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Dentistas privados

ao alcance de todos

Monteiro da Silva

promete negociar

mudança com o Governo.

Negociar com o Governo
uma tabela de compartici-
pações para que os utentes
do Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) possam recorrer a
clínicas dentárias privadas
é a promessa de Monteiro
da Silva, reeleito ontem
bastonário da Ordem dos
Médicos Dentistas e para
quem o SNS não tem sabi-
do dar resposta às necessi-
dades de saúde oral.

O novo bastoná-
rio defende que
devem ser cria-
das condições
“para que os
médicos den-
tistas possam
aceder aos hos-
pitais do SNS, que
estão em verdadeira
ruptura no que respeita à
estomatologia e medicina
dentária”.

Para o próximo manda-
to, Monteiro da Silva pro-
mete o “alargamento quan-
titativo e qualitativo do

cheque-dentista,
já a ser negocia-
do com o Go-
verno”. O bas-
tonário pre-
tende ainda
defender as

condições de
empregabilidade

dos mais jovens.

Contra os “saldos”. Para
evitar a “autêntica pouca
vergonha de anúncios co-
merciais, de rebaixas, de
promoções, saldos”, Mon-
teiro da Silva pretende

que além dos dentistas,
também se tenham de ins-
crever na Ordem as socie-
dades prestadoras de cui-
dados de saúde dentária.

“Há situações até de ca-
deias franchising em que
o doente é visto primeiro
por um comercial, é-lhe
feito um plano de trata-
mento, um crédito ime-
diato e só depois é visto
por um médico dentista.
Isto causa obviamente da-
nos à saúde pública e é
inaceitável para a profis-
são”, alerta. AGÊNCIA LUSA

Bastonário reeleito quer comparticipações com SNS

Cheque-

-dentista pode

ser alargado
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• Novo bastonário quer negociar comparticipações com o Governo

• Ordem combate “pouca vergonha” de promoções enganosas p/04

Dentistas privados
a preços públicos?


