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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: 

• Principiile de elaborare a pogramelor de sănătate orală.  

• Funcţiile personalului care realizează programul de sănătate 
orală.  

• Prevenirea afecţiunilor orale în colectivităţi organizate de copii.   

• Evaluarea eficienței programelor de prevenire a cariei dentare şi 
afecţiunilor parodonţiului.  

• Metodologia studiilor pilot, clinice și epidemiologice 
observaționale.  

• Experienţa aplicării programelor de sănătate orală în diferite ţări. 
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