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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: 

• Macro- și micronutrimentele. 

• Conceptul de igienă alimentară. 

• Alimentele cu potențial cariogen.  

• Factorii care influențează cariogenitatea alimentelor.  

• Alimentele cu efect cario-protector. 

• Influenţa macro- şi microelementelor asupra ţesuturilor dure 
dentare. 

• Rolul nutriției în prevenirea afecţiunilor parodonţiului.  

• Manifestările orale ale deficitului de elemante nutritive. 
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