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1. DATE STATISTICE PRIVIND CELE 1195 ARCADE APLICATE PÂNĂ LA 28 Feb. 2021

A. Dosare depuse și evaluate în perioada 17 Sept. 2018 – 28 Feb. 2021: 703 dosare,
din care:
•
•

699 dosare aprobate, din care 37 dosare cu solicitare de retragere din motive medicale
4 dosare respinse

La data de 31 Dec. 2020: 1195 aparate ortodontice mobile (arcade) aplicate (665 elevi) .

Graficele din următoarele pagini au rezultat atât prin prelucrarea
informațiilor înregistrate în baza de date a proiectului cât și pe baza
datelor furnizate de către părinți și a celor primite din partea echipei
de medici specialiști ortodonți referitor la cele 1195 arcade aplicate
până la data de 28 Feb. 2021.
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Distribuția celor 1195 arcade aplicate, în funcție de sectorul de domiciliu al elevei/lui

Sector 1
87
7%

Sector 6
334
28%

Sector 3
205
18%
Sector 4
156
13%

•

Elevi cu 1
arcada aplicata
135
21%

Sector 2
221
19%

Sector 5
176
15%

•

Distribuția celor 1195 arcade aplicate până la data de 28 Feb. 2021, în funcție de
numărul de arcade recomandate per elev (superioară și/sau inferioară)

Similar distribuției în funcție de sector pentru total dosare
aprobate în perioada Sept. 2018 – 28 Feb. 2021, cele mai
multe arcade aplicate - 334, sunt pentru elevi ce au domiciliul
în sectorul 6 al Municipiului București (28%);
Și în ceea ce privește distribuția arcadelor aplicate în funcție
de domiciliul elevului/ei pentru celelalte sectoare situația este
relativ similară : sectorul 2 – 19%, sectorul 3 – 18%, sectorul 5
– 15%, sectorul 4 - 13%, sectorul 1 – 7%.

Elevi cu 2
arcade aplicate
522
79%

79% dintre arcade au fost aplicate unui numar de 530 elevi
care au primit aprobare pentru aplicarea ambelor arcade în
timp ce diferența de 21% din arcade au fost aplicate unui număr
de 135 elevi care au primit aprobare pentru aplicarea doar a
unei singure arcade (fie superioară/fie inferioară)
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Distribuția celor 1195 arcade aplicate până la data de 28 Feb. 2021, în funcție de medicul specialist ortodont
implicat în etapele de amprentare, aplicare și urmărire tratament ortodontic
Dr. Radulescu - 58 elevi
105
9%
Dr. Dobrescu - 74 elevi
128
11%

Dr. Zamfirescu - 16 elevi
28
2%

Dr. Zalana - 129 elevi
251
21%

Dr. Persinaru - 78 elevi
148
13%

Dr. Smadu - 91 elevi
154
13%

Dr. Nistor - 120 elevi
209
18%

Dr. Dragomirescu - 91
elevi
156
13%
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2. FEEDBACK DIN PARTEA PĂRINȚILOR ELEVILOR
BENEFICIARI AI ACESTUI PROIECT, REFERITOR
ARCADE APLICATE PÂNĂ LA DATA DE 28 Feb. 2021
Graficele și aprecierile calitative din paginile următoare au rezultat
prin prelucrarea unui numar de 110 chestionare completate de
părinți ai căror copii au beneficiat de aplicare de aparate ortodontice
mobile (arcade superioare sau inferioare) pana la data de 30 Martie
(si pentru care aplicarea aparatelor a avut loc cu minim 2 saptamani
inainte de data completarii chestionarului – aprox. 497 parinti invitati
sa raspunda).
In partea dreaptă este prezentat chestionarul care a fost transmis pe
email părinților.
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Intrebarea nr. 2: Cat de repede s-a acomodat copilul dumneavoastra cu purtarea aparatului ortodontic mobil?
A. Foarte repede
B. Relativ repede
C. C. Mai greu
D. Foarte greu

Mai greu
17%

Foarte greu
1%

Foarte repede
52%
Repede
30%

Din totalul de 110 raspunsuri primite la
această întrebare, (82%) din parinti au
declarat că elevul s-a adaptat relativ
repede sau foarte repede cu purtarea
aparatului ortodontic mobil.
Doar 1% dintre părinți au declarat că
elevul s-a adaptat foarte greu cu
purtarea aparatului ortodontic mobil.
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Intrebarea nr. 3: Precizati care a fost cea mai mare provocare in procesul de purtare a aparatului ortodontic mobil de catre copilul dumneavoastra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acomodarea cu aparatul
Curatarea aparatului
Grija de aparat
Igiena aparatului
Sa vorbeasca cat mai natural
Sa poarte aparatul permanent
Sa aiba o dantura sanatoasa
Sa vorbeasca cu aparatul ortodontic
In prima saptamana acuza dureri de dinti
Sa-l poarte si noaptea
Igiena
Igiena acestuia si faptul de a nu manca in timp ce-l poarta
Purtarea apartatului ortodont mobil la scoala
Nu-l poate purta mai mult de cateva zile, pentru ca se rupe cate o sarma
Nu a fost nicio provocare deoarece a mai purtat cu 5-6 ani in urma
Teama ca dintii nu se vor alinia corespunzator
Durerea resimtita dupa fiecare reglare a aparatului
Nici una
Nu putea sa inghita saliva la inceput dar s-a obisnuit repede
Faptul ca o sa aiba dintii drepti
Pronuntia defectuasa
O cantitate mai mare de saliva
Dificultati in vorbire
Aparatul sa se muleze perfect pe dantura copilului
Obisnuinta cu aparatul dupa ce era strans
Mancatul

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sa nu mestece guma
Sa articuleze cuvintele
Adaptarea vorbirii
Sa fac copilul sa-l poarte (mici reticente)
Sa-l poarte la scoala
La modalitatea de a se exprima
Vorbirea copilului
Nu au fost probleme, daca trebuie mentionata una – ar fi curatatrea zilnica a aparatului
Montarea aparatului
Timpul/nu il poarta permanent/dat jos
Să nu-l piardă
Cea mai mare provocare a fost să se obișnuiască cu aparatele în gură, nu puteau vorbi și
nu puteau înghiti saliva. A durat circa două săptămâni acomodarea
• Acomodarea
• Regulile de igienă respective spălatul pe dinți după fiecare masa în timpul zilei când
copilul este la școală și after school
• Spălatul pe dinți de multe ori
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Intrebarea nr. 3: Precizati care a fost cea mai mare provocare in procesul de purtare a aparatului ortodontic mobil de catre copilul dumneavoastra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cea mai mare provocarea a fost sa vorbeasca corect
Sa citeasca cu ele
Momentan dicția a fost cea care i-a îngreunat puțin situatia
Vorbitul corect
Să își amintească să îl pună după masa.
Să vorbească inteligibil.
Să vobeasca cu aparatul in gură.
Sa-l integram in rutina zilnica, sa-l mentinem curatatat pe el cat si dintii copilului.
Acomodarea.
Sa aiba grija de el, sa nu il piarda.
Fiindceva in plus in gură, avea senzație de vomă.
Să nu mai mănânce atât de des diverse gustări între mese, cu care era obișnuit.
Vorbea peltic dar a învățat repede să își controleze vorbitul să fie înteleasă la școală
Ca trebuie sa se spele pe dinti de multe ori deoarece trebuie sa le dea jos cand mananca
Să reușească să îl poarte și în cursul zilei.
Să mănânce cu aparatul dentar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insistentele de a nu uita sa pună aparatul
Nu a fost cazul
Teama de a nu fi acceptat de prieteni
Nu a existat nici o provocare, totul a decurs normal
Cea mai mare provocare a fost sa pronunte litera S
Acomodarea cu disconfortul
Purtarea aparatului la școală.
Apariția aftelor.
Să vorbească și să bea apă.
Durere încă din prima noapte.
Dificultate in vorbire.
Modificarea pronuntiei.
Necesitatea spalarii pe dinti dupa fiecare masa sau gustare.
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Intrebarea nr. 4: In privinta impactului social, copilul a experimentat, dupa aplicare (va rugam bifati una/mai multe variante, dupa caz):
A. Relationeaza mai bine cu colegii/prietenii
B. Simte ca face parte dintr-un grup distinct, de invidiat
C. Este evitat de alti colegi/se fac glume pe seama sa
D. Este mai încrezator/ a crescut stima sa de sine
E. Altele
La această întrebare, din totalul de 94 răspunsuri primite:
• Un sfert dintre părinți au declarat, ca prima optiune dintre cele de mai sus, că elevul este mai încrezător/a crescut stima de sine;
• Alti parinti, in procent de aprox. 25% dintre cei care au raspuns la aceasta intrebare, au considerat semnificativ impactul pe care purtarea aparatului l-a avut in privinta
relationarii imbunatatita a copilului lor cu colegii/prietenii sau sentimentului apartenentei resimtita de copil la un grup distinct, de invidiat
• 3 parinti au retinut insa ca prima optiune de selectie variata C, si anume ca elevul este evitat de alti colegi/se fac glume pe seama sa
Pe langa mentionarea uneia din optiunile de mai sus, mai mult de jumătate dintre părinți au dorit să detalieze impactul social pe care purtarea aparatului ortodontic mobil îl are
asupra existenței in viata de zi cu zi a copilului lor.
Redăm mai jos aceste aprecieri calitative (Pct. E ,“Altele”, la intrebarea de mai sus):
• Nu s-a schimbat nimic, nr.de ore de purtat ii permite sa-l poarte mai mult in casa
• Este doar mai increzator ca va avea o dantura sanatoasa si spera ca nu va avea
probleme pe viitor
• O parte dintre prietenii fetitei au incurajat-o sa poarte cat mai mult timp
aparatul, intrucat ea simtea ca vorbeste, la inceput, mai ciudat, insă pe parcurs
dictia s-a imbunatatit, alti prieteni au ras.
• A fost bucuroasa pentru ca il astepta de 1 an
• La inceput ii era teama de ce vor spune colegii, dar spre surprinderea ei totul a
fost bine
• Doreste sa-l poarte, dar mai mult sta la reparat
• La inceput ii era teama de ce vor spune colegii, dar spre surprinderea ei totul a
fost bine
• Este in continuare parte a grupului, privit la fel ca pana sa aiba aparat dentar,
pentru ca si altii sunt in situatia lui, iar el este un copil sociabil si apreciat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimic de genul acesta, este ca si un tratament si il foloseste ca atare
Nicio schimbare
Schimbari pentru societate nu au intervenit, ci doar pentru sanatatea ei
Este bucuros ca va avea dintii drepti. Nu il poarta la scoala
Niciun impact social
Întâmpină dificultăți în relația cu profesorii, deoarece aceștia nu înteleg tot ce spune;
Adesea nu este înteleasă când vorbește dar întelege în același timp că purtarea
aparatului aduce beneficii pe termen lung
Adesea nu este înteleasă când vorbește dar întelege în același timp că purtarea
aparatului aduce beneficii pe termen lung
Fiind rârâit este pus să vorbească mai mult
Le tine doar in casa, nu poate vorbi foarte bine si de aceea le tinem doar in casa;
Multumirea de sine
Nevoia de a muta copilul in alt colectiv deoarece colegii nu mai vorbeau cu ea
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Intrebarea nr. 5: Va rugam sa descrieti in cateva fraze modul în care dumneavoastra ati parcurs procedura de inscriere în proiect
• Procedura de înscriere a fost destul de stufoasă aș zice, a implicat mai multe vizite în
locații diferite și nu întotdeauna la ore accesibile, fie orarul copilului fie al părinților.
DAR, personalul ASSMB cu care am interacționat a acționat într-o manieră profesionistă
și ne-a ajutat pe cât posibil cu programările vizitelor la ore mai accesibile. Trebuie sa
recunosc că a fost prima data când am interacționat cu o instituție de stat și nu am
rămas cu un gust amar! Vă doresc succes în continuare!
• Am fost contactată de dumneavoastră și programată pt fotografierea dentitiei la clinica
Gral din incinta Facultății de stomatologie....Unde țin sa subliniez ca doamnele de acolo
au fost extraordinar de răbdătoare și si-au făcut meseria intr-un mod excepțional. apoi
am ținut legătură cu dr Zalana care de altfel este un profesionist desăvârșit și cu
dumnealui stabilim în continuare planul de acțiune
• Partea de inceput a fost usor sinuoasa, dat fiind procedura birocratica. Insa, un plus a
fost reprezentat de amabilitatea si operativitatea personalului implicat in proiect din
partea PMB.
• Procedura de inscriere in proiect s-a derulat foarte bine din punct de vedere
organizatoric
• Totul a decurs repede in legatura cu formalitatile de inscriere in preogram, personalul a
fost extrem de dragut si atent
• Procedura a fost relative simplă, personalul implicat a fost amabil și au furnizat toate
informațiile necesare. Timpul ar putea fi înbunătățit;
• Am parcurs pasii conform informarilor primate pe mail, pentru nelamuriri am sunat la
nr. de telefon de pe fisa de inscriere si am primit informatiile dorite
• Am solicitat trimitere de la medicul scolii, am expediat trimiterea pe mail si am fost
contactata pe email pentru consultatia catre medicul de specialitate care a indicat
aparatul ortodontic.
• Procedurile au decurs rapid; am avut noroc de un medic stomatolog foarte bun și cu
“mult suflet”.
• Procedura nu a fost deloc complicata, asa cum am mai apreciat modul absolut civilizat
si perfect organizat de catre Institutia dvs.

• Am citit în presă și în comunicatele PMB și ASSMB, am intrat pe site-ul ASSMB am urmat
pasii, am mers la dr pentru control și recomandare, am fost programați la radiografie
după care la Dl. Dr și a mers perfect. Rapid, folositor și toți de un profesionalism
desăvârșit. Termenii au fost respectați;
• Am urmat toti pasii conform instructiunilor
• Inscrierea s-a facut la cabinetul scolii, organizarea acestui proiect a fost foarte buna,
procedura a fost intocmita corespunzator
• Am trimis cererea dupa care am fost la control stomatologic sa vedem daca avem nevoie
de aparate. Dupa controlul medical am depus actele cerute la ASSMB si am asteptat sa
fim sunati pentru a ne prezenta la doctor. Am fost la stomatolog pentru mulaje si cand
au fost gata aparatele am fost chemati pentru aplicarea lor.
• Am primit informarea despre proiect, am mers la cabinetul scolii, am primit confirmarea
pentru aparat, am depus dosarul, am mers la consultatii
• Completarea formularelor si trimiterea pe mail; programarea pentru depunerea
dosarului; depunerea dosarului la ASSMB; (o locatie); intalnirea cu medicul specialist in
vedea aprob. acestui aparat ortod. (o alta locatie); programarea pentru radiografiile
dentare (alta locatie); intalnirea cu medicul ortod. pentru amprenta (alta locatie);
intalnirea cu medicul pentru fixarea ap. ortod.; intalnirea cu medicul ortodont pentru
consult periodic.
• Am aflat de acest proiect de la un medic stomatolog, inca din vacanta. Asa ca odata cu
inceperea anului scolar am inceput procedura de inscriere astfel: am fost la medicul
scolii, unde copilul a fost consultat si I s-a dat trimitere catre ortodontie, in strada Eforie.
Aici a fost consultat de un doctor deosebit, care ne-a explicat problemele dentare ale
copilului. Iar de aici totul a decurs foarte usor.Am depus actele si in cateva zile ne-a fost
aprobat dosarul
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Intrebarea nr. 5: Va rugam sa descrieti in cateva fraze modul in care dumneavoastra ati parcurs procedura de inscriere in proiect
(Continuare pagina anterioara)
• Lucrurile au fost organizate bine, coerent. As fi preferat doar ca numarul hartiilor de
completat sa fie redus, mai ales ca pentru fiecare dintre ele informatia era identica
• Am fost la spitalul maxilo facial, apoi la mulaje, la ASSMB si la ortodont
• A fost simplu
• Am urmat procedura din regulamentul proiectului
• Prin intermediul internetului am aflat de acest proiect, dupa care am fost indrumat si de catre
medicul dentist la care am mai fost cu copilul
• Ne-am inscris la telefon, ne-au indrumat, pasii respective, pana la final
• Totul a inceput pe 2.10.2018 cu un bilet de trimitere, au urmat mai multe vizite pe la diferite
locatii ce faceau parte din acest proiect, intr-un final in 18.01.2019 I s-au montat aparatele.
• Mi-a placut idea si am fost incantata sa poata beneficia si fiul meu
• Am mers personal pentru inscriere, am fost selectati, am depus actele necesare (a fost
consultat copilul) s-a luat mulaj, au fost facute poze, si astfel am intrat in posesia aparatelor
• Conform instructiunilor din program
• Au fost cateva neintelegeri la inceput, dar au fost rezolvate favorabil pe parcurs
• Procedura de inscriere a fost parcursa cu rabdare si cu o atenta documentare asupra celor
necesare
• On line, apoi am depus dosarul la A.S.S.M.B.
• Destul de lejera procedura/evaluare rapida a dosarului/personalul profesionist;

• Am primit pliantul din partea scolii si toata procedura s-a desfasurat cu ajutorul e-mailurilor, dupa care am fost pentru semnarea documentelor;
• Clar, ușor, operativitate și amabilitate;
• Am trimis e-mail pentru înscrierea în proiect, - am fost la ASSMB să completez dosarul-am
fost la ASSMB să semnez contractual-am fost la ASSMB sa ridic contractual-am fost la
control la ortodont-am fost la radiografie-am fost la ortodont pentru mulaj-am fost la
ortodont pentru proba aparat-am fost la ortodont pentru fixare apparat-vizite repetate la
ortodont pentru monitorizare evolutie;
• Site ASSMB, cabinet școlar, ASSMB, radiografii, ortodont;
• Aceasta procedura a fost destul de greoaie, deoarece a trebuit de fiecare data sa ma
invoiesc de la serviciu si din pacate nu a fost de putine ori;
• Procedura de inscriere a fost destul de anevoioasă, in sensul realizarii dosarului cu toate
documentele in vederea aprobarii/avizării, multe drumuri în diverse locatii, precum si
durata ca timp îndelungată din momentul stabilirii cu exactitate a modelului, după
amprentare până la sosirea efectivă a aparatului ortodont dat spre folosință (existând
riscul să apara modificări ale dentitiei, formei structurii maxilarului de cand s-au efectuat
radiografii, de cand s-au luat amprentele pana la sosirea aparatului ortodont).
• Am făcut programarea, evaluarea, am semnat contractul și apoi am fost contactată de
medicul ortodont care a luat mulajul și a aplicat aparatul. Timpii morti dintre aceste
activitati au fost cam mari… mai ales ca cea mică nu mai avea răbdare. În rest, totul a
fost foarte bine și personalul foarte drăguț.
• Procedura a fost relativ simplu de urmat. Cu toate acestea timpul de asteptare intre
diferitele etape a fost destul de lung.
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Intrebarea nr. 5: Va rugam sa descrieti in cateva fraze modul in care dumneavoastra ati parcurs procedura de inscriere in proiect
(Continuare pagina anterioara)

• Vizite la cabinet și la ASSMB, intervenții la stomatolog pentru rezolvarea impedimentelor în
purtarea aparatului.
• Am aflat de la școală (afiș ) după care ne-am prezentat la cabinetul stomatologic al scolii.. Am
contactat telefonic și pe email ASSMB direcția proiecte
• A fost relativ ușor.
• Am înscris copilul,am mers la cabinetul școlii,la ortodont,am depus actele cerute,am fost la
radiografie apoi i s-a aplicat aparatul.
• Am găsit anunțul la școală,am contactat medicul stomatolog,am pregătit documentele.le-am
trimis pe mail,am depus dosarul,am semnat contractul….
• Procedura în sine nu este foarte greoaie dar timpul de aprobare mi se pare foarte lung (ne-am
înscris in program in septembrie 2018 iar aparatul a fost montat în iunie 2019).
• În primul rând am aflat de la un prieten de familie , m-am interesat la școala, am făcut
controlul la școala, am depus dosarul , am așteptat o perioadă reluarea fondurilor, am trecut
și de neplăcuta "fotografiere" a danturii, urmând programarea la medicul ortodont care "a
intrat pe sub pielea băiatului meu" de la prima vizita.
• Am întampinat unele dificultăți cu găsirea unei școli care să dispună de cabinet medical
stomatologic, scoala la care merge copilul nu dispune de asa ceva, dar dupa ce am gasit totul
s-a desfasurat foarte bine. Am urmat cu strictete toti pasii din program. Ne am prezentat de
fiecare data fara intarziere la programarile respective.
• Ridicare, trimitere de la medicul stomatolog al scolii care ne-a informat despre acest proiect,
trimiterea documentelor solicitate pentru inscrierea in proiect, depunerea celui de-al doilea set
de documente dupa ce am fost considerati eligibili de a primi aceasta finantare la sediul din
apropierea Pietei Victoriei, semnarea contractelor si programarea pentru radiografii,
efectuarea radiografiilor, programare medic ortodont.
• Procedura de înscriere in proiect nu a fost foarte complicata. Au fost vizitele la ASSMB pentru
semnarea contractului, sau pentru alte proceduri, vizita la cabinet pentru prelevarea
imagologică, vizite la medicul ortodont pentru înscriere in proiect, mulaje și aplicare a
aparatului.
• Procedura a fost relativ simplu de urmat. Cu toate acetea timpul de a.teptare între diferitele
etape a fost destul de lung (o luna sau chiar mai mult). Un alt lucru care, în societatea actuala,
cred ca ar trebui schimbat este numarul mare de hârtii care trebuie completat în vederea
înscrierii .i ca urmare a înscrierii în program. Este multumitor faptul ca, pe parcursul tuturor
etapelor, am întâlnit persoane saritoare, informate si care au dat dovada de un grad ridicat de
profesionalism.

• Primul pas a fost prezentarea la medicul stomatolog al unitatii de invatamant. Aici totul a
parcurs bine. Al doilea pas a fost programarea la medicul specialist. Aceasta programare
se facea prin intermediul ASSMB telefonic. Datorita numarului mare de solicitari, s-a
epuizat plafonul repartizat acestui proiect si am fost trecuti pe lista de asteptare. Spre
sfarsitul anului 2018 au inceput sa apara primele semne ale suplimentarii plafonului si am
fost programati la medicul specialist. In februarie 2019 am efectuat radiografiile necesare
aplicarii aparatului, si am completat dosarul la ASSMB. Dupa aprobarea dosarului am fost
repartizati la o scoala cat mai aproape de domiciliu.
• Am luat recomandarea, am fost la ASSMB, am completat dosarul, am primit telefonsi
mail de aprobare. Am fost la cabinet si astfel am devenit ”purtatori de aparate
ortodontice”. Procedura rapida, oameni profesionisti.
• Foarte repede si fara probleme
• Copilul a fost la cabinetul stomatologic al școlii unde i s-a recomandat un ortodont, care a
recomandat aparat dentar atat sus cat si jos si medicul ortodont ne-a dat formularele de
inscriere in program.
• Ne-am inscris in proiect in luna septembrie 2018 si am finalizat prin montarea aparatelor
ortodontice abia la sfarsitul lunii iulie 2019.
• Am aflat de la un parinte si am urmat pasii pentru a achizitiona aparatul pentru copil.
• Initiativa acestui proiect este binevenita, durata de timp de la o etapa la alta lunga (
dosar completat in luna octombrie, aparatul ortodontic gata de utilizare in luna iulie).
• Am apreciat promptitudinea si profesionalismul echipei administrative.
• Este un proces destul de greu pentru părinte/tutore. Foarte mult de umblat și destul de
greoi dar cu toate astea la sediul ASSMB se da dovada de profesionalism și totul merge
foarte repede.
• A fost un proces birocratic complicat.
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Intrebarea nr. 6: Cum apreciati colaborarea cu medicul ortodont?
• Aprox. 80% dintre părinți au apreciat colaborarea cu medicul specialist ortodont ca fiind: ”Excelentă”; ”Foarte buna”, ”Exceptională”, ”Grozavă”,
”Nemaipomenită”, ”Ireprosabila”, ”Bună”, ”Profesionista”.
• Diferenta de aprox 20% dintre părinți a dorit să detalieze răspunsul la această întrebare, după cum urmează:
• In acest moment dupa sedintele pe care le-am efectuat la cabinet, copilul meu doreste sa devina medic ortodont. Relatia copil-medic este
una bazata in primul rand pe incredere si seriozitate. Si dincolo de toate acestea experienta de necontestat a doamnei doctor are un impact
major in acest proces.
• Colaborarea cu Doamna Doctor Nistor Anca a fost si este excelenta.
• Dl. Dr. Zalana – Un doctor ortodont pentru COPII. Descriere: Profesionist, calm, prietenos, amabil, exact doctoral potrivit pentru ai
împrietenii pe copilași cu aparatul dentar și medicul stomatolog;
• Extraordinara! Doamna Dr Radulescu Andreea este o super doctorita! Copilul merge cu placere la dansa!
• Foarte buna!
• Este una foarte buna, mentionez faptul si ca este aproape de domiciliul nostru;
• Dl. Doctor este foarte eficient, colaboreaza bine cu copilul si cu mine, inclusiv programarile sunt flexibile;
• Suntem multumiti de Dna Dr. Smadu și de serviciile oferite.
• Buna dar au o regula ciudata , comunista as spune : Nu ai voie sa stai cu, copilul in cabinetul stomatologic in timpul consultatiei
• Foarte buna. E un medic bun care stie cum sa interactioneze cu copilul, cum sa ii explicesi cum sa il determine sa respecte regulile.
• Excelenta. Un medic extraordinar, cu rabdare, explicatii pe intelesul meu ca parinte dar si al copilului pentru a putea gestiona mai bine
purtarea acestor aparate
• Foartebună,este un medic excepțional.
• Colaborarea este una foarte bună și eficientă. Excelentă.
• Acesta este foarte ambil si cooperant.
• Foarte bun profesional si explica pe intelesul parintilor, dar si al copilului;
• Doamna Dr. Dobrescu este o persoana implicata, atenta si grijulie. Ne-a oferit tot sprijinul si informatiile de care am avut nevoie si s-a
preocupat de fiecare data de nevoile copilului;
• Un profesionist exemplar si un om de milioane;
• Foarte Buna , este atenta cu copii, vorbeste bland cu ei , controlul este usor si sunt oferite explicatii atat pentru copil cat si pentru parinte;
• O doamna foarte blanda cu disponibilitate pentru explicatii si indrumari
• D-na doctor Nistor Anca este foarte deschisa la discuții și foarte înțelegătoare cu cea mică.
• Doamna doctor Elena Dobrescu, este o persoana implicata, atenta si grijulie. Ne-a oferit
• tot sprijinul si informatiile de care am avut nevoie si s-a preocupat, de fiecare data, de nevoile copilului.
• Foarte foarte buna, este atent cu copiii, vorbeste bland cu ei, controlul este usor si sunt oferite explicatii si pentru copil si pentru parinte.
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Intrebarea nr. 7: Aveti incredere ca la cabinetul stomatologic scolar copilul dvs. beneficiaza de servicii medicale sigure si de calitate?

• Aprox. 76% dintre părinți au răspuns că au încredere în calitatea serviciilor medicale de care elevul beneficiază la
cabinetul stomatologic școlar;
• O parte din parinti (diferenta de aprox 25% ) a dorit să detalieze răspunsul la această întrebare, după cum urmează:
• Am incredere in serviciile medicale. procedura de indreptare a dintilor se vede considerabil;
• Toata încrederea rezultatele sunt vizibile. Copilul avea niste dinți extrem de strâmbi acum îi are mult îndreptați;
• Nu cunosc. Copilul meu nu a beneficiat de servicii medicale în cadrul cabinetiului stomatologic de la scoală.
• Am apelat la serviciile cabinetului doar pentru trimitere aparat dentar
• Nu am fost acolo pana acum, am fost doar la specialist cu plata;
• Da, cred ca este loc de mai bine cu privire la tehnica medicala;
• Medicul este un bun specialist dar cabinetul nu are dotarile necesare, nu este spațiu suficient pentru
documentația programului și pentru aparatura și echipamente;
• Nu neeapărat, neexistând în școală acest cabinet;
• Speram ca beneficiem de servicii medicale potrivite nevoilor copiilor nostri si bineinteles de calitate acestor
servicii. Vom vedea la final, in functie de rezultatele obtinute calitatea acestor servicii medicale.
• Am incredere in profesionalismul si implicarea medicului stomatolog dar cabinetul poate ar necesita mai multe
imbunatatiri pe partea de aparatură.
• Nu pot răspunde la aceasta întrebare, deoarece de la cabinetul stomatologic școlar am avut doar o recomandare ,
nu am beneficiat și de servicii medicale .
• Da,cred ca da.
• Până acum nu am apelat la serviciile cabintului școlar,dar având în vedere experiența de până acum,cu acest
proiect,este destul de probabil ca pe viitor să le utilizăm.
• Avem cabinet stomatologic in scoala,dar nu am apelat la serviciile lui niciodata
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Intrebarea nr. 8: Alte aprecieri/sugestii/recomandari privind derularea in ansamblu a acestui proiect
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Va felicit pentru acest proiect si va doresc la cat mai multe proiecte benefice pentru copii !
Proiectul sa tina atata timp cat e nevoie, nu sa se temine intr-o zi anume!
Va multumesc Dvs si intregii echipe ASSMB ,si nu va opriti....faceti lucruri minunate!
Speram sa dureze pana la rezolvarea integrala a problemelor dentare ale copilului si sa nu se opreasca
in septembrie.
Sa vă păstrați profesionalismul atât cei de la ASSMB cât și restul celor care au făcut acest proiet posibil,
să mai repetați proiectul și pentru alți copii (felicitări ASSMB și PMB), și să inceapă proiectul și pentru
aparate fixe mai repede;
Totul a mers foarte bine. Am luat adeverinta de la scoala, trimitere de la medicul stomatolog, am trimis
actele pe mail, apoi am dus actele originale, apoi vizita la medicul ortodont, poze, radiografii, amprenta
si purtarea aparatului
Va felicit pentru acest proiect si va doresc la cat mai multe proiecte benefice pentru copii !
• Eu cred ca foarte multi copii au nevoie si de aparate ortodontice fixe! Si de
Apreciez ca excelentă idea acestui proiect și mă bucur că am putut beneficia de el;
aceea mi-as dori si un astfel de proiect, in viitor! Va multumesc pentru
Sunt multumita de derularea acestui proiect, iar dintii copilului au inceput sa se mai indrepte.
initiativa!
Este un program bun care ajută copii cu problem de dentiție. Ar trebui extins;
• Durata mare pana la montarea aparatului (inscrierea in septembrie 2018,
Este un proiect fantastic.
montarea martie 2019)
Feedback-ul este unul pozitiv
• Ar fi mai usor ca toti pasii de urmat in cadrul acestui proiect sa se desfasoare
Proiectul este foarte bun;
in aceeasi locatie si in acelasi timp respectiv: consultul medicului specialist,
radiografia si mulajele pentru aparatul ortodontic
• Sustin continuarea programului, o monitorizare a furnizorilor implicate in
process (centrele de fotografii, furnizorii de aparate ortodontice).
• As recomanda sa fie mai putina birocratie, foarte multe hartii de completat si
durata prea mare intre programari (ex. de la medicul care isi da acordul
pentru aparatul ortodontic pana la radiografii a durat mai bine de o luna si
apoi pentru amprenta, inca o luna si ceva etc.) si daca s-ar putea toate aceste
proceduri sa se faca intr-o singura locatie (radiografii, amprenta, montarea
aparatului, control periodic).
• Mai putina birocratie în formarea dosarului, a procesului de inscriere pentru o
mai buna eficientizare a timpului.
• Un numar mai mic de hartii de completat.Posibilitatea de a le complete
online;
• Apreciez faptul ca se face publicitate
16
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Intrebarea nr. 8: Alte aprecieri/sugestii/recomandari privind derularea in ansamblu a acestui proiect
(Continuare pagina anterioara)
• Va felicit pentru acest proiect si va doresc la cat mai multe proiecte benefice pentru
copii !
• Sper din suflet sa se deruleze acest proiect pe o perioada cât mai lunga de timp pt
ca toți copii sa beneficieze de aparate....Fie mobile...Fie fixe.Noi parintii va
mulțumim și va susținem!
• Imi doresc ca acest proiect sa existe in continuare. Echipa este una profesionista si
de calitate. Proiectul este de ajutor multor copii si totodata parintilor lor;
• Doresc sa multumesc pe aceasta cale celor care s-au ocupat de acest proiect!
Sugerez prelungirea purtării aparatului pana la sfarsitul anului scolar.
• Consider că acest proiect vine în sprijinul părinților.
• A fost perfect ca i s-a aplicat în vacanță, astfel are timp să se obisnuiască până la
începerea școlii.
• Stabilirea unui graphic al întâlnirilor și consultatților în prealabil,în mod special pe
perioada vacanțelor.Planificarea ne ajuta atât pe noi,parinții,cât și pe medic, astfel
ambele părți vom fi nevoite să găsim soluții care de multe ori nu sunt ușoare
• Pentru cazurile in care purtarea aparatelor mobile nu rezolva complet problemele
ortodontice, crearea unui program in continuarea acestuia, pentru cele fixe;

• Pe aceasta cale multumesc foarte mult pentru aceasta sustinere pentru ca nu mi-as fi
permis achizitionarea acestor aparate dentare la care s-ar fi adaugat si costul
consultatiilor, radiografiilor, etc. si multumim ca sunt sprijiniti si alte categorii sociale
nu doar cele defavorizate, asa cum este cazul meu pentru ca suntem obisnuiti ca cei
care muncesc zi de zi, platesc impozite dar au venituri peste o anumita medie sa nu
beneficieze de gratuitati pe principiul ca acestia au si sa-I ajutam pe cei care n-au dar
uitam ca multi dintre ei, nu au nici un fel de venit din comoditate nu din alte cauze
• Personal, sper ca acest proiect să deruleze în continuare, dar în același mod ca anul
precedent. Cu siguranța fondurile în aceste cazuri - probleme ortodontice- nu sunt
suficiente pentru toate cazurile existente, dar o mica parte din acestea pot fi
rezolvate, ceea ce este un lucru de apreciat.Din câte am vazut acest proiect se va
derula și anul acesta, dar cu câteva modificări.. copiii peste 10 ani ar fi una dintre
modificarile observate. Consider că este necesar ca aceste aparate sa fie purtate la o
varsta mai frageda.
• Timpul parcurs de la înscriere până la aplicarea aparatului este un pic cam mare și
descurajează atât copilul cât și părintele
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Intrebarea nr. 8: Alte aprecieri/sugestii/recomandari privind derularea in ansamblu a acestui proiect
(Continuare pagina anterioara)
• Sper din suflet sa se deruleze acest proiect pe o perioada cât mai lunga de timp pt
ca toți copii sa beneficieze de aparate....Fie mobile...Fie fixe.Noi parintii va
mulțumim și va susținem!
• Imi doresc ca acest proiect sa existe in continuare. Echipa este una profesionista si
de calitate. Proiectul este de ajutor multor copii si totodata parintilor lor;
• Doresc sa multumesc pe aceasta cale celor care s-au ocupat de acest proiect!
Sugerez prelungirea purtării aparatului pana la sfarsitul anului scolar.
• Eu cred ca foarte multi copii au nevoie si de aparate ortodontice fixe! Si de aceea
mi-as dori si un astfel de proiect, in viitor! Va multumesc pentru initiativa!
• Durata mare pana la montarea aparatului (inscrierea in septembrie 2018,
montarea martie 2019)
• Inscriere in program mai facila
• Acreditarea mai multor laboratoare care sa confecționeze aparatele pentru
scurtarea timpilor de așteptare;
• In cazul nostru a durat foarte mult partea tehnică, de realizare a aparatului mobil.
Au trecut 3 luni de la efectuarea radiografiilor până la montarea aparatului. Aș
sugera scurtarea acestui timp;
• Programul ar trebui continuat pentru a putea beneficia cat mai multi copii.
• O initiativa foarte buna si de mare ajutor pentru copii cu probleme dentare. Pe
viitor, pentru cei care vor sa apeleze la acest proiect, ar fi bine ca durata intregului
proces sa se scurteze.

• Mai multa deschidere in scoli, mai multa informare, eu am aflat de acest program
din sursele de informare din on-line, cand am intrebat la scoala toti erau speriati si nu
aveau informatii despre el. ….Sper sa se gaseasca fonduri si pe viitor pentru derularea
lui, pentru noi este foarte important pentru ca am reusit sa fim acceptati, copilul
nostru avand nevoie de un aparat dentar iar noi nevand fonduri sa i-l putem oferi,
deci este un program salvator pentru multe familii aflate in situatia noastra. Va
multumim.
• Un program exceptional! Procedura simpla, rapida si de calitate. Felicitari si
multumim.
• Timpul de așteptare este cam mare
• Programul trebuie să continue.
• Apreciez decontarea 100%.
• As recomanda ca pe viitor sa dureze mai putin aprobarea dosarului. La mine a durat
8 luni (oct. 2018 – iulie 2019).
• Speram sa fie un proiect de durata.
• Sunt foarte multumita, nu as schimba nimic.
• Va multumim pentru ajutorul dat copiilor nostri.
• Este multumitor faptul ca pe tot parcursul tuturor etapelor, am intalnit personae
saritoare, informate si care au dat dovada de un grad ridicat de profesionalism.
• Simplificarea birocratiei ar fi binevenita. Multumim!
• Ramâne doar sa multumesc celor care se implica si reusesc sa deruleze cu succes
astfel de programe care ne usureaza putin viata.
• Aprciez faptul ca se face publicitate, eu am recomandat celor din jurul meu sa aplice 18
pentru acest proiect.
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EXEMPLIFICARI APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
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EXEMPLIFICARI APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
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3. EXEMPLIFICARI APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 4 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 4 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 4,5 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 2 luni de la aplicare:

Dupa 10 luni de la
aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 1 luna de la aplicare:

Înainte:

Dupa 1 luna de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 2 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 4 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 4 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 4 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 4 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 2 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 1 luna de la aplicare:

Înainte:

Dupa 0.5 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 0.5 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 2 luni de la aplicare:

28

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE
ORO-MAXILO-FACIALA
“PROF. DR. DAN THEODORESCU”

EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 0.5 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 0.5 luni de la aplicare:

29

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE
ORO-MAXILO-FACIALA
“PROF. DR. DAN THEODORESCU”

EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 0.5 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 0.5 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 0.5 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 0.5 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 7 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 7 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 3 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE
Înainte:

Dupa 3.5 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARI APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE

Înainte:

Dupa 1.5 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 2 luni de la aplicare:

35

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE
ORO-MAXILO-FACIALA
“PROF. DR. DAN THEODORESCU”

EXEMPLIFICARI APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE

Înainte:

Dupa 5 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 3 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARI APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE

Înainte:

Dupa 4 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 1,5 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARI APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE

Înainte:

Dupa 1.5 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 3.5 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARI APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE

Înainte:

Dupa 10 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 4.5 luni de la aplicare:
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE
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EXEMPLIFICARE APLICARE APARATE ORTODONTICE MOBILE – INAINTE SI DUPĂ APLICARE

Înainte:

Dupa 3,5 luni de la aplicare:

Înainte:

Dupa 3,5 luni de la aplicare:
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POZE FINAL TRATAMENT
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Durata unui tratament ortodontic variaza
de la caz la caz, de la cazuri usoare (6 luni-1
an) si pana la cazuri complexe (2-2,5 ani).
Variabilele de care depinde durata unui
tratament ortodontic sunt: tipul si
severitatea anomaliei, varsta, complianta
pacientului (modul in care intelege si
urmeaza
recomandarile
medicului
specialist ortodont pentru evolutia pozitiva
a tratamentului).
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