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Serviço Nacional de Saúde

O bastonário da Or-
dem dos Médicos
Dentistas,Orlando

Monteiro da Silva, ontem
reeleito,prometeu negociar
com o Governo uma tabela
de comparticipações para
que os utentes do Serviço
Nacional de Saúde (SNS)
possam recorrer a clínicas
dentárias privadas.

Em declarações à agên-
cia Lusa,Orlando Monteiro
da Silva considerou que o
SNS não tem sabido dar res-
posta às necessidades de
saúde oral dos portugueses
e defendeu a necessidade
de criação de um sistema
de comparticipação destes
actos médicos pelo Estado
junto de privados.

“Estamos interessados
em negociar uma tabela de
reembolsos de alguns actos

de medicina dentária com
o SNS nas clínicas e consul-
tórios privados”, afirmou.

Por outro lado, defende
que devem ser criadas con-
dições “para que os médi-
cos dentistas possam ace-
der aos hospitais do SNS,

que estão em situações de
verdadeira ruptura no que
respeita à estomatologia e
medicina dentária”.

Entre as suas priorida-
des, destaca o “alargamen-
to quantitativo e qualitati-
vo do cheque-dentista, que
neste momento está já a ser

negociado com o Governo”.
Orlando Monteiro da Sil-

va quer criar condições pa-
ra que, além dos dentistas,
tenham de se inscrever na
Ordem as sociedades pres-
tadoras de cuidados de saú-
de dentária,de forma a evi-
tar o que considerou a ac-
tual “autêntica pouca
vergonha de anúncios co-
merciais, de rebaixas, de
promoções,saldoseumcon-
junto de situações publici-
tárias completamente de-
fraudantes do público”.

“Há situações até de ca-
deias franchising em que o
doente é visto primeiro por
um comercial, é-lhe feito
um plano de tratamento e
um crédito imediato porum
comercial e só depois é vis-
to por um mé-
dico dentista.”

Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas quer convénio
que permita aos utentes recorrer às clínicas privadas

■■■ Bastonário, ontem reeleito, defende alargamento do actual cheque-dentista

SNS deve subsidiar
tratamentos dentários

■■■ Ordem quer
que os médicos
dentistas possam
ter acesso aos
hospitais públicos
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Ordem dos dentistas quer
tratamentos para todos
■■■ Bastonário Monteiro da Silva promete negociar com Governo tabela de reembolsos que
permita aos utentes do Serviço Nacional de Saúde recorrer a clínicas dentárias privadas »3


