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Tema: Zilele Paro-Protetice ale AMSPPR în era digitală

CONFERINŢĂ CREDITATĂ CU 12 CREDITE DE EMC DE CĂTRE CMSR



Evenimentul continuă tradiția Congreselor AMSPPR organizate anual de AMSPPR începând din
anul 1992 până în anul 2022.
În prezent evenimentul înglobează Conferința de paro-protetică a AMSPPR – manifestare creditată
cu 12 credite de EMC, care va avea loc în perioada 02.03.2023 (orele 09.45-18.30) – 03.03.2023 
orele (10.15 – 18.00), organizată cu respectarea reglementărilor CMSR în domeniu și evenimentele
din secțiunea Bonus Days, care se vor desfășura inclusiv în data de 04.03.2023 și care nu sunt supuse 
procedurii de creditare.

* 

Informaţii generale şi de interes

Grupul-țintă: 

medici stomatologi, medici specialiști: parodontologie, protetică dentară, chirurgie dento-alveolară, 
stomatologie generală, endodonție, pedodonție, medici cu competență în implantologie orală

Precizări privind desfășurarea evenimentului conform
reglementărilor CMSR din 6 dec 2021

� prezența efectivă pe toată durata de desfășurare a manifestării științifice este obligatorie. 
   În caz contrar, participantul nu va primi creditele aferente manifestării și nu poate solicita
   rambursarea taxei de participare;
� medicii stomatologi participanți la o formă de EMC care nu fac parte din grupul-țintă indicat de
   furnizorul de EMC prin cererea de creditare a activității de pregătire profesională nu beneficiază
   de creditele EMC acordate de CMSR decât în limita prevăzută la art. 7 alin. (2) din Decizia 
   nr. 16/2CN/2021;
� diploma de participare în format electronic va fi trimisă de către organizatori colegiului teritorial
   de care aparţine medicul participant, în termen de 30 de zile de la finalizarea evenimentului;
� manifestarea se desfășoară la hotelul Caro, str. Barbu Vacarescu nr. 164 A; 
� participanţii sunt rugaţi să completeze corect în formularul de înscriere la conferinţă din contul 
   de pe www.dental.ro următoarele date care vor fi transmise de către organizatori în raportările
   către CMSR: numele, prenumele, numărul de înregistrare în Registrul unic naţional (codul unic de
   identificare a medicului stomatolog, respectiv dacă este cazul: gradul profesional, specialitatea
   și competențele deținute).
� diploma de participare în format .pdf poate fi descărcată după 30 de zile de la finalizarea 
   evenimentului de fiecare medic participant din contul său de client https://dental.ro/client/ 
   din meniul Înscrieri
� politica de returnare se poate consulta pe https://dental.ro//media/Politica_returnare.pdf.

Înregistrarea participanților la Conferință se va face începând cu ziua de joi, 2.03.2022 ora 9:00,
la Secretariatul Conferinței (lobby Lake Garden, Hotel  Caro, calea Barbu Vacarescu nr 164).

Lucrările Conferinței se vor desfasura în:

Sala  Creangă & Delavrancea
în data de 2.03.2023 între orele 09.45 - 18.30 (PRELEGERI ⁄ COMUNICĂRI ORALE) –  SESIUNE PROGRAM CREDITAT

în data de 3.03.2023 între orele 10.00 - 13.15 (PRELEGERI) –  SESIUNE BONUS DAYS

în data de 3.03.2023 între orele 14.00 - 18.00 (PRELEGERI) –  SESIUNE PROGRAM CREDITAT

în data de 4.03.2023 între orele 10.00 - 14.00 (PRELEGERI) –  SESIUNE BONUS DAYS

Sala  Arghezi&Blaga
în data de 2.03.2023 între orele 10.00 - 17.45(PRELEGERI)  –  SESIUNE BONUS DAYS

în data de 3.03.2023 între orele 10.00 - 17.30 (PRELEGERI)  –  SESIUNE BONUS DAYS

în data de 4.03.2023 între orele 10.00 - 14.00 (WORKSHOP)  –  SESIUNE BONUS DAYS

Sala Eminescu 
în data de 2.03.2023 între orele 15.30 - 17.30 (WORKSHOP) –  SESIUNE BONUS DAYS

în data de 3.03.2023 între orele 10.15 - 13.15 (COMUNICĂRI ORALE) –  SESIUNE PROGRAM CREDITAT

Sala Slavici 
în data de 3.03.2023 între orele 10.00 - 13.00 (WORKSHOP) –  SESIUNE BONUS DAYS

Sala Goga 
în data de 3.03.2023 între orele 10.00 - 18.00 (WORKSHOP)  –  SESIUNE BONUS DAYS

� Pentru participarea la workshop-uri este necesară înscrierea separată
  (detalii www.dental.ro/congres)
� Contribuția de participare la Conferință include: 
   acces la programul ştiinţific al conferinței, certificat de participare,  coffee break.
� Lectorii și comunicatorii sunt invitaţi la Secretariatul Conferinței (lobby Lake Garden)
  pentru formalităţi.
� Hotelul Caro dispune de 400 spatii de  parcare care pot fi inchiriate.
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13.45 - Conf. Dr. Gabriela Ciavoi

14.45 - Conf. Dr. Alexandrina Muntean
Dr. Diana Preda
Conf. Dr. Alexandrina Muntean
Dr. Diana Preda
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EMINESCUSALA SLAVICI GOGAARGHEZI & BLAGA CREANGĂ & DELAVRANCEA 

Deschidere manifestare09.45 -
10.00 - Raport de temă – 

Conf. Dr. Ligia Muntianu

10.15 - Prof. Dr. Emanuel  Bratu

11.30 - Conf. Dr. Ligia Muntianu,
Asit. Univ. Dr. Raluca Drăghici
Pauză

Pauză

16.00 - 

17.00 - Comunicări orale

Pauză
10.00 - Dr. Codruța Ciurescu

11.30 - Prof. Dr. Holger Jentsch

12.30 - Dr. Pedro Moura

14.30 - Av. Luciana Mihai

16.15 - Dr. Vlad-Cristian Deac

Pauză

Pauză

Comunicări orale17.15 -

15.30 - 
 Dr. Pedro Moura

WORKSHOP EN

EN

WORKSHOP WORKSHOP
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Pauză

Pauză

Pauză

10.00 - Niels Hulsink

11.15 - Prof. Dr. Mihaela Hedesiu

14.00 - Prof. Dr. Ștefan Stratul

16.00 - Șef. Lucr. Dr. Roxana Ilici

17.00 - Șef. Lucr. Dr. Dragoș Epistatu

12.15 - Maria Rodríguez-Palmero PhD.

10.00 - 

10.00 - 

10.00 - 

Dr. Giacomo Dallari

11.45 - Prof. asociat 
Dr. Joško Viskić

14.00 - Dr. Hussein Naama 
Al-Mayyahi

16.00 - Asist. Univ. 
Dr. Ioan Barbur

Pauză

Pauză

Pauză

Conf. Dr. Ligia Muntianu

Comunicări oraleEN

EN

EN

EN

EN

Dr. Oana Jankay 

Prof. asociat Dr. Bogdan Bâldea
10.00 - 
Av. Luciana Mihai
Dr. Vlad-Cristian Deac

WORKSHOP
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Pauză

10.00 - 

11.45 - Dr. Ionut Brânzan

12.45 - Conf. Dr. Cristian Dinu

14.00 - Închiderea manifestării

Conferința dintr-o privire

ENSesiune program CREDITAT EMC Sesiune program BONUS DAYS Prelegere / Workshop în limba engleză
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Niels Hulsink
� OLANDA

PhD.

Maria
Rodríguez-Palmero

� SPANIA

Prof. Dr. 

Emanuel Bratu
� TIMIŞOARA

Dr.

Ionuț Brînzan
� ZALĂU

Prof. asociat Dr.

Bogdan Bâldea
 � TIMIŞOARA

Asist. Univ. Dr.

Ioan Barbur
� CLUJ-NAPOCA

Conf. Dr.

Cristian Dinu
� CLUJ-NAPOCA

Dr.

Giacomo Dallari
� ITALIA

Dr.

Vlad-Cristian Deac
� ORADEA

Conf. Dr.

Gabriela Ciavoi
� ORADEA

Șef. Lucr. Dr.

Dragoş Epistatu
� BUCUREŞTI

Dr.

Codruța Ciurescu
� BRAȘOV

Prof. Dr.

Mihaela Hedeșiu
� CLUJ-NAPOCA

Dr.

Oana Jankay
� ORADEA

Prof. Univ. Dr.

Holger Jentsch
� GERMANIA

Şef lucr. Dr.

Roxana Ilici
� BUCUREŞTI

Conf. Dr.

Ligia Muntianu

� BUCUREŞTI

Av.

Luciana Mihai
� BUCUREŞTI

Dr.

Pedro Moura
� PORTUGALIA

Conf. Dr.

Alexandrina Muntean
� CLUJ-NAPOCA

Dr.

Diana Preda

� BUCUREŞTI

Prof. Dr.

Ștefan-Ioan
Stratul
� TIMIŞOARA

Prof. asociat Dr.

Joško Viskić

� CROAȚIA

Dr.

Hussein Naama
Al-Mayyahi

� IRAQ

PRELEGERI 
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Dr. 

Anita Bozgan
� ORADEA

Dr.

Oana Boboc
� BUCUREŞTI

Stud.

Simona Bila
 � ORADEA

Stud.

Andreea Bandi
� ORADEA

Asist. Univ Dr.

Dorin Gheorghe
� CRAIOVA

Dr.

Tiberius Dudan
� CRAIOVA

Dr.

Ioana Filip
� CLUJ-NAPOCA

Asist. Univ. Dr.

Consuela Bungău
� ORADEA

Dr.

Andrei Ghenciu
� CRAIOVA

Dr.

Monica-Andreea Cucerencu
� BUCUREȘTI

Dr.

Oana Jankay
� ORADEA

Dr.

Sorin Pența
� BUCUREȘTI

Av.

Luciana Mihai
� BUCUREȘTI

Dr.

Corina Panțel
� ORADEA

Dr.

Andrei-Alexandru Lazăr
� BUCUREȘTI

Dr.

Mihai Tozlovanu
� COVASNA

Dr.

Virgil-Alexander Pența
� BUCUREȘTI

Asist. Univ. Dr.

George Mihai
� BUCUREȘTI

Dr.

Bogdan Popescu 
� CRAIOVA

COMUNICĂRI ORALE 
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Asist. Univ. Drd.

Despina Bereczki-Temistocle
� TÂRGU MUREȘ
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Și-a început cariera ca tehnician dentar în cadrul catedrei de Ortodonție și Ortopedie Dentofacială 
în anul 2000 la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, iar din 2004 
conduce propriul laborator de tehnică specializat în ortodonție, splinturi și aparate chirurgicale. 
În 2006 a absolvit Facultatea de Medicină Dentară și ulterior s-a specializat în Ortodonție și
Ortopedie Dentofacială, tratând cazuri complexe, disfuncțiile articulației temporomandibulare
și ortodontico-chirurgicale. 

Deține propria clinică privată și centru de educare specializate în totalitate în Ortodonție, la 
Cluj-Napoca, împreună cu soția sa, Dr. Adina Barbur. Este Asistent Universitar în Departamentul
de Chirurgie maxilo-facială la Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, 
România, colaborând în cazuri interdisciplinare atunci când tratamentul ortodontic este necesar.
Este cunoscut ca dezvoltator al unui nou protocol DSD Ortho, împreună cu Dr. Florin Cofar, cu scopul 
de a simplifica comunicarea dintre echipele orto și estetică, conducând la tratamente interdisciplinare 
predictibile și ușor de controlat. Protocolul a fost publicat în colaborare cu Academia Americană de 
Cosmetică Dentară și este, în prezent, utilizat de cele două clinici în toate cazurile interdisciplinare 
care au nevoie de tratament ortodontic.
Vasta sa experiență se bazează totodată și pe cursurile multidisciplinare la care a participat
de-a lungul anilor, dezvoltând noi și importante competențe in domeniul ortodontic: orto-estetică, 
orto-paro, chirurgia ortognatică, indirect vestibular/lingual set-up and bonding.

Un număr tot mai mare de pacienți adulți solicită tratament ortodontic pentru a-și îmbunătăți 
aspectul estetic dento-facial. Cu toate acestea, o atenție deosebită trebuie acordată statusului 
parodontal al adulților, deoarece boala parodontală și consecințele acesteia complică situația.
La astfel de pacienți adulți, o abordare terapeutică multidisciplinară oferă adesea cea mai bună 
opțiune pentru a obține un rezultat stabil.
În această prezentare de caz este descris tratamentul multidiciplinar, ortodontic, parodontal, 
chirurgical și protetic al unei paciente adulte compromisă parodontal.Cu ajutorul acestei abordări 
complexe, s-a obținut un rezultat stabil, optim din punct de vedere funcțional și estetic. 

� CLUJ-NAPOCA

Asist. Univ. Dr. 

Ioan Barbur

Abordarea multidisciplinară a pacientului parodontopat: 
paro-orto-protetică-chirurgie ortognatică

PRELEGERE

Evoluția conceptelor în implantologia dentară oferă oportunitatea de a înțelege mult mai bine modul
în care putem oferi estetică și predictibilitate restaurărilor supraimplantare. Oportunitatea constă
în modul în care reușim să beneficiem de avansul tehnologic combinat cu o înțelegere mai profundă
a modului de integrare adaptat modelului biologic al fiecărui pacient. 
Dezvoltarea și menținerea arhitecturii 3D a țesuturilor peri-implantare depinde de o multitudine de 
factori. Tehnica chirurgicală, manoperele protetice, precum și procedurile tehnice de laborator au 
ca scop dezvoltarea zonei de tranziție implantare, a profilului subcritic și critic optim cu rezultate 
estetice și care să ofere sănătate pe termen lung restaurării protetice. Momentul plasării restaurării 
protetice este crucial pentru obținerea stabilității țesuturilor peri-implantare pe termen mediu și lung. 
Scopul conferinței este acela de a defini strategia optimă de obținere a unui spațiu biologic 
peri-implantar stabil cu rol decisiv în mecanismul de apărare al implantului osteo-integrat. 
Conceptul se bazează pe o înțelegere aprofundată a biologiei situsului implantar, pe alegerea corectă
a tehnicii și materialelor, raportată la particularitățile clinice specifice fiecărui caz.
Cuvinte cheie: implantologie dentară, spațiu biologic implantar, țesuturi moi, stâlpi protetici implantari
 

� TIMIŞOARA

Prof. Asoc. Dr. 

Bogdan Bâldea

Zona de tranziție implantară

PRELEGERE
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Prof. Asoc. Dr. Bogdan Bâldea a absolvit Facultatea de Medicină Dentară U.M.F. Victor Babeș din 
Timișoara în anul 2004. De atunci îşi desfăşoară activitatea profesională atât în domeniul învăţă-
mântului clinic, fiind asistent universitar la Disciplina de Protetică Dentară în cadrul U.M.F. Timişoara 
(până în 2013), cât şi în clinica stomatologică privată, având ca domeniu de activitate Protetică 
Dentară şi Restaurări Protetice pe Implanturi.

Este medic specialist în chirurgie dento-alveolară din 2008, medic specialist în Protetică Dentară din 
2012 și doctor în științe medicale (Summa cum Laude) din anul 2013.
În anul 2017 a fost numit profesor asociat al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 
Testemițanu”, din Republica Moldova.
A fost şi este membru în proiecte de cercetare fundamentală interdisciplinară și are un brevet de 
invenţie în domeniul compozitelor dentare armate cu fibre de sticlă. Dr. Bogdan Bâldea este coautor 
la 3 cărţi de specialitate, are 16 articole publicate, dintre care 8 în sistemul ÎSI (în reviste străine) și 
peste 150 de conferinţe naţionale și internaționale pe domeniul biomaterialelor utilizate în medicina 
dentară, protetica dentară, restaurări protetice pe implanturi, implantologie dentară.

Dr. Bogdan Bâldea este fondator al Platformei Educaţionale LearningbyDoing, înființate în 2014, și 
dedicate medicilor dentiști ce vor să se specializeze. La ora actuală, peste 100 de medici accesează 
anual cursuri de medicină dentară. Clinica stomatologică în care activează: Dr. Bâldea Dental Clinic
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New techniques and materials made it easy to achive great esthetic results by means of a minimally 
invasive approach.
The same techniques and materials may be used as well to obtain amazing outcomes from the 
functional point of view. Sometimes, in more challenging cases, complex diagnostic issues and 
lack of optimal treatment options may lead to a less-than- ideal result. In these situations, in order
to keep the minimally invasive perspective, collaboration between several specialists may be needed. 

Esthetic treatment plan, decision-making and workflow will be the main subjects of the conference. 
The audience will have the opportunity to understand each step of the procedure that will guide
the clinician through the process. 
Complex clinical cases will highlight all the philosophy behind.

� ZALĂU

Dr. 

Ionuț Brânzan

Full Mouth Rehabilitation 
by Using Additive Techniques

PRELEGERE

Implantele hibride presupun diferite tratamente de suprafaţă pe lungimea unui implant dentar. 
Această prelucrare s-a dovedit benefică pentru minimalizarea complicaţiilor periimplantare
de-a lungul anilor.

În anii recenţi au apărut tot mai multe studii care demonstrează ca o suprafaţă lucioasă este mai puțin 
probabil să dezvolte colonizare bacteriană şi astfel să producă probleme la câţiva ani de la inserare,
așa cum se întâmplă în cazul în care o suprafaţă rugoasă ajunge să fie expusă în mediul oral. 

Prezentarea de faţă prezintă evoluţia comparativă a unor cazuri tratate cu diferite tipuri de implante, 
indicaţiile şi contraindicaţiile lor.

� TIMIŞOARA

Prof. Dr. 

Emanuel Bratu

Implantele hibride, 
trecut prezent și viitor

PRELEGERE

Dr. Ionuț Brânzan a absolvit Facultatea de Stomatologie din cadrul U.M.F. “I. Hatieganu” Cluj-Napoca 
în 2005. De atunci își desfășoară activitatea profesională în clinica stomatologică din Zalău, unde
a pus bazele unei echipe interdisciplinare de medici dentiști.
Practica sa privată se concentrază pe domeniul esteticii dentare și a restaurărilor protetice cu sprijin 
dentar, implantar. 

Dr. Brânzan susține cursuri și conferințe de estetică dentară și restaurări cu sprijin implantar atât în 
țară, cât și în străinătate. Dr. Brânzan a publicat articole în reviste clinice din România, Italia, 
Germania, China, Japonia, Canada și Polonia. 
Face parte din colectivul de autori ai cărții cu titlul  ”Incursiune în Estetica Dentară”, publicată
sub egida Societății Stomatologice de Estetică din România. 
în 2013 și al Comprehensive Esthetic Dentistry publicat de Quintessence Publishing în 2015.
În 2017, Dr. Brânzan a câștigat concursul "The Award Excellence in Prosthodontics“ organizat de 
AIOP, APS, JPD, ZERODONTO.
Dr. Ionuț Brânzan este fondator al Platformei Educaţionale LearningbyDoing, înființate în 2014 
alături de dr. Bogdan Bâldea, și dedicate medicilor dentiști ce vor să se specializeze.

www.ionutbranzan.com

• Medic Primar Stomatolog
• Medic specialist Chirurgie Orală
• Medic specialist Protetică Dentară
• Doctor în Științe Medicale – Medicină Dentară
• Profesor Universitar la Disciplina de Reabilitare Protetică şi Implante a Facultăţii 
   de Medicină Dentară, UMF “Victor Babeș” Timişoara
• Din 1999 este şef al disciplinei de Implantologie Orală, Facultatea de Medicină
• Dentară Universitatea “Vasile Goldiş” Arad
• Din 2004 este şef al disciplinei de Implantologie Orală, Facultatea de Medicină 
• Dentară Universitatea de medicină şi Farmacie UMF “Victor Babeş” Timişoara 
• Din anul 2004 este membru ICOI (International Congress of oral Implantologists) cu titlul de Fellow
• Președinte al Societății Române de Științe Dentare
• Membru al D.G.Z.I. (Societatea Germană de Implantologie Orală) din 1999
• Vicepreşedinte al S.R.I.O.B. (Societatea Română de Implantologie Orală şi Biomateriale)
• Membru în colegiul de redacţie al: Quintessence România și Revista Română de Medicină Dentară
• Este autorul mai multor teze, lucrări științifice, cursuri, tratate și alte publicații
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Stima de sine este o trăsătură psihologică care se poate interacționa cu estetica dentară. 
Estetica în stomatologie își propune să îmbunătățească stima de sine și satisfacția pacienților 
cu privire la cât de frumos și atractiv se simt.

Cu toate acestea, pacienții și profesioniștii stomatologici pot percepe conceptul de estetică diferit, 
ceea ce poate provoca nemulțumirea pacientului cu privire la rezultatele tratamentului.
Aspectul fizic și facial joacă un rol fundamental în comunicarea interpersonală; prin urmare, 
autopercepția poate avea un efect negativ asupra relațiilor sociale, afectând stima de sine
a indivizilor. 
Obiectivul acestei prezentări este de a descrie condițiile și factorii relaționați cu autopercepția
care influențează obținerea unui rezultat satisfăcător în tratamentul estetic dar și câteva modalități 
de rezolvare a conflictelor autopercepție-percepție în tratamentul estetic. 

� ORADEA

Conf. Univ. Dr.

Ciavoi Gabriela

Autopercepția în estetica dentară

PRELEGERE

Tratamentele laser în parodontologie nu mai sunt azi o noutate. 
Integrarea laserilor în protocolul de tratament parodontal şi corelarea lor cu alte mijloace 
terapeutice pe care le avem astăzi la dispoziţie face însă diferenţa. 
Probioticele orale vin să aducă azi un mare plus în controlul disbiozei orale. Apariţia probioticelor
de cavitate bucală a deschis noi oportunităţi şi noi direcţii în terapia parodontală. Recolonzarea
cu probiotice a suprafeţelor radiculare şi a ţesuturilor parodontale adiacente crează condiţii pentru
o mai bună vindecare şi pentru stabilitatea pe termen lung a rezultatelor obţinute prin tratamentul 
parodontal. 

Definirea şi urmarea unui protocol parodontal corect şi actual în acord cu oportunităţile pe care 
medicina le oferă zi , non toxic, non invaziv , cu recuperare rapidă şi cu rezultate durabile 
pe termen lung este astăzi nu doar un deziderat, ci o realitate.

� BRAȘOV

Dr. 

Codruța Ciurescu

Protocoale terapeutice parondontale inovative

PRELEGERE
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Conferențiar universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea, Universitatea din Oradea, 
Departamentul de Medicină Dentară.
Absolventă a Specializării Stomatologie, Facultatea de Medcină și Farmacie Oradea  în anul 1998 
și a Specializării Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane Oradea în anul 2000.
Din 2009 este doctor în Medicină Dentară.
Este titular de Disciplină la Estetică Dentară și Comunicare Medicală.

Abordează aspectele psihologice atât în educația viitorilor stomatologi, cât și în tratamentul 
pacienților. Este Medic Primar în Stomatologie Generală și Specialist în Parodontologie și 
Protetică Dentară.
Autor și co-autor a 10 cărți și  suporturi de curs, 20 articole ISI, 54 articole BDI, participări la 
manifestari internaționale și naționale în calitate de lector.
Manager și membru în mai multe proiecte de cercetare, educaționale și în colaborare cu
organizațiile studențești.

Membru în comitete de redacție ale unor reviste cotate BDI, membru în comitete de organizare 
manifestări științifice și congrese.

Absolventă a UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Parodntolog, Chirurg Chirurgie Dentoalveolară, Director Medical Dentestet Brașov, Dr. Ciurescu 
este unul dintre primii medici romani care s-au format la universitatea RWTH din Aachen în utilizarea 
laserilor în medicina dentară. 

Este Master în Science în Laseri în medicina dentară, speaker și formator în utilizarea laserilor în 
medicina dentară, membru al Advisiory Board al LIDS, ambassador ISLD pentru România și membru
în echipa de cercetare și training AALZ.
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Today, patient’s request is focused on achieving the highest standard possible for their smile. 
This means we need to deliver a perfect pink and white esthetics. As restorative dentists we can’t get 
an ideal outcome without a correct the management of soft tissues. But, an improper management 
of the prosthetics can affect the best periodontal treatment. By attending this lecture, you will learn 
how to improve your perio-restorative protocols to avoid complications in such a delicate interface.

Multidisciplinary treatments are really challenging. Either we have an extended knowledge of many 
topics, or we need to be able to manage and coordinate a group of various specialists. 
With few coordinates and informations given in this lecture it will be possible for a general 
practitioner to familiarize with complex treatments and for the specialists to improve the 
communication between different specialties. 
A better organized team, with a leveled knowledge can achieve better outcomes.

� ITALIA

Dr.

Giacomo Dallari

The Perio-Restorative Interface in 
Multidisciplinary Esthetic Dentistry

PRELEGERE

� ORADEA

Dr. 

Vlad-Cristian Deac

Medic antreprenor.
Sau de ce este necesară educația economică continuă?
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• experiență antreprenorială în domeniul stomatologic 
• facilitator și trainer open space (viziune, strategie, management de proiect) 
• facilitator și formator pe competențe antreprenoriale în domeniul medical
• lector în cadrul programului de educație antreprenorială al AMSPPR 
• experiență în scriere, coordonare și implementare de proiecte cu finanțare europeană 
• inițiator, coordonator și participant în cadrul diverselor echipe de proiect 
• redactor șef al Dentalife Journal
• National Liaison Officer al FDI pentru România

Graduated at the Faculty of Dentistry, University of Milan (Italy).
Obtained the international post-graduate Certificate in Oral Implant Rehabilitation
(New York University).

Adjunct Professor within:

 • Master "Esthetic Dentistry & Prosthodontics" at University of Bologna
 • Master of "Clinical Periodontology" at Catholic University of Rome
 • Master in "Restorative Dentistry" at University Naples
 • Master in "Implantology" at University of Naples

Lecturer at National and European conferences and online providers (DentalXP, OHiS, etc).
Active Member of the Italian Academy of Esthetic Dentistry (IAED).
Private practice in Blogna (Italy) with particular interest in Esthetics with Adhesive and 
Implant Rehabilitations with a digital approach.

Organizes Hands-on courses on extended-restorative dentistry with indirect adhesive techniques
and implant prosthetics.

Medic Dentaprenor - Job Description

WORKSHOP

Să fii medic bun nu este suficient. 
Fie că ești propriul tău stăpân, fie că ești angajat sau colaborator, te lovești de aspectele economice
și birocratice ale profesiei pe care trebuie să le înțelegi pentru a funcționa, a te dezvolta și a oferi 
servicii de calitate pacienților. 

Ce facem? 
Începem de la "0". Pentru a înțelege cifrele cabinetului, unde suntem, ce informații ne pot da 
și cum funcționează în favoarea cabinetului nostru. 

Cui se adresează? 
Prelegerea se adresează celor la început de drum, fie că au cabinet și vor să-l dezvolte fie că 
încă au în plan să-și deschidă unul, fie doar vor să-și îmbogățească cunoștințele.

Antreprenoriat și contabilitate managerială în trusa dentaprenorului abil
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Standardele estetice înalte și un timp redus de tratament sunt două elemente importante pe care 
pacienții noștri actuali le impun. Deși aceste două concepte par contradictorii, scopul nostru este 
de a obține o estetică excelentă în cel mai scurt timp posibil.

Se va prezenta o strategie terapeutică care îmbină concepte recente de aplicare imediat 
postextracțional a implanturilor, utilizarea ghidurilor de implantare, grefe de țesut conjunctiv 
în asociere cu diverse tipuri de lambouri, tehnici de extracție parțială “socket shield” în diferite 
situații clinice.

Prezentarea va facilita obținerea unei perspective asupra duratei de timp în relație cu complexitatea 
situației clinice, precum și modalități de a evita complicațiile, iar când ele apar, cum să pot fi 
soluționate.

� CLUJ NAPOCA

Conf. Dr.

Cristian Dinu

Noi strategii pentru îmbunătățirea esteticii restaurărilor pe implanturi
în zona frontală

PRELEGERE

Cum interpretez imaginea pre/post intervenție sinusală? Ce este riscul ocluzal? Este sau nu nevoie 
de sedare conștientă? Este sigur că voi putea face încarcare imediat? Păstrez sau nu dinții naturali? 
Se pot da peste cap previziunile intraoperator? De câți timpi este nevoie? Cu ce încep întâi, 
cu tratamentul ortodontic sau implantar? De ce apar uneori resorbțiile osoase? De ce gingia 
nu arată bine? Cum ierarhizez problemele și cum împart timpul pacienților ce vin de la mare distanță? 
Ce înseamnaă fractura dentară în zona frontală? Amprenta clasică sau digitală? 

Iată câteva întrebări pe care cu toții ni le punem în fața planului de tratament. 
Noi ne dorim să fim cât mai predictibili, cât mai clari în explicațiile date pacienților 
și în gestionarea timpului din ce în ce mai prețios … 

� BUCUREȘTI

Șef. Lucr. Dr.

Dragoș Epistatu

Dileme și soluții aplicate în tratamente complexe de reabilitare 
implanto-protetică

PRELEGERE
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Conferențiar  universitar, medic primar în Chirurgie Orală și Maxilo-Facială la Departamentul
de Chirurgie Maxilo-Facială și Implantologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu”
Cluj-Napoca, România. Decan al Facultății de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, România.
Fondator al Med Artis Dent Cluj-Napoca - Clinică privată cu activitate bazată pe implantologie orală,
stomatologie estetică și parodontologie. Fondator al programului anual de implantologie orală
Dinu and Associates Implant Academy.
Master în Chirurgie Plastică Parodontală la Universitatea din Bologna (Director: Prof. Dr. Giovanni
Zucchelli). Lector invitat la numeroase congrese naționale și internaționale de chirurgie orală și
maxilo-facială și implantologie orală. Peste 20 de ani de experiență în implantologie orală.
Membru de cercetare și coordonator în 15 proiecte științifice europene și naționale.
De-a lungul anilor a primit mai multe premii la manifestări științifice naționale și internaționale.
Autor și coautor a peste 90 de lucrări în reviste naționale și internaționale. 
Coautor a 8 cărți de specialitate. Specializat în microchirurgie reconstructivă, chirurgie plastică și
reconstructivă, traumatisme și malformații cranio-faciale, patologia glandelor salivare, implantologie
orală avansată și parodontologie. Secretar General al Societății Române de Chirurgie Orală și
Maxilo-Facială, Membru activ al Asociației Europene de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială, Asociației
Internaționale de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, Arbeitsgruppe fur Ostheosynthesefragen AOCMF,
International Team of Implantology etc.

1996-2007 cadru didactic la catedra de Protetică Dentară, din 2004 este medic primar de ortodonţie şi 
ortopedie dento facială şi obţine şi competenţă în implantologie. 
În perioada 2007-2009 a fost cadru didactic la catedra de Implantologie Orală. 
Din 2009 şi până în prezent este cadru didactic la catedra de Radiologie dentară.
Este Diplomat al Societăţii Române de Implantologie Orală şi Biomateriale din 2006, 36 de cursuri 
postuniversitare de perfecţionare urmate, 47 de lucrări elaborate şi comunicate la congrese, autor 
şi coautor la 5 cărţi de specialitate, 15 articole publicate, 29 de cursuri susţinute pentru medici.
Certificat de merit în implantologie şi tehnici regenerative în conformitate cu standardele Tiradix, 
diploma salonului de Carte Universitară “Carol Davila”, Nov 2008.
Certificate of appreciation, New York University College of Dentistry, 2008.
Certificate of good standing, ” The International Congress of Oral Implantologists ICOI”.

Dr. Oana Boboc, Dr. Cristina Busu, Dr. Florin Dogioiu, Dr. Mirela Negoiță
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Patologia articulației temporo-mandibulare include o diversitate largă de afecțiuni.
Sub termenul general de tulburări temporomandibulare (TMD) sunt incluse atât deplasările discale, 
cât și modificările funcționale ale maxilarului sau anomaliile ocluzale. Imagistica articulației 
temporo-mandibulare constă în principal din asocierea examinărilor CBCT și IRM pentru evaluarea 
modificărilor osoase condiliene și a deplasărilor discale. Prezentarea de față urmărește definirea 
rolului imagisticii tridimenionale în evaluarea deplasărilor discale și a modificărilor asociate care 
interesează discul articular, morfologia condiliană și modificările părților moi intra-articulare. 
O secțiune aparte va fi dedicată prezentării leziunilor inflamatorii și non-inflamatorii care determină 
resorbții condiliene. Artrita juvenilă idiopatică este o afecțiune inflamatorie autoimună cu afectarea 
bilaterală a articulațiilor temporo-mandibulare. Examenul IRM este important pentru diagnosticul 
diferențial al acestei afecțiuni, evidențiind o fosă condilară largă, poziționarea antero-superioară a 
condililor și prezența inflamației intraarticulare. Examinarea IRM este necesară pentru evidențierea 
panusului articular și a extinderii leziunilor inflamatorii la nivelul spongioasei osoase mandibulare. 
Sinovita vilonodulară se manifestă clinic prin tumefiere benignă locală, examenul imagistic CBCT și 
IRM permitând diferențierea acestei afecțiuni de leziunile tumorale osteolitice ale mandibulei. 
În concluzie, cunoașterea patologiei care poate cauza dureri cronice ale articulațiilor temporo- 
mandibulare este complexă, iar examenul imagistic este important pentru realizarea unui diagnostic 
corect și evitarea unor recomandări terapeutice neadecvate în cazul unor leziuni inflamatorii sau 
pseudo-tumorale ale articulațiilor temporo-mandibulare.

� CLUJ-NAPOCA

Prof. Dr.

Mihaela Hedesiu

Imagistica articulației temporo-mandibulare

PRELEGERE

Myofunctional therapy has already proven its benefits for the patient for more than 30 years. 
The presentation will discuss about the evaluation system that identifies breathing and 
myofunctional problems limiting facial growth and causing malocclusion, providing you 
with the ability to treat myofunctional problems evident in almost every child.
 
• Effectively educate parents and patients to achieve consistent results. 
• Identify the underlying causes of malocclusion, evaluation and diagnosis. 
• the implementation of the myofunctional therapy program in the practice. 
• Diagnosis and treatment of OSA and Breathing Disorders in adults and children. 
• Myofunctional Orthodontics - treating the causes rather than the symptoms of 
   malocclusion, evaluation & discussion of cases included. 
• Treatment possibilities with MRC’s treatment systems Myobrace and MyOSA.

� OLANDA

Niels Hulsink

Myofunctional Therapy and the Benefits
for the Patient
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2019 - Profesor - Disciplina Radiologie Dentară; 2008 - Doctor în medicină, Domeniul Medicină Dentară;
2005 - Medic primar radiodiagnostic; 2000 - Competență în Ecografie generală, Competență în 
Computer tomografie; 2004 - Competență în imagistică prin rezonanță magnetică;
   Domenii de activitate:
• radiodiagnostic în patologia orală și maxilo-facială;
• explorări radiologice intra-orale și extra-orale, CBCT, CT capului și a gâtului, MRI al articulațiilor
  temporo-mandibulare;
• activitate de cercetare bazată pe tehnici moderne de investigație în patologia orală și
  maxilo-facială, radiobiologie;
• educație și formare post-universitară în domeniul CBCT, radioprotecției, tehnicilor și erorilor
  de efectuare a radiografiilor intra și extra-orale.

Int. Lecturer, Training & Product Manager for Myofunctional Research Co.
Also, Orthodontic Technician & Assistant

Mr Hulsink joined Myofunctional Research Co. Europe in 2004 and since then has spoken to 
thousands of practitioners about the benefits of Myofunctional Orthodontic Treatment and 
habit correction.

Due to his excellent knowledge regarding early intervention, he has lectured at numerous 
international dental and orthodontic meetings and has presented training sessions 
to orthodontists, general dentists and speech therapists all around Europe. 

Prior to joining MRC Europe, Mr. Hulsink filled various positions in the orthodontic field
and clinics and was involved in the development of an indirect bonding system.COAUTORI

Prof. Dr. Mihaela Băciuț, Conf. Dr. Simion Bran, Conf. Dr. Horațiu Rotaru, Conf. Dr. Cristian Dinu

Dr. Sorana Mureșan, Dr. Raluca Roman, Șef lucrări Oana Almășan,
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La ora actuală, medicii stomatologi au la dispoziţie o multitudine de materiale estetice și adezive 
pentru reconstituiri corono-radiculare directe. În prezentarea de faţă se vor clasifica şi se vor descrie 
principalele proprietăţi și protocoale clinice recomandate pentru aceste materiale dentare de 
restaurare minim-invazivă a dinților trataţi endodontic. 
Se vor prezenta cazuri clinice de reconstituiri corono-radiculare directe pentru care s-au selectat 
sisteme adezive și materiale rășinice estetice și ranforsate cu fibre de sticlă. S-au aplicat protocoale 
clinice diferite de reconstituire corono-radiculară, în funcție de criteriile clinice, tipul și succesiunea 
materialelor folosite: pivoți din rășini compozite ranforsate cu fibre de sticlă, cimenturi autoadezive 
dual-polimerizabile, cimenturi rășinice dual-polimerizabile ranforsate cu fibre de sticlă și sisteme 
adezive amelo-dentinare corespunzătoare.
Sistemele de reconstituire corono-radiculară pe bază de rășini compozite ranforsate cu fibră de sticlă 
oferă o alternativă estetică, eficientă într-o singură şedintă, predictibilă și mai ales conservativă de 
reconstituire a dinților tratați endodontic.

� BUCUREŞTI

Şef Lucr. Dr.

Roxana Ilici

Biomateriale estetice aderente pentru reconstituiri 
corono-radiculare directe

PRELEGERE Îndepartarea mecanică profesională a plăcii dentare (în limba engleză: professional mechanical 
plaque removal) elimină biofilmul placa dentară supragingival și submarginal precum și tartru 
în aceste zone de la suprafața dinților până în sulcusul gingival sau până în zone superficiale 
ale pungilor parodontale de către unele persoane special pregătite. Îndepărtarea mecanică 
profesională a plăcii dentare fară instruirea igienei orale cu informare, motivare și instruire are 
o valoare redusa pentru a preveni sau trata gingivita. 
Îndepartarea mecanică profesională a plăcii dentare este extrem de importantă pentru pacient 
cu diagnosticul de parodontită în treapta a 4-lea a tratamentului (terapia parodontală suportivă/de 
menținere) după un tratament systematic activ și complet.  

Se pot folosi instrumente diferite pentru îndepartarea mecanică profesională a plăcii dentare: 
instrumente de mână (scaler, chiurete), instrumente cu sunete sau ultrasunete și/sau dispozitive 
cu diferite pulbere abrasive. În ultimii ani conceptul de îndepărtare mecanică profesională a plăcii 
dentare s-a schimbat enorm pentru ca noi dispozitive pentru a folosi pulbere abrazive noi au fost 
create. Pe baza aceasta conceptul pentru o ședință de terapie suportivă a fost regândit și modificat 
cu rezultatul ca timpul necesar s-a putut scurta și pacientul are un confort și o satisfacție mai mare. 
Prezentarea va reflecta această technologie cu dispozitive și pulbere abrazive noi într-un concept 
pentru a îndeparta placa dentară în mod eficient.

� GERMANIA

Prof. Dr.

Holger Jentsch

Profilaxia și terapia modernă – îndepartarea mecanică profesională 
a plăcii dentare (PMPR) - terapia ghidată a biofilmului dentar (GBT)
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Şef de Lucrări (2015), Materiale Dentare, Disciplina Morfologia dinţilor, arcadelor dentare şi 
Materiale Dentare, Facultea Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” Bucureşti;
Doctor în Ştiinţe Medicale (2010), domeniul Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca;
Activitatea sa de cercetare se focusează pe testarea clinică şi in vitro a  performanţelor sistemelor 
adezive şi a răşinilor compozite din stomatologia restaurativă estetică şi adezivă actuală.

Publicaţii ştiinţifice în cărţi şi reviste de specialitate, naţionale şi internaţionale, ex. Dental Materials, 
Journal of Dentistry, Open Access MDPI journals etc.;
Medic Dentist, Specializarea Stomatologie Generală (2005), Facultatea de Medicină Dentară, 
UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca;
Atestat de Studii Complementare în Pedodonţie (2014), UMF „Carol Davila” Bucureşti.

Medic dentist cu activitate clinică în mediul stomatologic privat din 2005 şi administratorul propriului 
cabinet stomatologic din 2017, Carailident, București. 
A susţinut în ultimii 15 ani  numeroase cursuri şi workshop-uri pe teme de stomatologie preventivă 
şi restaurativă cu biomateriale dentare inovative.

• Profesor de Parodontologie la Universitatea din Leipzig, Germania
• Conducător al Centrului de Parodontologie la Clinica de Cariologie, Endodontologie și
  Parodontologie la Spitalul Universitar Leipzig
• Specialist de parodontologie (DG PARO-Spezialist für Parodontologie®)
• Fost secretar general al Societatii Germane de Parodontologie (DG PARO)
• Director știintific al programului de masterat “Periodontology and implant therapy”
• Dr. h. c.

Mai mult de170 articole internaționale și naționale, mai mult de 350 prezentări orale în domeniul de 
parodontologie considerând multiple aspecte antiinfectioase, antiinflamatorie și de tratament 
antibiotic precum și terapia parodontală regenerativă.
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Dr.

Oana Jankay
Av.

Luciana Mihai

Instrumentarea dinților cu canale curbe - 
de azi este mai simplu!

WORKSHOP

Medic Dentaprenor - Job Description

WORKSHOP

Examinarea endo parodontală - un pas decisiv înaintea
inițierii unui tratament endodontic

COMUNICARE ORALĂ

Tema malpraxisului în cabinetul stomatologic este abordată ca strategie permanentă de management 
atât pentru medicul stomatolog, cât și pentru managerul cabinetului.

Malpraxisul instituțional vizează exclusiv răspunderea civilă a furnizorului de servicii, fie că este 
persoană juridică sau persoana fizică, care poate fi chiar persoana medicului practicant. 
În oricare dintre aceste ipostaze sunt necesare cunoștințe privind reglementarea juridică 
a malpraxisului și limitele răspunderii pentru medic și cabinet, ce instrumente putem utiliza, 
cât și ce tehnici de relaționare cu pacienții. 
Un jurnal de tips & tricks, care să tragă un semnal de alarmă că stă în puterea echipei să construiască 
o strategie pentru a preveni malpraxisul instituțional și a rezolva în house conflictele.

Malpraxisul instituțional și limitele răspunderii civile
a furnizorului de servicii stomatologice. 
Legal Training & More...
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• Lider de opinie COLTENE Endodontics Romania 
• Din 2018 Medic endodont la Clinica Dental Art Oradea şi Estetical Dentis Dr. Vesa Oradea 
• Din 2015 Medic stomatolog cu practica limitată la endodonţie exclusiv sub microscop operator 
  la CMI Dr. Jankay Oana 
• 2014 Master Medicina dentară judiciară – UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca 
• 2004 Facultatea de Stomatologie Universitatea Oradea

Consultant, mediator și trainer cu practică specializată și experiență de peste 12 ani în domeniul 
medical, este deja cunoscută prin conferințele și seminarele susținute de-a lungul anilor, evenimente 
dedicate medicilor stomatologi precum cele din seria Cum prevenim malpraxisul în stomatologie.
Pe lângă experiența juridică și cea managerială, dna. avocat dovedește un real atașament față de 
practica stomatologică privată, fiind din 2007 colaborator permanent al AMSPPR și autor al 
articolelor juridice din revista Dentalife / Viața stomatologică.
Evenimentele a cărei gazdă este sunt adresate medicilor stomatologi și / sau managerilor 
de cabinete private, sub deviza: Legal Training & more...

� ORADEA � BUCUREŞTI

Management juridic pentru dentaprenori

Planul de igienă în cabinetul stomatologic

COMUNICĂRI ORALE

GDPR în domeniul stomatologic
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The use of bone grafting materials in implant dentistry and oral surgery has become so widespread 
over the past two decades that new products are rapidly brought to market year after year. 
Each material and category of bone graft has its specific regenerative properties.

The most common classification of bone grafting materials includes the following: 
• Autografts (same individual)
• Allografts (human cadaver bones)
• Xenografts (animal source)
• Alloplasts (synthetic source) 

A variety of techniques have been proposed to augment lost or missing bone. These include 
ridge augmentation with block grafts, the use of particulate grafts, ridge splitting, distraction 
osteogenesis, as well as GBR with various barrier membranes. 
Autogenous bone grafting involves the harvesting of bone obtained from the same individual and 
collected either as a bone block or in particulate form.
Typical harvesting sites in the oral cavity include the mandibular symphysis, ramus buccal shelf, 
and tuberosity. The main advantage of autogenous bone is that it incorporates all three of the 
primary ideal characteristics of bone grafts (osteoconduction, osteoinduction, and osteogenesis).
Autogenous block grafts harvested from the mandible can be very useful for reconstructing 
complicated defects. 

A series of cases is presented demonstrating how best to treat anterior and posterior mandibular 
and maxillary defects in the horizontal and vertical dimensions.

� PORTUGALIA

Dr.

Pedro Moura

Beyond bone. Basic Principles, In-depth Technical Analysis,
and Variations of the Bone Split Technique

PRELEGERE

• Dr. Pedro Moura has completed a degree in psychology and later on dental sciences.
• He is a post graduate in implantology and periodontology.
• He is the clinical director of a large practice in Porto, Portugal where he limits his practice 
  to oral surgery and periodontology.
• Co-founder and coordinator at foramen dental education, spends most of his time lecturing and
  teaching at the clinical residency hands short courses available at this training centre. 

EN

Autologous bone graft

WORKSHOP

Scanarea intraorală Tips and Tricks

WORKSHOP

www.dental.ro

Scanerele intraorale se dezvoltă într-un ritm foarte rapid și totuși în România nu toți medicii 
sunt convinși de necesitatea și utilitatea unor noi protocoale de lucru. 

Amprentarea optică are avantaje certe, însă există încă probleme de rezolvat din care amintim 
acuratețea scanării. Cu toate acestea, cunoașterea surselor de erori, a posibilităților de reducere
a lor și respectarea protocoalelor de lucru în diferite situații clinice fac ca scanarea intraorală 
să devină necesară și din ce în ce mai utilă.
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Conf. Dr.

Ligia Stanca Muntianu

Scanarea intraorală 
necesitate versus utilitate
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A absolvit Facultatea de Stomatologie UMF Carol Davila în anul 1994.
Își desfășoară activitatea profesională în cadrul universității de Medicină și Farmacie Carol Davila 
București Disciplina de Protezare Totală și în particular în cabinetul propriu.
Medic specialist în Protetica Dentară.

Susține prezentări și conferințe pe tema diferitelor modalități de reabilitări protetice, a aspectelor 
lor particulare și a diferitelor protocoale de abordare a tratamentului, în sistem privat cu sau fără 
acordarea de credite EMC. Activitatea publicistică este extinsă și în reviste incluse în baze de date 
internaționale WOS.

COAUTOR
Asit. Univ. Dr. Raluca Draghici
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Caria precoce a copilăriei -
între teorie și practică

PRELEGERE

Anomaliile craniofaciale constituie un grup vast şi complex în ansamblul anomaliilor congenitale 
şi include modificări de relief ale craniului şi masivului facial. Din acest grup fac parte despicăturile 
labio-maxilo-palatine, craniostenozele, holoprozencefaliile, defectele otomandibulare, defectele 
tubului neural care afectează extremitatea cefalică şi sindroamele multisistemice (sindrom Apert, 
sindrom Crouzon, sindrom Pierre-Robin). 
Aceste anomalii se însoţesc de tulburări de auz, fonaţie, masticaţie, respiraţie, care afectează 
pacientul pe termen lung şi se răsfrâng asupra dezvoltării psihoemoţionale a copilului; de asemenea, 
conduc la variate forme de dizabilitate şi, în sfârşit, la invaliditate.
Din cauza complexităţii structurale şi funcţionale a malformaţiilor congenitale din regiunea 
cranio-facială se impune asistenţa medicală în echipă multidisciplinară care include specialişti 
din variate ramuri medicale: ATI, chirurgie oro-maxilo-facială, genetică, neurochirurgie, chirurgie 
pediatrică, pediatrie, ORL, neurologie şi psihiatrie pediatrică, psihologie, logopedie, imagistică 
medicală, ortodonţie şi ortopedie dento-maxilară, pedodonţie. Fiecare specialist elaborează 
parametrii de asistenţă specifică, scopul final fiind ameliorarea calităţii vieţii copilului.

Din perspectiva medicului pedodont, copiii cu malformaţii cranio-faciale prezintă, în cadrul tabloului 
clinic, o patologie complexă, deloc de neglijat, care poate include: anomalii dentare de număr, 
de poziţie, de structură, de formă, anodonţii întinse/extinse/totale, carii dentare multiple 
şi complicate, afectare parodontală, tulburări de ocluzie, dizarmonii dento-maxilare complexe, 
patologie care presupune un plan complex de îngrijire orală a acestor copii. Chiar dacă preocupări 
de abordare terapeutică a malformaţiilor cranio-faciale au existat încă de la începutul secolului al 
XIX-lea, până în anii ’60 ai secolului trecut, plastia scheletului cranio-facial se considera imposibilă. 
Din 1967, an în care chirurgul francez Paul Tessier a pus bazele chirurgiei cranio-faciale şi până în 
prezent, abordarea terapeutică a acestei patologii complexe a cunoscut o dinamică şi o evoluţie 
constantă. Dacă în urmă cu 50 de ani, terapia acestor afecţiuni era eminamente chirurgicală, în condiţii 
stricte de vârstă şi greutate, mijloacele terapeutice non-chirurgicale fiind luate în discuţie doar 
la vârste mai mari (peste 7 ani), cu timpul, cercetarea medicală şi evoluţia conceptelor de tratament 
şi a tehnologiei, au permis ca azi, abordarea terapeutică a malformaţiilor cranio-faciale să debuteze 
imediat după naştere, prin metode şi mijloace conservative care urmăresc facilitarea şi instituirea 
timpurie a tratamentului chirurgical, cu impact favorabil asupra vindecării şi funcţionalităţii optime 
a întregului organism, în general, şi, cu precădere, a elementelor aparatului dento-maxilar.
Considerăm că acest tip de malformaţii reprezintă o problemă majoră şi complexă de sănătate publică, 
ce se impune a fi abordată sistematic şi interdisciplinar, după principii moderne, în acord cu 
protocoalele internaţionale actuale.

Caria precoce a copilăriei debutează la nivelul incisivilor temporari superiori de-a lungul marginii 
gingivale și se extinde progresiv la restul dinților temporari, mai puțin la incisivii mandibulari. 
Evoluția progresivă spre agravare a acestei entități clinice poate duce la distrugerea completă a 
coroanei dinților temporari, cu apariția complicațiilor locale și generale. 

Caria precoce a copilăriei poate fi, de asemenea, asociată cu inflamația cronică din infecțiile 
odontogene, care alterează căile metabolice, ducând la creșterea producției de citokine și inhibarea 
eritropoiezei în măduva osoasă. În plus, poate fi un factor de risc pentru deficitul de fier și anemie. 
Întrucât caria dentară este o boală multi-factorială, prevenirea necesită un cadru de intervenție pe 
mai multe niveluri, luând în considerare factorii socio-economici, abordările de sănătate publică, 
promovarea sănătății oro-dentare și colaborarea inter-sectorială (medicală, educațională, 
administrativă). 

Prezentarea de față are drept obiectiv ilustrarea, prin intermediul unor cazuri clinice, a dificultăților 
de abordare terapeutică în cazul cariei precoce a copilăriei, cu accentuarea necesității de abordare 
inter-disciplinară, pentru a prezerva în timp rezultatele tratamentului. 
În concluzie, caria precoce a copilăriei se constituie într-o problemă de sănătate publică, în ciuda 
progreselor realizate în domeniul prevenției și profilaxiei cariei dentare.

Abordarea terapeutică a copiilor cu malformaţii cranio-faciale din perspectiva 
medicului pedodont: de la clasic la modern
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� Medic primar ortodonție și ortopedie dento-facială, specialist endodonție
� Doctor în științe medicale
� Grad didactic: Conferenţiar, Șef disciplina Pedodontie, Facultatea de Medicină Dentară, 
   UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca
� Coordonarea activității practice a medicilor rezidenți, realizarea de tratamente ortodontice 
   și pedodontice
� Preocupări în domeniul prevenției și profilaxiei cariei dentare la copii și adolescenți, tratamentului
   interceptiv al anomaliilor dento-maxilare
� Participarea la cursuri și congrese naționale și internaționale
� Limbi străine: franceză, engleză, italiană.
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Minimally Invasive Cosmetic Den- tistry (MICD) is gaining popularity in routine clinical practice as 
it aims to provide a holistic patient-centric treatment approach with a focus on preserving sound 
tooth structure. Recent advances in composite resin technology have paved the way for dentists to 
further expand on the clinical applications of direct restorative materials to adopt a more 
conservative treatment plan while addressing the patients' needs and meeting expectations.
The incorporation of an operative microscope in my routine clinical practice has helped revolutionize 
the standard of care provided to my patients. The magnification and increased visibility obtained with 
operative microscopes have pushed me to enhance my skills and achieve a higher level of aesthetics 
and function with direct restorations.
MiCD restorative approach has a focus on selecting the most appropriate and minimally invasive 
treatment option based on the patient needs. Therefore, non-invasive or minimally invasive direct 
restorations are considered first, and indirect restorations should be considered only if needed. 
The advantage of direct restorations is that the dentist has more control over the final restorative 
outcome and minor modifications can be easily made in the patient's mouth. However, if multiple 
restorations are required, minimally invasive indirect restorations would be more suitable to reduce 
clinical chair time and increase patient comfort.
In this lecture I will show different cases starting from minimal invasive to invasive treatment. 

� IRAK

Dr.

Hussein Naama Al-Mayyahi

Smile Artistry to Rejuvenate Smile (Multiple Approaches)
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Periodontal disease is one of the most prevalent diseases worldwide. 

Current evidence indicates that the disease is the consequence of a disruption of the host 
microbiota homeostasis, triggered by subject-based factors, such as bad hygiene habits, smoking, 
endocrine hormonal status, medication intake or systemic diseases, which may modulate the 
inflammatory response to plaque and thus confer higher susceptibility to gingivitis and periodontitis. 

Probiotics are defined as live microorganisms which, when administered in adequate amounts, 
confer a health benefit on the host. 

They have been also proposed in dentistry as adjuncts in oral health, to enhance the commensal 
flora and thus prevent the microbiological shift and colonization of true pathogens associated 
with gingival inflammation. 
Furthermore, probiotics may also benefit oral health by modulating the mucosal immunity in the 
oral cavity. During the presentation, the role of probiotic formulation based on L. brevis CECT 7480, 
L. plantarum CECT 7481 and P.acidilactici CECT 8633 in the modulation or oral microbiome and 
its role in the management of oral diseases will be reviewed.

� SPANIA

PhD. 

Maria Rodríguez Palmero

Dentalac – Will Probiotics Change the Oral Health Paradigm?
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• Processing Bachelor Degree in dental surgery 2007.
• MiCD Global academy certified trainer.
• Certificate of dental implantology, Charetee' University, + Berlin, Germany.
• Professional diploma in cosmetic dentistry ESCD.
• Certified DSD Member.

Qualification:
Expert in dental micro-preparation and photography, expert in dental artistic photography
expert 3shape Trios user since 2015, trained for Level 1 3shape Dental systems,
expert in video editing using final cut, expert in image editing by adobe PS. MacBook Pro.
 • Cosmetic dentist Certification
 • Student at medical university of Vienna for Master degree perio/implant
 • Member of the IDA directors board. 2018 LTD 
 • Speaker at Al Ghadeer dental clinic
 • KOL and clinical advisor Shofu dental Asia-pacific PTE
 • Cosmetic dentist at Modern City and Al Ghadeer dental clinics 
Hobbies: Soccer & Microphotography

Maria Rodríguez-Palmero is Medical Director at AB-BIOTICS, a biotechnological company focused on 
the development of probiotics for different health applications that operates at international level.

At AB-BIOTICS she is responsible for the clinical development of the products, as well as establishing 
the policy of relations with medical specialists and developing product support materials. 

Previously, she was scientific director at a company specialized in infant nutrition, with experience 
in the implementation of numerous research projects at European or international level.

She is the author of more than 50 publications and communications to congresses. She holds a PhD in 
Pharmacy from the University of Barcelona and later trained in nutrition and metabolism at the 
Pediatric Hospital of the Ludwig Maximilians University of Munich, in Germany, with the support of 
the Alexander von Humboldt Foundation. 

She has completed a Management Development Program at IESE Business School and is a member 
of different scientific societies.
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La doi ani după apariția noului Ghid clinic de nivel S3 pentru parodontitele de stadiu I-III, Ghidul 
despre parodontitele de stadiul IV completează și finalizează lista recomandărilor oficiale terapeutice 
ale EFP bazate pe dovezile de până în acest moment din literatura despre tratamentul acestei boli. 
Prezentarea descrie procesul metodologic de alcătuire a Ghidului (în același timp asemănător, dar și 
substațtial diferit de Ghidul pentru parodontitele de stadiul I-III), ca argument pentru importanța 
și impactul acestui document de consens fundamental al Parodontologiei în activitatea de zi cu zi 
a medicilor dentiști specialist și nespecialiști.

� TIMIȘOARA

Prof. Dr. Dr. med. dent

Ștefan-Ioan Stratul

Noul Ghid de Practică Clinică de nivel S3 al EFP pentru tratamentul parodontitelor
stadiul IV: scurt parcurs metodologic al unui foarte dificil document de consens

PRELEGERI

Noul Ghid de Practică Clinică de nivel S3 al EFP pentru tratamentul parodontitelor stadiul IV 
se compune, ca și predecesorul său, din recomandări terapeutice țintite și foarte precise pentru 
situațiile diverse născute din încheierea cu succes a tratamentului acestei forme deosebit de severe 
de boală parodontală. În prezentarea de față, recomandările sunt prezentate sumar, grupat pe 
categorii de terapie interdisciplinară paro-ortodonție, paro-protetică, paro-implantologie etc. și 
orientează asupra deciziilor bazate pe dovezi științifice în desfășurarea reabilitării sistematice 
și comprehensive a pacienților cu parodontită de stadiul IV.

Scurtă prezentare a conținutului de recomandări ale Noului Ghid de Practică
Clinică de nivel S3 al EFP pentru tratamentul parodontitelor stadiul IV
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Prof. Dr. Dr. med. dent Ștefan-Ioan Stratul a absolvit Facultatea de Medicină Dentară a Universității 
de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara în 1989 și Facultatea de Teologie Ortodoxă 
a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în 1995.
Deține un titlu doctoral al Universității de Medicină absolvite, un al doilea (Dr. Med. Dent.) de la 
Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz, Germania (conducător Prof. Dr. Dr. Anton Sculean), 
un al treilea titlu doctoral conferit de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și titlul de Master 
în Endodonție Clinică de la Universitatea Carol Davila din București.
În prezent este profesor la Disciplina de Parodontologie din UMF Victor Babeș Timișoara. 
Medic primar de parodontologie din 2014. Candidat la abilitare în 2015. A publicat și a conferențiat 
extensiv în domeniile terapiei parodontale non-chirurgicale și regenerative. Temele științifice 
de interes actuale sunt microchirurgia muco-gingivală și plastică parodontală și boala periimplantară. 
Pe lângă activitățile științifice și academice, Prof. Dr. Stratul conduce din 1991 o mare clinică privată 
în Timișoara, cu activitate concentrată pe parodontologie și endodonția performantă.

� BUCUREȘTI

Dr. med.

Diana Monica Preda

A absolvit Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” 
Cluj-Napoca, în anul 1999. După perioada de Rezidențiat a obţinut specializarea în Stomatologie 
generală în martie 2003 şi titlul de medic primar în aceeaşi specialitate în iunie 2009.
Din martie 2016 îşi desfăşoară activitatea ca medic primar Stomatologie generală, în Ambulatoriul 
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Gr. Alexandrescu” București.
Este Doctor în Știinte Medicale, specializarea Medicină Dentară, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, 
iunie 2008, cu teza „Explorarea imagistică a suportului osos și parodontal în vederea tratamentului 
cu implante endoosoase”. Din ianuarie 2018 urmează pregătirea în rezidenţiat, a doua specialitate – 
Pedodonţie (Stomatologie pediatrică). 

Medic Coordonator al Ambulatoriului Integrat al SCUC „Grigore Alexandrescu” București din oct 2017. 
Licențiată în Științe Juridice, specializarea Drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” 
București, iun 2004. În 2020, obține atestatul în Managementul serviciilor de sănătate, UMF „Carol 
Davila” București. Domeniile de interes sunt constituite de stomatologia pediatrică (cu deosebită 
atenţie spre diagnosticul precoce al anomaliilor şi dizarmoniilor dento-maxilare, evaluarea imagistică 
complexă şi reabilitarea morfo-funcţională a Aparatului dento-maxilar), urgențele în stomatologia 
pediatrică (în speță, patologia traumatică dento-maxilara) şi preventodonția. Este membră în 
European Society of Radiology, Societatea de Stomatologie Estetică din România (SSER), Asociaţia 
Naţională de Stomatologie Pediatrică din Romania (ANSPR), Asociația Medicilor Stomatologi cu 
Practică Privată din România (A.M.S.P.P.R.)
Limbi straine: franceză, engleză, germană

Caria precoce a copilăriei -
între teorie și practică
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Abordarea terapeutică a copiilor cu malformaţii cranio-faciale din perspectiva 
medicului pedodont: de la clasic la modern
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Hard and soft tissue stability and esthetical integration of prosthetic suprastructures are paramount 
in modern implant dentistry. Buccal bone preservation, creation of proper emergence profile, and 
manufacturing of screw-retained suprastructures have all been critical in achieving these goals. 
Prosthetically driven implant dentistry has been at the forefront of predictable esthetic results. 
The emphasis on suprastructure position planning and guided implant placement was shown as a 
successful and reliable approach. Digitalization has generally transformed dental medicine and 
provided new tools to aid diagnostics, planning, and clinical performance, leading to a new level of 
precision and predictability. The most recent advancements of digitalization in prosthetically-driven 
implant dentistry will be discussed within the scope of this workshop. The participants will get 
acquainted with the use of intraoral scanners, digital wax-ups, high-resolution CBCT imaging 
diagnostics, integration of gathered information in implant planning software, surgical guide design 
and manufacturing, and integration of all these processes into esthetically predictable clinical 
outcomes in implant dentistry. Digitalization, specifically CAD/CAM protocols, has also improved 
the processes of suprastructure manufacturing. As a result, individualized abutment and crown 
designs can be manufactured chair-side, with enhanced functional and esthetic results while also 
speeding up manufacturing protocols and overall cost. Digital prosthetically-driven implant dentistry 
has the potential to overcome the problems faced in the past and provide dental clinicians with the 
tools to achieve highly esthetical and long-term functionally stable results.

� CROAȚIA

Prof. asociat Dr.

Joško Viskić

The new normal - prosthetically driven implant dentistry
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Joško Viskić is Associate Professor, PhD, DMD, Department of fixed prosthodontics, School of 
Dental Medicine, University of Zagreb. Joško Viskić graduated top of his class in 2008. 
In May 2009, he was accepted as a research assistant at the Department of fixed prosthodontics 
School of Dental Medicine University of Zagreb. In September of the same year, he enrolled in a 
postgraduate doctoral program at the School of Dental Medicine and defended his doctoral thesis 
in 2015. He finished his residency in prosthodontics in April 2016.
He published scientific and professional papers in domestic and international journals. He is the 
co-author of several university textbooks, including “Dental materials”, editor Prof. Ketij Mehulić
and the “Dental Ethics” editor Assist. Prof. Neven Polgar.
He was elected president of the Croatian Academy of Aesthetic Dentistry in 2018. He is an active 
member of Society of Color and Appearance in Dentistry. He participates actively in domestic and 
international scientific and professional meetings and is a lecturer in continuing education courses 
for dental professionals in Croatia. He is a member of the Croatian chamber of dental medicine, 
International association for dental research, European association for osseointegration, European 
prosthodontic association, Croatian prosthodontics society.
He maintains a private practice in prosthodontics, esthetics and implant dentistry.
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Ca orice noutate, pentru un practician care nu este familiarizat cu aplicațiile tehnologiei moderne 
într-un domeniu atât de personalizat cum este protetica dentară, scanarea intraorală poate determina 
reticențe în utilizare. Aplicarea unei strategii de lucru simplifică adaptarea în fiecare etapă a 
secvențelor manoperelor pentru toată echipa și optimizează livrarea rezultatului final din punct 
de vedere al costurilor, timpului și calității.

În cadrul workshopului se va prezenta modul de lucru practic cu scanerul intraoral Aoroloscan de la 
înregistrarea datelor şi transmiterea lor către laborator şi se va exemplifica pe situaţii clinice de 
dentat, parţial edentat, implanturi. Se vor înregistra arcadele, intercuspidarea maximă şi miscările 
mandibulare de propulsie şi lateralităţi acolo unde se poate.

The use of bone grafting materials in implant dentistry and oral surgery has become so widespread 
over the past two decades that new products are rapidly brought to market year after year. 
Each material and category of bone graft has its specific regenerative properties.

The most common classification of bone grafting materials includes the following: 
• Autografts (same individual)
• Allografts (human cadaver bones)
• Xenografts (animal source)
• Alloplasts (synthetic source) 

A variety of techniques have been proposed to augment lost or missing bone. These include 
ridge augmentation with block grafts, the use of particulate grafts, ridge splitting, distraction 
osteogenesis, as well as GBR with various barrier membranes. 
Autogenous bone grafting involves the harvesting of bone obtained from the same individual and 
collected either as a bone block or in particulate form.
Typical harvesting sites in the oral cavity include the mandibular symphysis, ramus buccal shelf, 
and tuberosity. The main advantage of autogenous bone is that it incorporates all three of the 
primary ideal characteristics of bone grafts (osteoconduction, osteoinduction, and osteogenesis).
Autogenous block grafts harvested from the mandible can be very useful for reconstructing 
complicated defects. 

A series of cases is presented demonstrating how best to treat anterior and posterior mandibular 
and maxillary defects in the horizontal and vertical dimensions.

EN
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� Instrumentarea dinților cu canale curbe - 
  de azi este mai simplu!
 Dr. Oana-Alina Jankay �  ORADEA
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� Medic Dentaprenor - Job Description 
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Suntem spectatori ai unei evoluţii accelerate ale instrumentelor endodontice rotative  având 
posibilitatea de a alege dintre o multitudine de sisteme. Dar exista oare sistemul ideal? 
Avem la dispoziție instrumente flexibile, rezistente la fractură si elastice care să facă faţă chiar şi 
celor mai provocatoare sisteme endodontice? Tendinţa este de a ne îndrepta către acele flexibile 
martensitice cu memorie controlată. O nouă generație de ace a ajuns să revoluționeze eficiența și 
siguranța instrumentării. Noile ace Hyflex prelucrate cu descărcare electrică în câmp magnetic (EDM) 
au ajuns să completeze cu succes seria celor cu memorie controlată (CM) și să reducă numărul de ace 
necesare instrumentării sistemelor endodontice cu anatomie complexă. 
Scopul acestui workshop este să vă prezinte noua generaţie EDM de instrumentare rotativă pentru 
tratamentul endodontic al canalelor cu dublă curbură şi curburi extreme.
Obiectivele workshopului
La sfârșitul acestui workshop, participantul va reuși:
� Să înţeleagă obiectivele biologice ale tratamentului canalului radicular în raport cu fiecare 
  provocare anatomică
� Să deprindă noi abilităţi pe care să le poată folosi în practica de zi cu zi
� Să stabilească un workflow pentru protocoalele de instrumentare personalizate cu acele rotative
  HyFlex EDM, chiar și pentru cele mai dificile cazuri; vom prezenta utilizarea sistemului în mişcare
  continuă si in mişcare "Jeni" utilizand endomotorul de ultimă generaţie CanalPro Jeni
� Să exerseze protocolul de instrumentare pe blocuri de antrenament curbate și S-shaped cu 
   3 instrumente rotative;
�  Să obțină o obturație tridimensională a sistemului endodontic pregătit prin utilizarea conurilor 
   de guta-percha în combinație cu Gutta-Flow BioSeal
�  Să îşi însuşească tips&tricks pe care le poate folosi în practica de zi cu zi

Antreprenoriat și contabilitate managerială în trusa 
dentaprenorului abil 
Dr. Vlad-Cristian Deac

Structurat pe două teme esențiale și complementare, cea de legal și cea de business, workshopul, 
prin cele doua gazde, invită cel puțin la o inițiere în managementul cabinetului stomatologic, 
pornind chiar de la ideea că înainte de toate este nevoie de informare, planificare strategii, 
dar și de abilități specifice.

Partea de management juridic a acestui workshop vine în continuarea conferinței cu tema 
"Malpraxisul institutional și limitele răspunderii civile a furnizorului de servicii stomatologice" 
care a deschis cadrul pentru a parcurge strategii de management, proceduri și protocoale, în acord 
cu standardul de conformare și bunele practici incidente pt medicul dentaprenor. 
Toate acestea sunt abordate ca părți ale procesului de a planifica și cum relaționăm cu pacienții, 
cum structurăm dosarul pacientului și care sunt primii pași spre rezolvarea conflictelor, prin 
Legal Training & more... 

Management juridic pentru dentaprenori
Av. Luciana Mihai 

Pentru a avea un cabinet funcțional, este nevoie să înțelegem că doar a fi medic bun 
nu înseamnă tot. Este nevoie și de spirit antreprenorial și cunoștințe economice de bază. 
Cu ce trebuie să pornim la drum? 
Ce înseamnă cifrele cabinetului? 
Cum trebuie să le înțeleg și de ce? 

Vom afla împreună la acest workshop.
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Când se recomandă prima vizită? La ce să mă aştept? Cum ar trebui să decurgă?
Abordarea pacientului copil în funcţie de temperament/model de comportament 
cu ideea spre ghidarea comportamentală. Metoda tell-show-do.

Andreea-Rebeca Bandi
Studentă în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, Oradea, specializarea Medicină Dentară, anul 6.
Cu abilități în comunicare, muncă în echipă, adaptare și îndemânare.
În prezent, student practicant la Dental Art, Oradea.

Stud. Andreea-Rebeca Bandi · ORADEA 

Prima vizită a copilului la stomatolog
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Comunicarea oro-antrală reprezintă o legătură anormală între cavitatea bucală și sinusul maxilar. 
Apare cel mai adesea iatrogenic, în urma extracțiilor dinților cu raport sinusal, plasarea 
necorespunzătoare a implantului sau gestionarea incorectă a sinus-lifturilor. 
Intervenția chirurgicală poate fi provocare, majoritatea practicienilor optând pentru lamboul 
vestibular avansat, lamboul palatinal rotat peste defect și, doar în unele cazuri, Bula Bichat.

Asist. Univ. Drd. Despina Bereczki-Temistocle
2020 Ianuarie-prezent –  Medic specialist Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, angajată cu 
   contract de gărzi în cadrul SCJU Târgu Mureș
2019 Februarie-prezent –  Asistent Universitar UMFST Târgu Mureș, Disciplina Chir OMF,
   Departament MD 2
2018 Octombrie-prezent –  Doctorand UMFST Târgu Mureș, Medicină, având ca temă:
   „Reconstrucția defectelor intra-orale utilizând „Bula Bichat”. 
   Studiu clinic și histopatologic”, coordonator: Prof. Dr. Jung Ioan;
2018 Octombrie-2019 Iunie –  Absolvire Modul Psihopedagogic nivel I și II;
2018 –    Curs postuniversitar „Curs teoretic și practic de utilizare a CBCT”.   
   Aplicațiile CBCT înradiodiagnosticul afecțiunilor maxilo-faciale
   și implantologie;
2018 –    Curs postuniversitar – „Evidarea ganglionară în cancerele    
   oro-maxilo-faciale (Neck dissection in oral cancer)”;
2014-2017 –   Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureș, 
   Facultatea de Medicină Generală;
2008-2014 –   Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureș, 
   Facultatea de Medicină Dentară;

Asist. Univ. Drd. Despina Bereczki-Temistocle · TÂRGU MUREȘ

Bula Bichat – soluția de rezervă pentru închiderea
comunicărilor oro-sinusale recidivante
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Controlul factorilor de risc, controlul biofilmului dentar supragingival, terapiile adjuvante pentru 
inflamația gingivală și îndepărtarea mecanică profesională a plăgii, printre primele etape în terapie.

Stud. Simona Bila · ORADEA 

Terapia inițială în boala parodontală

COMUNICARE ORALĂ

Implantologia în regiunea frontală vizibilă necesită condiții estetice ridicate în rândul pacienților. 
Astfel, plasarea imediată a implantului cu păstrarea porțiunii vestibulare a dintelui asemenea 
unui „scut” și conservarea în timp a volumului osos vestibular poate reprezenta un așa zis 
„compromis” necesar.

Simona Bila
Studentă în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, Oradea. Specializarea Medicina Dentară, anul 5.
Cu abilități în comunicare, muncă în echipă, adaptare și îndemânare.
În prezent, student practicant la Dental Art, Oradea.

Rootshield - un compromis necesar
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Disjuncția suturii maxilare este o metodă consacrată de tratament, pe cât de utilă, pe atât de 
eficientă atunci când sunt respectate criteriile de aplicare. De-a lungul timpului au fost demonstrate 
mai multe variante ale tehnicii, începând cu gutiera, cu placa palatinală secționată și șurub median, 
disjunctorul turnat ancorat pe inele cimentate plus variante care implică intervenție chirurgicală etc. 
Dintre toate acestea, varianta MARPE (Mini screw rapid palatal expantion) și-a găsit răspândirea 
binemeritată, fiind o metodă stabilă, predictibilă și acceptată de trinomul medic/pacient/părinte. 
În lucrarea de față dorim să discutam câteva aspecte utile legate de experiența noastră cu 
această tehnică.

Dr. Oana Boboc
A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în anul 2005.
Medic specialist ortodonție și ortopedie dento-facială din 2008.
Din dorinţa de a evolua continuu, a participat la numeroase cursuri şi congrese, la unele 
dintre acestea contribuind cu prezentări de lucrări, în calitate de autor sau co-autor.

Dr. Oana Boboc · BUCUREŞTI

Considerații asupra unor cazuri de disjuncție maxilară 
(varianta MARPE)
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Malocluzia de clasa a II-a este una dintre cele mai frecvente anomalii dentomaxilare. 
Distalizarea molarilor este o metodă conservativă de a obține spațiu pe arcadă, utilizată în 
tratamentul ortodontic al acestor cazuri. Procedura este folosită cu succes în practica ortodontică 
pentru a corecta înghesuirile dentare și/sau pentru a reduce overjetul mărit.
Alte metode utilizate pentru a obține spațiul necesar sunt: expansiunea arcadei, protruzia dinților 
anteriori, strippingul interproximal, extracția sau chirugia ortognată. Fiecare caz este unic și prezintă 
particularități, iar medicul ortodont trebuie să aleagă varianta de tratament cea mai potrivită și 
individualizată cazului respectiv. 
În general, severitatea malocluziei și profilul facial dictează tipul de tratament necesar.

Avantajul primar al distalizării molare în tratamentul malocluziei de clasa a II-a este faptul că 
reprezintă o variantă alternativă la extracția în scop ortodontic. Din acest motiv, tratamentul 
non-extracționist al malocluziilor de clasa a II-a a devenit foarte popular în ultimul deceniu.
Totodată, selectarea cazurilor pentru distalizarea molarilor trebuie facută cu mare grijă respectând 
un protocol diagnostic precis. Metodele de distalizare sunt numeroase și prezintă caracterstici și 
indicații de utilizare particulare. Distalizarea se poate obține prin aplicarea de forțe intra sau 
extraorale, superior sau inferior, prin dispozitive ortodontice fixe sau mobilizabile.

Scopul lucrării este de a clarifica aspecte atât teoretice, cât și practice legate de selectarea cazurilor, 
abordarea terapeutică și protocolul clinic în tratamentul maloculuziilor de clasa a II-a prin 
distalizare molară.

Asist. Univ. Dr. Consuela Bungău
Medic rezident ortodonție și ortopedie dentofacială
Coordonator național al proiectului AMSPPR „ Ziua Mondială a Sănătății Orale”
Șef al promoției 2019, Medicină Dentară Oradea
Președinte al Asociației Studenților Mediciniști din Oradea, 2016-2019
Membru al Senatului Universitar Oradea, 2016-2019

Asist. Univ. Dr. Consuela Bungău · ORADEA

Distalizarea molarilor. Metode 
și implicații clinice
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Dr. Anita Bozgan · ORADEA 

Predictibilitate. Wax-up/Mock-up. 
Analog Vs. Digital

COMUNICARE ORALĂ

Tehnica de realizare a wax-up-lui analog în laborator de tehnicianul dentar și metoda digitală 3D. 
Realizarea mock-up-lui în cavitatea bucală direct de medicul stomatolog sau prefabricarea lui în 
laboratorul de tehnică dentară. Avantaje, dezavantaje a fiecărei metode și timpi de realizare.
Tips and Tricks.

Dr. Anita Bozgan
Medic stomatolog, absolventă Facultății de Medicină și Farmacie din Oradea, 2013.
Coordonator local al proiectului AMSPPR „Ziua Mondială a Sănătății Orale”.
Domenii de interes: estetică dentară, protetică, odontoterapie

2-4 MARTIE 2023
HOTEL CARO, BUCUREȘTI
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www.dental.roPrelegeri, Comunicări orale, Workshopuri, Actualități legislative



Ectopia caninului superior este o anomalie des întâlnită, fiind o cauză frecventă pentru care pacienții 
se prezintă la ortodont. Caninul superior are un rol extrem de important din punct de vedere 
funcțional și estetic. Astfel, erupția acestuia în afara liniei arcadei dentare reprezintă atât un motiv 
de îngrijorare pentru pacienți, cât și o provocare pentru medici. 
Cercetarea pe care am realizat-o dorește să analizeze tratamentul ectopiei de canin. Lucrarea dorește 
să definească o metodologie de lucru privind măsurarea vitezei de deplasare a dinților.

Dr. Monica-Andreea Cucerencu
Licențiat in Medicină dentară Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, oct. 2022
Deschiderea către nou și dorința continuă de perfecționare sunt elemente care o definesc și care 
au ajutat-o să își atingă obiectivele. A dovedit de numeroase ori pe parcursul academic că are 
abilitatea de a se adapta la situații noi și de a face față oricarei provocări. A învățat să aibă o atitudine 
profesională, să fie atentă la nevoile pacienților și să se adapteze la orice situație.

Dr. Monica-Andreea Cucerencu · BUCUREȘTI

Studiu clinico-radiologic asupra tratamentului 
ectopiei de canin maxilar

COMUNICARE ORALĂ

Coautor: Șef. Lucr. Dr. Dragoș Epistatu

Lucrarea abordează o temă întâlnită în practica stomatologică de fiecare zi indiferent de specialitate, 
și anume necesitatea de a evalua corect stadiul evoluției bolii parodontale. 
Bineînțeles că parodontologia se ocupă în detaliu cu diagnosticarea, clasificarea și tratamentul 
acestor afecțiuni. Imagistica însă contribuie obiectivând anumite observații clinice. 
Această temă face parte dintr-un plan mai amplu de cercetare care vizează mai multe aspecte, 
dar propune o metodă validă de lucru care se poate extinde.

Dr. Ioana Filip
Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București în 2022
Medic Rezident Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Cluj-Napoca

Dr. Ioana Filip · CLUJ-NAPOCA

Studiu radiologic asupra evoluției 
bolii parodontale
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Ghidul chirurgical în implantologia orală– radiografia digital și CBCT au fost introduse în planificarea 
tratamentelor stomatologice. Pe lângă aceste informații paraclinice, tehnologia CAD/CAM și 
imprimanta 3D ne conturează protocolul pentru realizarea tratamentelor chirurgicale cât mai simplu 
și predictibil pentru pacient.

Dr. Tiberius Dudan
Medic specialist chirurgie dento alveolară

Dr. Tiberius Dudan · CRAIOVA

Ghidul chirurgical în implantologia orală

COMUNICARE ORALĂ
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Coroanele dentare sunt o soluție bună în cazul dinților laterali cu pierderea masivă a structurii 
dure dentare. Atât modul în  care preparăm dintii, cât și adaptarea marginală a coroanelor dentare 
sunt detalii critice care fac diferența.

Dr. Andrei Ghenciu
Medic specialist chirurgie dento-alveolară
Pasionat de drumeții, sport, călătorii

Dr. Andrei Ghenciu · CRAIOVA

Coroane dentare pe zona laterală
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Așa cum este nevoie de un teren stabil pentru a ridica orice construcție, fiecare proces de reabilitare 
orală, indiferent de complexitatea sa, se bazează primordial pe un control de excepție al acumulărilor 
de biofilm dentar. Orice plan de tratament trebuie să înceapă cu mijloace profesionale de îndepartare 
a biofilmului supra- și subgingival, completate cu educarea și motivarea pacientului de aplicare a 
tehnicilor corecte de igienizare la domiciliu. 
Pentru a putea purta lupta cu acumularea de biofilm dentar, trebuie în primul rând să cunoaștem 
caracteristicile structurale și biologice ale acestuia, ceea ce ne va permite adaptarea tehnicilor 
utilizate în vederea oferirii unor tratamente individualizate nevoilor fiecarui pacient. 
Vă propun astfel o expunere succintă a caracteristicilor principale ale biofilmului dentar, 
care fundamentează tehnicile profilactice și terapeutice utilizate în practica de zi-cu-zi, 
axată pe “evidence-based medicine”.

Asist. Univ. Dr. Dorin-Nicolae Gheorghe
Medic Specialist în Parodontologie, Doctor în Medicina Dentară, asistent universitar în cadrul 
disciplinei de Parodontologie a Facultății de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie 
din Craiova. Peste 30 de articole de specialitate indexate ISI Web of Science, capitole de carte 
internaționale. Membru al British Society of Periodontology and Implant Dentistry și Societatea de 
Parodontologie din România.

Asist. Univ. Dr. Dorin-Nicolae Gheorghe · CRAIOVA

Caracteristici ale biofilmului dentar cu implicații în 
practica stomatologică profilactică și terapeutică

COMUNICARE ORALĂ

Chiar dacă endodonția și parodontologia sunt considerate a fi două ramuri distincte ale 
stomatologiei, există o strânsă legătură între patologia pulpară și cea parodontală, pornită încă 
din stadiul embrionar și continuând funcțional în dentiția definitivă.

Această strânsă legătură este frecvent cauza leziunilor endo-parodontale care atrage după sine 
dificultăți în determinarea unui diagnostic corect și al unui plan de tratament predictibil, necesitând 
de cele mai multe ori o abordare interdisciplinară.
Diagnosticul va ține cont de anamneza cât mai amănunțită, investigațiile clinice și paraclinice de 
actualitate, atât endodontic, cât și parodontal.

Atunci când tabloul clinic sugerează multiple surse de infecție, posibilitatea patologiei 
endo-parodontale trebuie analizată atent, pentru a putea alege cea mai predictibilă metodă 
de tratament.

Dr. Oana-Alina Jankay · ORAADEA

Examinarea endo-parodontală: un pas decisiv înaintea 
inițierii unui tratament endodontic

COMUNICARE ORALĂ



Coautor: Șef. Lucr. Dr. Dragoș Epistatu

Prezentarea abordează o temă mereu actuală în tratamentul impanto-protetic, mai precis evaluarea 
cantitativă a resorbției osoase. Punerea în discuție a comportamentului osos din jurul unui tip de 
implant este bine a se face de către grupuri independente de cercetători, în afara celor specifice 
companiilor producătoare, care au mereu tendința de a fi subiective. 
Ne interesează cazurile din viața reală, nu neapărat cazuri ideale, din toate categoriile de pacienți, 
și bineînțeles urmărite pe o perioadă lungă de timp.

Dr. Andrei-Alexandru Lazăr
2023 – Prezent
Medic Rezident Pedodont, Universitaea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București
Licențiat in Medicină dentară Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București. 

În calitate de proaspăt absolvent al facultății de medicină dentară, posedă o serie de cunostințe și 
abilități practice legate de anumite manopere din domeniul stomatologiei. 
În ultimii 3 ani a făcut parte din echipa unei clinici stomatologice, ceea ce i-a conferit anumite 
avantaje precum: dezvoltarea capabilităților organizatorice, de lucru în echipă și însușirea unor 
concepte stomatologice împreună cu aplicarea practică a acestora. 
A contribuit cu succes la realizarea unor tratamente stomatologice calitative, însușindu-și 
în acelasi timp partea medicală cât și metodele de management al pacientului. 
În viitor, își dorește ca dezvoltarea să fie una continuă și orientată către toate ramurile stomatologiei, 
stabilind, astfel, ca obiectiv principal, oferirea unor tratamente stomatologice cât mai corecte.

Dr. Andrei-Alexandru Lazăr · BUCUREŞTI

Studiu radiologic al comportamentului osos periimplantar 
aplicat unor situații clinice diverse pe același tip de implant

COMUNICARE ORALĂ

Alternativa utilizării laserului dentar în medicina dentară își face tot mai mult loc în practica zilnică 
a medicului stomatolog, pe de o parte datorită câmpului larg de aplicații, pe de altă parte datorită 
avantajelor pe care le aduce stomatologia laser, pregătirea preprotetică nefăcând excepție.
Pe scurt, avem în vedere rezultatul estetic obținut și toate beneficiile aduse de terapia laser ca 
stomatologie minim invazivă, precum un grad mai mare de vizibilitate datorită sângerării reduse, 
vindecare mai rapidă datorită efectului biostimulator, posibilitatea de a lucra fără anestezie sau 
cu anestezie de suprafață, posibilitatea de a nu fi necesară sutura, risc redus de infecții bacteriene, 
leziuni minimale aduse țesuturilor adiacente și nu în ultimul rând, faptul ca timpul de lucru alocat 
unei proceduri este redus față de cel necesar în metodele clasice.

Utilizarea laserului dentar a devenit o practică uzuală în cabinetul de stomatologic. Cu toate acestea, 
noțiunile de biofizică care stau la baza efectelor terapeutice sunt încă prea puțin cunoscute. 
Astfel, lungimea de undă a laserului este elementul determinant de care trebuie să ținem cont atunci 
când dorim să utilizăm un astfel de dispozitiv. Lungimea de undă a laserului este cea care determină 
efectul obținut într-un anumit tip de țesut, restul parametrilor ce pot fi setați pentru fiecare 
procedură doar amplifică sau reduc timpul de lucru sau intensitatea răspunsului.-

Asist. Univ. Dr. George Mihai
Medic primar în stomatologie generală;
Medic specialist în protetică;
Doctor în protetică;
Master în laser (Aachen University);
Experiență clinică de 20 ani și în utilizarea laserului de peste 6 ani.

Asist. Univ. Dr. George Mihai · BUCUREȘTI

Laserul dentar. Avantaje în 
tratamentul preprotetic

COMUNICARE ORALĂ

Lungimea de undă - factor determinant 
în terapia laser
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Cabinetele / clinicile stomatologice trebuie sa aibă un plan general și unitar de igienă și fiecare 
manager trebuie să realizeze importanța acestui document.

Planul de igienă poate fi considerat anexă la Regulamentul intern și se prezintă ca un set de 
documente care conțin în principal regulile impuse de actele normative cu privire la protocolul de 
igienă, de curățare, dezinfecție și sterilizare, de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale,
de gestionare a deșeurilor provenite din activități medicale.

În scopul organizării și funcționarii eficiente a cabinetului, planul de igienă nu se poate limita la 
informațiile de medicină dentară propriu-zisă, ci trebuie conceput ca document juridic redactat în 
baza normelor incidente și continând elementele juridice necesare pentru a putea fi aplicat și a-și 
atinge scopul privind siguranța pacienților, dar și a echipei.

Av. Luciana Mihai · BUCUREŞTI

Planul de igienă în cabinetul stomatologic

COMUNICARE ORALĂ

Ocluzia deschisă scheletică – o abordare orto-protetică cu ajutorul ancorajului scheletic, 
aparat ortodontic fix bimaxilar, restaurări aditive compozite, echilibrare ocluzală, 
decondiționare deglutiție atipică.

Refacerea dimensiunii verticale de ocluzie, a funcției masticatorii și obținerea unei estetici 
superioare – a life changing movement.

Dr. Corina Panțel
Medic specialist ortodonție și ortopedie dento-facială;
Absolventă a FMF Oradea în 1999;
Practică privată din 2000. Cofondator și medic în echipa multidisciplinară a clinicii DENTAL-ART; 
Medic specialist ortodonție și ortopedie dento-faciala din 2009, UMF din Cluj-Napoca;
Competență în radiodiagnostic maxilo-dentar, UMF Cluj-Napoca;
A continuat cu multe cursuri de specialitate, dar și cursuri avansate de odontoterapie, ocluzologie, 
protetică, estetică, posturologie, disfunțtii ATM.

Focus: abordarea cazurilor interdisciplinare, estetica dentară, ortodonția

Dr. Corina Panțel · ORADEA

Terapia nechirurgicală a adultului 
cu open bite scheletic - caz clinic

COMUNICARE ORALĂ

Reabilitare totală în uzuri – 
caz clinic / protocol

COMUNICARE ORALĂ

Comunicări Orale
2-4 MARTIE 2023

HOTEL CARO, BUCUREȘTI

+ Bonus Days

www.dental.roPrelegeri, Comunicări orale, Workshopuri, Actualități legislative

Domeniul stomatologic, parte a sistemului medical, gestionează unele dintre cele mai sensibile date, 
date personale medicale ale pacienților, iar pacienții au dreptul ca aceste date să fie bine protejate 
de personalul medical, în baza politicii de confidențialitate a furnizorului de servicii medicale.

În temeiul GDPR, conformitatea legală presupune efectuarea unei evaluări a modului în care 
personalul are acces la informațiile din dosarele de sănătate și a riscurilor pe care le include 
accesarea datelor pacientului, în acord cu normele legale incidente privind datele pacientului, 
dar și aplicarea de măsuri adecvate pentru a asigura un nivel suficient de securitate pentru datele 
cu caracter personal din sistemele de evidență primară, cu scopul de a garanta pacienților 
confidențialitatea informațiilor.

GDPR în domeniul stomatologic

COMUNICARE ORALĂ



Coautor: Dr. Sorin Pența
Premolarizarea este metoda prin care un molar este transformat prin separație radiculară 
(și uneori extracția unei rădăcini) într-un monoradicular.
Este indicată în cazul în care este interesată furcația radiculară, apărând un spațiu ce nu poate fi 
curățat. În general, se aplică în cazul molarilor mandibulari, deoarece molarii maxilari au trei rădăcini 
dispuse tripodic. Dacă se păstrează rădăcina palatinală, apare un spațiu retentiv care, ca și în cazul 
molarilor maxilari, este dificil de curățat. Dacă pacientul are o bună igienă dentară, se poate folosi 
metoda și în cazul molarilor maxilari.
Metoda este urmată de refacerea părții radiculare a rădăcinii prin DCR, apoi acoperirea cu o coroană, 
sau prinderea sa într-o punte. 
Dacă ambele rădăcini ale molarului mandibular sunt corect tratate endodontic și au o implantare 
suficientă, se realizează o acoperire cu o coroană modelată ca doi premolari.
În cazul molarilor maxilari se poate realiza o coroană cu separații accentuate între rădăcini 
(asemănătoare unui trifoi). Prezentare cazuri clinice rezolvate prin premolarizare.

Dr. Virgil Pența
Medic stomatolog, doctor în științe exacte, domeniul Chimie.
Master în „Substanțe, sisteme și materiale biocompatibile”, Universitatea Politehnică București.

Dr. Virgil Alexander Pența · BUCUREȘTI

Premolarizarea – o metodă de tratament viabilă
în era implantologiei?

COMUNICARE ORALĂ

Coautor: Dr. Victor Dan Tofan
Hedonomia este de fapt un proces care urmărește obținerea unui sentiment de satisfacție, 
de plăcere, prin însăși munca efectuată. Satisfacția poate fi obținută prin mijloace externe 
(materiale), sau prin recompense de ordin spiritual, între altele prin stimularea procesului cognitiv.
Ce urmărim în cunoaștere? Evitarea erorilor,facilitarea procesului pe care îl întreprindem.
Se descriu tehnici de stimulare a capacităților cognitive.

Dr. Sorin Pența · TÂRGU MUREȘ

Creșterea hedonomiei medicului stomatolog
prin stimularea procesului cognitiv

COMUNICARE ORALĂ

Coautor: Dr. Virgil Alexander Pența
Cauzele cele mai frecvente ale „fricii de dentist”.
Se prezintă un studiu care evaluează anxietatea pacienților.
Se prezintă metode care combat anxietatea pacienților.
Tehnici de relaxare pentru pacient.

Anxietatea în stomatologie

COMUNICARE ORALĂ

Coautor: Dr. Elena Cristina Tofan
Poziția de lucru a medicului stomatolog determină efectele profesiei asupra corpului acestuia 
după ani de lucru la scaun.
Se descriu pozițiile de lucru uzuale, cu accentuarea necesității de a lucra ergonomic.
Se prezintă un studiu ce combate prejudecata că pacientul nu ar accepta poziția orizontală de lucru.

Dr. Sorin Pența
Medic primar stomatolog, doctor în științe medicale;
Asis. Univ. Catedra de Diagnostic și Ergonomie dentară, UMF „Carol Davila” București.

Pozițiile de lucru în stomatologie

COMUNICARE ORALĂ

2-4 MARTIE 2023
HOTEL CARO, BUCUREȘTI

+ Bonus Days
Comunicări Orale

www.dental.roPrelegeri, Comunicări orale, Workshopuri, Actualități legislative



Coautor: Dr. Horia Tozlovanu
Situații neprevăzute ivite în cabinet obligă la planuri de tratament inedite 
pentru a transforma eșecul în succes.

Dr. Mihai Tozlovanu · COVASNA

Protezare… hibridă?

COMUNICARE ORALĂ

Coautor: Dr. Horia Tozlovanu
Cerințe estetice și de fizionomie din partea pacienților impun uneori atitudini terapeutice 
surprinzătoare față de pacient, greu de înțeles de către aceștia, dar spectaculoase ca rezultat.

Dr. Mihai Tozlovanu 
Medic stomatolog specialist stomatologie generală la cabinetul stomatologic 
Dr. Tozlovanu Mihai, Covasna

Dr. Horia Tozlovanu 
Medic dentist specialist în protetică dentară la Risorius Dental, Covasna

Protezarea imediată: rapid, 
spectaculos și eficient

COMUNICARE ORALĂ

2-4 MARTIE 2023
HOTEL CARO, BUCUREȘTI

+ Bonus Days
Comunicări Orale

www.dental.roPrelegeri, Comunicări orale, Workshopuri, Actualități legislative



Deschidere manifestare09.45 - 10.00

Pauză11.15 - 11.30

10.00 - 10.15

ORA

· JOI — 2 MARTIE 2023

Pauză13.15 - 13.45

Pauză15.45 - 16.00

Comunicări orale17.00 - 18.30

17.00 –

17.10 –

17.20 –

17.30 –

17.40 –

17.50 –

18.00 –

» SALA CREANGĂ & DELAVRANCEA 

Raport de temă – Conf. Dr. Ligia Muntianu � BUCUREȘTI

10.15 - 11.15 Implantele hibride - trecut, prezent și viitor
Prof. Dr. Emanuel  Bratu � TIMIȘOARA

11.30 - 12.15 Scanarea intraorală - necesitate versus utilitate (partea I)
Conf. Dr. Ligia Muntianu � BUCUREȘTI / Asit. Univ. Dr. Raluca Drăghici �  PLOIEȘTI

12.15 - 13.15 Scanarea intraorală - necesitate versus utilitate (partea II)
Conf. Dr. Ligia Muntianu � BUCUREȘTI / Asit. Univ. Dr. Raluca Drăghici �  PLOIEȘTI

13.45 - 14.45 Autopercepția în estetica dentară
Conf. Dr. Gabriela Ciavoi � ORADEA

14.45 - 15.45 Caria precoce a copilăriei - între teorie și practică
Conf. Dr. Alexandrina Muntean, Dr. Diana Preda � CLUJ NAPOCA / BUCUREȘTI

16.00 - 17.00 Abordarea terapeutică a copiilor cu malformații cranio-faciale
din perspectiva medicului pedodont: de la clasic la modern
Conf. Dr. Alexandrina Muntean, Dr. Diana Preda � CLUJ NAPOCA / BUCUREȘTI

� Studiu radiologic al comportamentului osos periimplantar aplicat
 unor situații clinice diverse pe acelasi tip de implant
 Dr. Andrei Alexandru Lazăr, Șef. lucr. Dr. Dragoș Epistatu � BUCUREȘTI

� Studiu radiologic asupra evoluției bolii parodontale
Dr. Ioana Filip, Șef. lucr. Dr. Dragoș Epistatu � BUCUREȘTI

� Studiu clinico-radiologic asupra tratamentului ectopiei de canin maxilar 
Dr. Monica-Andreea Cucerencu � TÂRGOVIȘTE

� Considerații asupra unor cazuri de disjuncție maxilară (varianta MARPE)
Dr. Oana Boboc � BUCUREȘTI

� Examinarea endo parodontală - un pas decisiv înaintea inițierii
unui tratament endodontic
Dr. Oana Jankay � ORADEA

� Laserul dentar. Avantaje în tratamentul preprotetic
Asist. Univ. Dr. George Mihai � BUCUREȘTI

� Lungimea de undă - factor determinant în terapia laser
Asist. Univ. Dr. George Mihai � BUCUREȘTI

PROGRAM

SESIUNE PROGRAM CREDITAT EMC

ORA

Comunicări orale17.00 - 18.30

» SALA CREANGĂ & DELAVRANCEA 

� Planul de igienă în cabinetul stomatologic
Av. Luciana Mihai � BUCUREȘTI

� GDPR în domeniul stomatologic
Av. Luciana Mihai � BUCUREȘTI

EN

ORA

Pauză

SESIUNE  BONUS DAYS

» SALA ARGHEZI & BLAGA 

10.00 - 11.15 Protocoale terapeutice parondontale inovative
Dr. Codruța Ciurescu � BRAȘOV

11.30 - 12.30 Profilaxia și terapia modernă – îndepărtarea mecanică profesi-
onală a plăcii dentare - terapia ghidată a biofilmului dentar 
Prof. Dr. Holger Jentsch � GERMANIA

12.30 - 14.00 Beyond Bone. Basic Principles, In-depth Technical Analysis, 
and Variations of the Bone Split Technique 
Dr. Pedro Moura � PORTUGALIA

14.30 - 16.00 Malpraxisul instituţional și limitele răspunderii civile
a furnizorului de servicii stomatologice
Legal Training & More...
Av. Luciana Mihai � BUCUREȘTI

16.15 - 17.15 Medic antreprenor.
Sau de ce este necesară educația economică continuă?
Dr. Vlad-Cristian Deac � ORADEA

11.15 - 11.30 

Pauză14.00 - 14.30 

Pauză16.00 - 16.15 

Comunicări orale17.15 - 17.45

� Terapia inițială în boala parodontală  -  Stud. Simona Bila � ORADEA

� Rootshield - un compromis necesar - Stud. Simona Bila � ORADEA

� Prima vizită a copilului la stomatolog - Stud. Andreea Bandi � ORADEA

SESIUNE PROGRAM CREDITAT EMC

EN

ORA

SESIUNE  BONUS DAYS

» SALA EMINESCU

15.30 - 17.30 Autologous Bone Graft 
Dr. Pedro Moura � PORTUGALIA

WORKSHOP

· JOI — 2 MARTIE 2023

18.10 –

18.20 –

PROGRAM



� Terapia nechirurgicală a adultului cu open bite scheletic
 Dr. Corina Panțel � ORADEA 
� Reabilitare totală în uzuri - caz clinic/protocol
 Dr. Corina Panțel � ORADEA

� Ghidul chirurgical în implantologia orală
Dr. Tiberius Dudan � CRAIOVA

� Caracteristici ale biofilmului dentar cu implicații în practica
   stomatologică profilactică și terapeutică

Asist. Univ Dr. Dorin Gheorghe � CRAIOVA

� Coroane dentare pe zona laterală
Dr. Andrei Ghenciu � CRAIOVA

� Digitalizarea trasabilității instrumentarului stomatologic
Dr. Bogdan Popescu, Ionuț Botorogeanu � BUCUREȘTI

� Premolarizarea o - metodă de tratament viabilă în era implantologiei? 
Dr. Virgil Alexander Pența, Dr. Sorin Pența � BUCUREȘTI

� Creșterea hedonomiei medicului stomatolog prin stimularea
   procesului cognitiv

Dr. Sorin Pența, Dr. Victor Dan Tofan � BUCUREȘTI

� Anxietatea în stomatologie 
 Dr. Sorin Pența, Dr. Virgil Alexander Pența � BUCUREȘTI

� Pozițiile de lucru în stomatologie
 Dr. Sorin Pența, Dr. Elena Cristina Tofan � BUCUREȘTI 
� Protezare… hibridă?

Dr. Mihai Tozlovanu � COVASNA

� Protezarea imediată: rapid, spectaculos și eficient
Dr. Mihai Tozlovanu, Dr. Horia Tozlovanu � COVASNA

� Bula Bichat  - soluția de rezervă pentru închiderea comunicărilor
  oro-sinusale recidivante

As. Univ. Drd. Despina Bereczki-Temistocle � TÂRGU MUREȘ

� Predictibilitate. Wax-up/Mock-up. Analog vs. Digital
   Dr. Anita Bozgan � ORADEA

� Distalizarea molarilor. Metode și implicații clinice
Asist. Univ. Dr. Consuela Bungău � ORADEA

ORA » SALA EMINESCU

SESIUNE PROGRAM CREDITAT EMC

Comunicări orale10.30 - 13.00

· VINERI — 3 MARTIE 2023

10.30 –

10.40 –

10.50 –

11.00 –

11.10 –

11.20 –

11.30 –

11.40 –

11.50 –

12.00 –

12.10 –

12.20 –

12.30 –

12.40 –

12.50 –

PROGRAM

Prelegeri, Comunicări orale,
Workshopuri, Actualități legislative

EN

EN

Pauză11.00 - 11.15

ORA

Pauză13.15 - 14.00

» SALA CREANGĂ & DELAVRANCEA 

10.00 - 11.00 Myofunctional Therapy and the Benefits for the Patient
Niels Hulsink � OLANDA

11.15 - 12.15 Imagistica articulației temporo-mandibulare
Prof. Dr. Mihaela Hedesiu, Dr. Sorana Mureșan, Dr. Raluca Roman, 
Șef lucr. Oana Almășan, Prof. Dr. Mihaela Băciuț, Conf. Dr. Simion Bran,
Conf. Dr. Horațiu Rotaru, Conf. Dr. Cristian Dinu � CLUJ-NAPOCA

Pauză15.45 - 16.00

ORA » SALA CREANGĂ & DELAVRANCEA 

14.00 - 14.45 Noul Ghid de Practică Clinică de nivel S3 al EFP pentru
tratamentul parodontitelor stadiul IV: scurt parcurs
metodologic al unui foarte dificil document de consens
Prof. Dr. Ștefan Stratul � TIMIȘOARA

14.45 - 15.45 Scurtă prezentare a conținutului de recomandări ale Noului 
Ghid de Practică Clinică de nivel S3 al EFP pentru tratamentul
parodontitelor stadiul IV
Prof. Dr. Ștefan Stratul � TIMIȘOARA

16.00 - 17.00 Biomateriale estetice aderente pentru reconstituiri
corono-radiculare directe
Șef. Lucr. Dr. Roxana Ilici � BUCUREȘTI

17.00 - 18.00 Dileme și soluții aplicate în tratamente complexe
de reabilitare implanto-protetică
Șef. Lucr. Dr. Dragoș Epistatu, Dr. Oana Boboc, Dr. Cristina Bușu,
Dr. Florin Dogioiu, Dr. Mirela Negoiță � BUCUREȘTI

12.15 - 13.15 Dentalac – Will Probiotics Change the Oral Health Paradigm?
Maria Rodríguez-Palmero, PhD. � SPANIA

· VINERI — 3 MARTIE 2023

SESIUNE  BONUS DAYS

SESIUNE PROGRAM CREDITAT EMC

www.dental.ro

PROGRAM



ORA

SESIUNE  BONUS DAYS

» SALA SLAVICI 

10.00 - 13.00 Scanarea intraorală tips and tricks
Conf. Dr. Ligia Muntianu � BUCUREȘTI

WORKSHOP

Pauză13.00 - 14.00 

ORA

SESIUNE  BONUS DAYS

» SALA GOGA

10.00 - 18.00 Instrumentarea dinților cu canale curbe - 
de azi este mai simplu!
Dr. Oana Jankay � ORADEA

WORKSHOP

EN

EN

ORA

SESIUNE  BONUS DAYS

» SALA ARGHEZI & BLAGA 

10.00 - 11.30 The Perio-Restorative Interface in Multidisciplinary 
Esthetic Dentistry
Dr. Giacomo Dallari � ITALIA

EN

11.45 - 13.15 The New Normal - Prosthetically Driven Implant Dentistry
Prof. asociat Dr. Joško Viskić � CROAȚIA

14.00 - 15.45 Smile Artistry to Rejuvenate Smile (Multiple Approaches)
Dr. Hussein Naama Al-Mayyahi � IRAK

16.00 - 17.30 Abordarea multidisciplinară a pacientului parodontopat: 
paro-orto-protetică-chirurgie ortognatică
Asist. Univ. Dr. Ioan Barbur � CLUJ-NAPOCA 

Pauză11.30 - 11.45 

Pauză13.15 - 14.00 

Pauză15.45 - 16.00 

www.dental.ro

· VINERI — 3 MARTIE 2023 PROGRAM

Prelegeri, Comunicări orale,
Workshopuri, Actualități legislative

Pauză11.30 - 11.45

ORA » SALA CREANGĂ & DELAVRANCEA 

10.00 - 11.30 Zona de tranziție implantară
Prof. asociat Dr. Bogdan Bâldea � TIMIŞOARA

ORA » SALA CREANGĂ & DELAVRANCEA 

14.00 - Închiderea manifestării

11.45 - 12.45 Full Mouth Rehabilitation by Using Additive Techniques
Dr. Ionuț Brânzan � ZALĂU

12.45 - 14.00 Noi strategii pentru îmbunătățirea esteticii restaurărilor
pe implanturi în zona frontală
Conf. Dr. Cristian Dinu � CLUJ NAPOCA

SESIUNE  BONUS DAYS

ORA

· SÂMBĂTĂ — 4 MARTIE 2023

SESIUNE  BONUS DAYS

» SALA ARGHEZI & BLAGA 

10.00 - 14.00 Medic Dentaprenor - Job Description
WORKSHOP

Management juridic pentru dentaprenori
Av. Luciana Mihai � BUCUREȘTI

Antreprenoriat și contabilitate managerială în trusa 
dentaprenorului abil 
Dr. Vlad-Cristian Deac � ORADEA

PROGRAM
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2-4 MARTIE 2023
HOTEL CARO, BUCUREȘTI

+ Bonus DaysOrganizator

Comitet de organizare:

Șef. Lucr. Dr. Dragoș Epistatu
Coordonator de program

Dr. Panțel Márton György
Președintele comitetului de organizare

Stud. Simona Bila

Stud. Andreea Bandi

Dr. Anita Bozgan

Asist. Univ. Dr. Consuela Bugău

Dr. Vlad-Cristian Deac

Dr. Tiberius Dudan

Asist. Univ. Dr. George Mihai

Dr. Bogdan Popescu

Dr. Horia-Radu Țepordei

Dr. Mihai-Horia Tozlovanu

Narcisa-Carmen Șorop

Str. Barbu Văcărescu nr. 164 A
www.hotelcaro.ro
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