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Ei! Giant[ latin[, dom’le…

De fapt, întreaga societate are nevoie de o „profila-
xie”, și nu doar de tipul celei din 16 aprilie (Ziua Naţio-
nală de Curăţenie), ci și de una la nivel de conștiinţă și 
atitudine.
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Logo…
tur prin republica

Sănătatea este un cuvânt mare. Ea cuprinde nu numai 
corpul, ci și mintea, spiritul și perspectiva unui om (James 
H. West). Pentru a avea o minte sănătoasă, ne îngrijim 
mai întâi de corpul nostru, iar pentru asta apelăm la 
sistemul public/privat de sănătate. Dar ce ne facem 
atunci când cei care au menirea de a ne oblădui rănile 
trupești ne „provoacă” răni sufletești, atacându-ne cu 
neștiinţa lor?!

Iată o firmă care propune produse pentru copii 
Dumneavoastră, atunci când noi știm că ei sunt copiii 
noștri, dar pot fi și copiii dumneavoastră.

Atunci când ne referim la aparatul dentar de co-
recţie a dinţilor folosim termenul englez brackets și, 
întrucât nu avem unul în română, păstrăm ortografia
originală, în niciun caz brecheţi.

O alegere sănătoasă și estetică și din punct de 
vedere gramatical este să spunem implanturi dentare 
în loc de implanţi dentari, îmbinând astfel o dantură 
frumoasă cu o exprimare corectă.

Fiind preocupaţi, probabil, de a satisface toate 
așteptările clienţilor, s-a făcut exces de zel în avizul de 
mai jos. Or, tratamentul mai mult decât calitativ nu 
poate fi.

Cu siguranţă, afirmaţia de mai jos e justă la nivel 
ideatic, dar conţine greșeli la nivel gramatical și stilistic. 
Varianta corectă: dinţii frumoși și sănătoși sunt cartea 
de vizită a fiecărui om ce se stimează.

De profilaxie ar avea mai mare nevoie Centrul de 
Igienă și Epidemiologie și Secţia de dezinfecţie profi-
lactică decât potenţialii pacienţi.


