
Cum găsiți un 
medic dentist 
www.nhs.uk/dentists

Ce poate face medicul Ce poate face medicul 
dentist dentist NHS  pentru dvs.pentru dvs.?
NHS asigură tratamente esențiale pentru 
menținerea dinților, gingiilor și a cavității 
dvs. bucale sănătoase și nedureroase. 
Ar trebui să fie disponibil orice tratament 
necesar din punct de vedere clinic. Vă 
prezentăm câteva sfaturi și informații 
privind tratamentele și costurile, astfel 
încât să puteți zâmbi cu încredere.

Prima dvs. vizită de rutină
• Personalul de la cabinetul stomatologic va examina dosarul dvs. 

medical și stomatologic (dacă există) și va efectua un control, 
examinând cavitatea dvs. bucală, dinții și gingiile.

• În urma controlului, în cazul în care medicul dentist vă recomandă un 
tratament dentar, veți primi un plan de tratament. Acesta va conține 
detaliile tuturor tratamentelor care v-au fost prescrise, precum și 
costul acestora. Dacă nu primiți un plan de tratament, solicitați unul.

• Medicul dentist va recomanda o dată pentru următoarea dvs. vizită. Este posibil ca 
persoanele cu o igienă orală bună să trebuiască să se prezinte doar o dată la 12-24 de luni, 
iar cele cu mai multe probleme mai des.

Vizita la medicul dentist în 
timpul pandemiei de COVID-19
• Vă rugăm să mergeți la cabinet doar dacă aveți programare și să 

vă faceți o programare doar dacă acest lucru este absolut necesar. 
În prezent, medicii dentiști tratează cu prioritate pacienții vulnerabili 
sau pe cei cu urgențe.

• Este posibil ca programările pentru anumite tratamente de rutină, cum ar fi controalele 
stomatologice, să fie reprogramate la o dată ulterioară.

• Cabinetul va arăta puțin diferit decât de obicei pentru că va funcționa cu respectarea regulilor de 
distanțare socială și igienă impuse de contextul COVID-19, pentru a garanta siguranța tuturor. 

Servicii stomatologice de urgență
Dacă simțiți durere sau aveți nevoie de asistență, 
ajutor sau recomandări, contactați telefonic 
cabinetul stomatologic, așa cum faceți de obicei. 
Dacă nu mergeți la un anumit medic dentist și 
aveți o urgență, puteți contacta telefonic linia 
stomatologică locală pentru servicii de urgență:

Greater 
Manchester: 
0333 332 3800

Cheshire și 
Merseyside:  
0161 476 9651

Lancashire:  
0300 1234 010

South Cumbria: 
01539 716 822

http://www.nhs.uk/dentists


Nu trebuie să plătiți pentru  
tratamentele stomatologice NHS dacă:

• aveți sub 18 sau 19 ani și urmați o formă de învățământ cu frecvență;
• sunteți însărcinată sau ați născut în ultimele 12 luni; 
• vă aflați sub tratament într-un spital NHS, iar tratamentul este efectuat de medicul dentist 

al spitalului (însă s-ar putea să fie nevoie să plătiți pentru proteze sau punți dentare);
• beneficiați de prestații sociale pentru venituri reduse sau aveți sub 20 de ani și vă aflați în 

întreținerea unei persoane care beneficiază de prestații sociale pentru venituri reduse.

Plata
Achitați o contribuție la costul serviciilor medicale și sunteți taxat 
pentru tratamente în funcție de banda în care vă încadrați. Toate 
tratamentele NHS sunt acoperite de o garanție de 12 luni.

Informații suplimentare
Site-ul web NHS include informații suplimentare despre serviciile stomatologice 
www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/dentists

Tratamente
• Banda 1 

(tratament de urgență) acoperă servicii stomatologice de 
urgență, cum ar fi analgezice și plombe temporare.

• Banda 1 
acoperă consultația, diagnosticarea, detartrajul și 
igienizarea, dacă sunt necesare din punct de vedere clinic, 
asistență medicală profilactică (de exemplu, fluorizare) și 
recomandări privind prevenirea problemelor viitoare.

• Banda 2 
acoperă toate cele incluse în banda 1, plus orice tratamente 
suplimentare, de exemplu plombe, tratamente de canal sau 
extracții dentare.

• Banda 3 
acoperă toate cele incluse în banda 1 și banda 2, plus coroane, 
proteze, punți dentare și alte lucrări de laborator.

Banda 1
(inclusiv tratamente de urgență)
23,80 GBP

Banda 2
65,20 GBP

Banda 3
282,80 GBP
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