
Nu mai constituie o noutate faptul că românii
au grave probleme cu dantura. Pentru că nu-și
permit să vină la dentist în timp util, ajung, încă de
tineri, să poarte proteze dentare sau să stea fără
dinți în gură. Medicii dentiști spun că ideal este, în
cazul celor care rămân fără dinți, implantul dentar.
Este adevărat că nu toți își permit, dar sunt și
pacienți care acceptă această alternativă. 

Doi cercetători clujeni au lucrat împreună timp
de mai mulți ani la proiectul unui tip de implant
dentar unic în lume, care are o mobilitate
asemănătoare dintelui natural. Medicul stomatolog

Manea Avram și profesorul Dumitru Pop, de la
Departamentul de Ingineria Sistemelor Mecanice
al Universității Tehnice Cluj-Napoca, au reușit ca,
printr-o colaborare care depășește granițele unei
singure științe, să ajungă la o soluție cerută de
multă vreme de literatura de specialitate din
domeniul medicinei dentare. Lucrarea celor doi se
numește „Implant dentar experimental care
reproduce mobilitatea fiziologică a dinților“ și este
rezultatul unei munci asidue care durează din
2011 și va continua și pe viitor. Cei doi cercetători
au precizat că ideea nu este nouă și că
în lume au existat și alte încercări de
punere în practică a acestei idei, dar că
nu se cunosc alte modele de implant cu
mobilitate asemănătoare celei fiziologice
care să fie valabile. Avram Manea, care
are 27 de ani, a fost preocupat încă de
pe vremea când era student de o
problemă specifică implantului dentar, pe
care profesorii o semnalau în cadrul
cursurilor. Practic, dintele natural are în
jurul rădăcinii un spațiu insesizabil de mic
care este foarte important deoarece
amortizează presiunea ce apare în timpul
mestecării alimentelor. Fără acest spațiu,
care este de ordinul micronilor, dintele s-
ar putea distruge sau rupe mult mai ușor.

”Dinții nu sunt prinși în os. Între dinte și os
există un spațiu de ordinul zecilor de microni în
care el se mișcă și este un aspect important
pentru că, în acest fel, se amortizează forțele
aplicate dinților, de diferite intensități. Noul
implant protejează osul înconjurător prin
amortizarea forțelor masticatorii, permite
utilizarea dinților naturali și implantelor ca stâlpi
într-o lucrare protetică fixă comună”, a explicat
dr. Avram Manea. Medicul stomatolog a precizat
că încă din școală a învățat că implanturile
dentare au acest neajuns - nu pot reproduce
spațiul natural care amortizează presiunea pe
care omul o pune pe dinți, prin mișcarea

maxilarului și a mandibulei. Lipsa acestei mobilități
naturale este una dintre cauzele deteriorării
implanturilor. „Imaginați-vă că avem un stâlp
introdus în beton și asupra lui lucrează o forță
înclinată față de ax. Stâlpul tinde să se încovoaie
sau să se rupă și exercită apăsări asupra zonei în
care este încastrat. Așa se întâmplă și cu acest
implant. Dacă nu ar exista mobilitatea, s-ar
deteriora osul”, a explicat profesorul Dumitru Pop.
Implantul inventat de cei doi clujeni este foarte
asemănător cu cele existente, ca aspect exterior și
ca realizare - fiind executat dintr-un aliaj specific de
titan -, dar are o altă structură interioară. Practic,

prin utilizarea unei noi
scheme, dar și a unui

material elastic,

implantul capătă o mobilitate fiziologică. Invenția a
fost înregistrată, brevetată și chiar premiată, însă
momentul punerii sale pe piață nu este atât de
aproape. Ca în cazul oricărei soluții destinate
utilizării la scară largă de către oameni, mai
trebuie realizate cercetări destul de costisitoare,
care vor mai dura câțiva ani de zile. În ceea ce
privește costul unui asemenea implant atunci
când va ajunge pe piață, deși momentul nu
poate fi stabilit exact, profesorul Dumitru Pop
spune că va fi cu siguranță ușor mai mare decât
al unui implant care se folosește deja în
stomatologie, din cauza materialelor deosebite
din care este alcătuit.

Un nou pas important a
fost făcut, ieri, în
favoarea bolnavilor din

România. Ministrul Sănătății,
Nicolae Bănicioiu, a semnat un
ordin extrem de important pentru
buna funcționare a sistemului
sanitar. Este vorba despre
documentul care face referire la
aprobarea Criteriilor și
metodologiei de evaluare a
tehnologiilor medicale, a
documentaţiei care trebuie depusă
de solicitanţi, a instrumentelor
metodologice utilizate în procesul
de evaluare privind includerea,
extinderea indicaţiilor,
neincluderea sau excluderea
medicamentelor în/din lista
cuprinzând denumirile comune
internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală, în sistemul
de asigurări sociale de sănătate,
precum şi denumirile comune
internaţionale corespunzătoare
medicamentelor care se acordă în
cadrul programelor naţionale de
sănătate, dar și a căilor de atac.
Ministerul Sănătății (MS)

informează că documentul va fi
transmis cât mai repede la
„Monitorul Oficial“, spre publicare.
“Aprobarea criteriilor de evaluare
este cel mai important pas în
continuarea procesului de
actualizare a listei de compensate
şi gratuite. Această nouă
metodologie de evaluare cuprinde

criterii de includere
în listă, dar şi de
excludere, conform
standardelor şi
cerinţelor europene.
De altfel, am
aprobat actul
normativ după o
lună de dezbatere
publică, consultări
repetate cu
reprezentanţii
producătorilor de
medicamente, dar

şi în acord cu cerinţele Comisiei
Europene, în concordanţă cu
metodologii similare din Marea
Britanie, Germania, Franţa”, a
declarat ministrul Sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu. Demnitarul a
mai precizat că acestă nouă
metodologie de evaluare va
permite o nouă abordare în

sistem, şi anume actualizarea
periodică a listei de compensate şi
gratuite, în beneficiul pacienţilor.
Precizăm că MS a actualizat anul
acesta, în luna mai, lista de
medicamente gratuite şi
compensate, după o perioadă de
peste șase ani, prin includerea a
17 molecule noi, orfane. În
prezent, aproximativ 500 de
pacienţi care suferă de forme
rare ale unor maladii precum
cancerul, epilepsia, bolile
endocrine, leucemia şi boli
neurologice degenerative
beneficiază de tratament cu
aceste produse. ”Din cele 17
molecule noi, nouă sunt destinate
tratamentului afecţiunilor
oncologice”, potrivit MS. 
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„Stop hepatitei! 
Fii atent la A, B, C, D!”

În perioada 25 - 28 iulie, Asociaţia
Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din
România (APAH-RO) - membru al
Alianței Pacienților Cronici din România
(APCR), al Asociației Europene a
Pacienților cu Boli de Ficat (ELPA) şi al
Alianței Mondiale a Hepatitei (WHA) -
organizează o serie de acțiuni în mai
multe zone din țară, pentru a marca Ziua
Mondială de Luptă împotriva Hepatitei -
28 iulie. În această dată va fi organizată
o conferinţă de presă la Bucureşti, la
hotelul Howard Johnson, sala Platinum,
începând cu ora 9.30, în parteneriat cu
agenţia Mediafax. În localitățile Braşov,
Iaşi, Turda (jud. Cluj), Constanţa,
Giurgiu, Alexandria şi Bucureşti vor avea
loc campanii de informare în rândul
populaţiei cu privire la modul de
transmitere a hepatitelor virale (A, B, C,
D), precum şi la prevenirea infectării cu
aceste virusuri. ”Un alt element specific
al acţiunilor dedicate din acest an va fi
evidenţiat prin baloanele albe și albastre
ce vor fi înălţate pentru a atrage atenţia
tuturor asupra existenţei virusurilor
hepatice şi să se gândească de două ori
la riscurile de infectare, înainte de a

întreprinde o acţiune (ex. tatuarea, actul
sexual pasager neprotejat, folosirea în
comun a acelor sau a obiectelor
tăietoare, care facilitează contactul cu
sângele infectat etc.)”, potrivit
organizatorilor. Baloanele umplute cu
heliu vor fi înălţate luni, 28 iulie, la
Bucureşti, de pe terasa hotelului Howard
Johnson (ora 13.00),  la Turda-Cluj, din
faţa Salinei (ora 15.00), la Constanţa,
City Park Mall (ora 15.00). „Prin
mediatizarea şi popularizarea acestui
eveniment sperăm să încurajăm oamenii,
indiferent de vârstă sau de zona din care
provin, să se confrunte cu această boală
care face ravagii la nivel mondial, să
conştientizeze că există şi să nu o
ignore, deci să ia măsurile preventive
necesare. În România, vorbim de peste
600.000 de persoane care sunt infectate
cu virusul hepatitei C şi aproape un
milion infectate cu virusul hepatitic B. La
nivel mondial, hepatita ucide în fiecare
an circa 1,4 milioane de persoane şi
afectează alte sute de mii în întreaga
lume”, a transmis președintele APAH-RO,
Marinela Debu. (A.G.)
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Pas important în favoarea
bolnavilor

Condiții pentru includerea pe listă a noilor medicamente
Includerea pe lista de compensate a unor

medicamente noi va ţine cont de recomandarea
Comisiei Europene şi de evaluările făcute de
institute din Marea Britanie, Franţa şi Germania,
pentru prima dată putând fi introduse şi excluse
anumite produse, a declarat preşedintele Agenţiei
Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor
Medicale (ANMDM), Marius Savu. El a precizat că
începând de luni, 28 iulie, producătorii vor putea
depune dosarele de evaluare pentru includerea
unor noi molecule pe lista de medicamente
compensate şi gratuite. ”Trebuie să precizez că
va fi făcută o analiză de dosar la fiecare
medicament în parte”, a arătat Savu. El a adăugat
că procedura de evaluare va ţine cont de
evaluările făcute de institute renumite din Marea
Britanie, Franţa şi Germania, dosarele urmând să
primească un punctaj mai mare în funcţie de
numărul de state în care un medicament este

compensat, dar şi de impact. ”Astfel, 25% din
punctajul obţinut în urma evaluării va fi primit de
medicamente care sunt compensate în mai mult
de jumătate dintre statele europene. Nu în ultimul
rând, ne interesează economia pe care o aduc
aceste medicamente noi la bugetul Sănătăţii,
punctajul maxim la acest criteriu obţinându-l
medicamentele care aduc o economie mai mare
de cinci la sută faţă de tratamentele actuale,
respectiv 30%”, a precizat preşedintele ANMDM.

Pentru ca un medicament nou să poată intra
pe lista de compensate, este obligatoriu ca acesta
să întrunească minimum 80 de puncte din 145
care pot fi obţinute. Medicamentele care obţin sub
50 de puncte se delistează, a mai spus Marius
Savu. În legătură cu menţinerea sau excluderea
de pe listă a unui medicament, preşedintele
ANMDM a spus că, dacă acesta este respins de
cele trei institute, atunci el este eliminat automat.
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Implant dentar unic în lume, inventat de doi clujeni


