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Condiționări și exigențe prealabile  
• Cunoașterea și respectarea normelor etico-morale și profesionale în relațiile cu pacienții.  

• Cunoașterea scopului și sarcinilor stomatologiei.  

• Cunoașterea particularităților anatomo-topografice ale teritoriului oro-maxilor-facial.  

• Cunoașterea organizării asistenței stomatologice în cadrul cabinetului/secției de 
stomatologie terapeutică.  

• Cunoașterea cadrului legislativ și documentației necesare în cadrul cabinetului/ secției de 
stomatologie terapeutică (fișa medicală, registrului de evidență și registrelor de evidență 
a controlului sterilizării).  

• Cunoașterea metodelor și etapelor de examen clinic și paraclinic utilizate în 
stomatologia terapeutică.  

• Cunoașterea metodelor de profilaxie.  

• Cunoașterea principiilor și etapelor de asepsie și antisepsie.  

• Cunoașterea surselor de informație necesare în activitatea medicului stomatolog. 



Planul cursului: 

• Mijloace mecanice de control al plăcii bacteriene. 

• Clasificarea obiectelor de igienă orală. 

• Tipurile periilor de dinţi. 

• Caracteristica comparativă a periuţelor dentare cu fire naturale şi 
artificiale. 

• Periuţele dentare igienice și profilactice. 

• Periuţele dentare speciale, specifice  și artistice. 

• Periuţele dentare pentru copii. 

• Selectarea periuţelor dentare. 
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