prin traumatism cât şi patologie
dentară, cu diferite materiale de restaurare.
- EndondoŃie: este tratamentul bolilor pulpei dentare şi a Ńesuturilor asociate
(Ńesuturile interne ale dinŃilor) cu scopul de a reconstrui structura afectată.
- Ortopantomografie: este o radiografie panoramică a întregii structuri bucale care
se realizează cu un aparat specific numit ortopantomograf.
SFATURI DE PREVENIRE pentru evitarea cariilor şi a altor boli dentare:
- Periajul dinŃilor cu pastă de dinŃi cu fluor după fiecare masă.
- MenŃinerea unei alimentaŃii sănătoase şi echilibrate. A nu se consuma produse
zaharate şi dulciuri industriale în exces.
- Vizita la medicul dentist periodic.

