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CALEIDOSCOP AMSPPR ÎN ANUL 2000
Reforma din sănătate. În anul 2000 AMSPPR semnalează deja că reforma din sănătate este în impas, analiză realizată
de Consiliul Director Naţional şi publicată în editorialul din nr. 1 / 2000 al revistei „Viaţa Stomatologică”. Preşedintele AMSPPR, dr.
Ioan Savinescu propune într-un alt editorial iniţierea de către CMR a unei Conferinţe naţionale a stomatologilor în care să se
regăsească toate asociaţiile şi toate problemele specifice ale profesiei.
Anul 2000 punctat cu momente festive: aniversarea a 10 ani de existenţă ai AMSPPR în serialul „Stomatologul privat şi
Statul” episodul (X) cu titlul „10 ani de demnitate”, Coperta revistei nr. 3 / 2000 afişează subtitlul: „Un deceniu de stomatologie
privată în România”, editorialul „După 10 ani” este punctat cu citate din primul preşedinte al AMSPPR, dr. Constantin Găucan. La
AGN 2000 a AMSPPR, liderii stomatologiei mondiale participă la aniversarea AMSPPR (dr. Jacques Monnot, Preşedinte FDI, dr.
Peter Muller- Boschung, preşedinte ORE-FDI), centenarul FDI (1900-2000), dedicarea Congresului AMSPPR 2000 sărbătoririi a
100 de ani de la înfiinţarea FDI, organizarea din timp a deplasării membrilor AMSPPR la Congresul aniversar FDI Paris (articolul
„12 paşi pentru Paris”, FDI 2000), reproducerea discursului preşedintelui Franţei, Jacques Chirac la Congresul aniversar 100 de
ani FDI, retrospectiva anului 2000 în imagini.
Decanul de vârstă al medicilor stomatologi, dr. Viorica Fulicea ce împlinea la acea dată vârsta de 93 de ani este
prezentată într-un număr de revistă, împreună cu un interviu şi un articol în care se consemnează acordarea diplomei de membru
de onoare al AMSPPR .
Congresul AMSPPR 2000: Participanţii cu discursuri la deschiderea oficială: Constantin Râşnoveanu (Camera de
Comerţ a României), Prof. dr. Emilian Hutu (SRS), Prof. dr. Andrei Iliescu (UMF Carol Davila), Prof dr. Dan Slăvescu
(Universitatea Titu Maiorescu), dr. Ion Berciu (CMR), dr. Alexandru Brezoescu (UNAS), dr. Mihai Ganea (FPMFR), Participanţii la
programul ştiinţific: Prof. dr. Umberto Barr, dr. Ger Breuklander, Prof. dr. Ottaviano Tapparo, Prof. dr. Adi Garfunkel, Prof. dr.
Sever Popa, dr. Adrian Streinu Cercel, Prof. dr. Valentina Dorobăţ, Conf,dr. Elena Antonescu, Şef lucr. Dr. M.V. Constantinescu,
dr. Ioana Cherlea, Şef lucr. Dr. Dragoş Stanciu, dr. Cristina Tripon.
Grupul de Lucru ORE-FDI „Practica Stomatologică Liberală în Europa” şedinţă la Koln în 10 martie cu membrii
Grupului din Austria, Germania, Italia, Elveţia, Polonia, România, Slovacia. (din dezbateri: Consens pentru prestaţiile la copii,
Calitatea se obţine cu standarde medicale, „Intoxicarea” sistemului german cu socialism, Dezbatere pe tema „Principiului
solidarităţii în stomatologie”). Documentul depus de AMSPPR este calificat ca un „material de bază care clarifică multe lucruri”
şedinţă la Praga în 04 mai, şedinţă la Paris în 30 noiembrie 2000.
Sesiunea Plenară ORE-FDI 5-6 mai 2000, Praga. Din dezbateri: Criză a sistemelor de finanţare a sănătăţii în Europa,
Caracterul liberal şi independent al profesiunii stomatologice, Gestionarea fondurilor publice în stomatologie, Rolul asociaţiilor şi
priorităţile etice, medicale şi economice. Articol „Prezentarea stomatologiei în Europa”, dr. Peter Muller- Boschung, preşedinte
ORE FDI
Site-uri: sunt descrise site-urile FDI şi noul site AMSPPR lansat în decembrie 1999, articol serial de popularizare a
internetului „Drumul către marea conectare”
Parteneri: Comisia Naţională de Stomatologie, Contractul ASIT- AMSPPR, Declaraţii FDI: Declaraţia FDI cu privire la
Infecţia cu HIV.
CNASS: În 14 ianuarie 2000 la sediul central al AMSPPR au participat la o întâlnire invitaţi ai conducerii CNASS şedinţă
în care au fost prezentate următoarele subiecte: propuneri pentru drepturile şi obligaţiile medicului contractant, valoarea de
referinţă a prestaţiei medicale, propuneri pentru asistenţa protetică a pensionarilor, scutirea proteticii dentare de TVA,
exemplificarea asigurărilor sociale din stomatologie din Europa. Coperta VS 4 2000 „Bugetul stomatologiei, aici (nu) sunt banii
dumneavoastră !” , propuneri AMSPPR pentru normele metodologice ale CoCa 2000, De ce nu facem contract cu CASS.
Conferinţa asociaţiilor stomatologice Central Europene 02 iulie Portoroz, Slovenia (Din rapoartele asociaţiilor
participante, Controlul calităţii-facilităţi şi proiecte, Educaţia Medicală Cotinuă (EMC) – certificarea perfecţionării, specializarea,
finanţarea asistenţei medicale orale, Concluzii).
Cronici de carte: „Tratamentul endodontic” Conf dr. Valeriu Cherlea, „Conservarea şi restaurarea structurii dentare”, dr.
Graham G. Mount , dr. W. R. Hume.
Serialul “Stomatologul privat şi Statul” episodul (XI) “Doctrine politice şi practice fiscale” (Valuri legislative ale
reformei, Politici fiscale contradictorii, Impozitul pe venitul global, frînă a investiţiilor, Incredibil dar adevărat: impozitul pe investiţii,
Fapte şi guvernări) episodul (XII) „ O potecă îngustă, cu gropi…”
Pagini Juridice : “Noi reglementări privind evidenţa fiscală a liber profesioniştilor”
Dr. Voicu A. David

