Introducere
Am înfiinţat cabinetul nostru în anul 1991, printre primele
cabinete stomatologice private din Arad, cu scopul de a oferi
pacienţilor noştri tratamente stomatologice de înaltă calitate cu
onorarii cât mai accesibile. Stomatologia este singura
specialitate medicală în care pentru acelaşi diagnostic sunt
posibile pentru pacient mai multe variante de tratament, de la
cele simple şi economice la cele sofisticate şi costisitoare.
Alegerea celei mai potrivite variante de tratament individualizat se face împreună cu pacienţii
noştri, astfel încât acestora să le fie satisfăcute necesităţile de restaurare a funcţiilor afectate
sau pierdute. Cabinetul nostru a refuzat din start compromisul contractării sistemului de
asigurări sociale de sănătate care neglijează calitatea în numele colectivismului.
Începând cu 1993 toate evidenţele medicale şi financiare sunt informatizate prin utilizarea
programelor de evidenţă Stoma PC şi Stoma for Windows, la care suntem co-autori. O
preocupare permanentă a noastră este pregătirea profesională continuă.
În cabinetul nostru asigurăm o plajă largă de îngrijiri de specialitate, de la educaţia pentru
sănătatea dentară a copiilor la controlul anual gratuit al pacienţilor cu tratamente finalizate, de
la tratamentele odonto-parodontale simple la cele complicate, de la restaurările protetice
tradiţionale la abordarea disfuncţiilor ocluzo-articulare complexe ale persoanelor în vârstă.
În cabinetul nostru practicăm metode clasice şi consacrate de restaurare a funcţiilor estetice şi
masticatorii, siguranţa pacienţilor noştri fiind primordială din punct de vedere al circuitelor
funcţionale, a igienei cabinetului, a dezinfectantelor, sterilizării, materialelor, instrumentarului
şi aparaturii, toate omologate în U.E.
Acumulând peste 25 de ani de experienţă profesională, succesul cabinetului nostru este
dovedit de miile de pacienţi trataţi şi mulţumiţi. Aceştia apelează la asistenţa noastră şi după
20 de ani, solicitându-ne din alte ţări şi continente.
În cabinetul nostru extracţia este practicată doar în ultimă instanţă, atunci când un dinte este
iremediabil compromis, fiind afectat de afecţiuni multiple, complicate şi intratabile.
Parafrazând un dicton celebru, putem afirma ca motto pentru cabinetul nostru: “Un dinte nu
reprezintă nimic, dar nimic nu reprezintă mai mult decât un dinte”…

