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Congresul Dent4all 2018 
Un congres interesant, mult peste nivelul de student, anunţat. A avut loc la Cercul Militar Bucuresti, motiv pentru 

care în zilele congresului m-am desfătat cu arhitectura superbă a acestei clădiri.  

Acest rezumat conţine ceea ce eu am reţinut la cursurile respective şi am considerat necesar să scriu aici, plus câteva 

note personale sau adăugiri din medicina integrativă.  

Spor la citit. 

 

Curs : P. Eickholtz – Periodontally compromised teeth. When to retain or extract?  

Am observat abordarea minim invazivă a lectorului, motiv de bucurie pentru mine. A prezentat ideile 

dânsului cu mai multe cazuri clinice tratate şi monitorizate în timp, plus studii cu impact publicate în 

reviste de specialitate. Cîteva le voi cita şi eu pe parcursul acestui rezumat. 

Concluzia dânsului este ca în cazurile cu parodontopatii există o istorie nesfârşită de căderi şi reveniri, de pierderi de 

tesut şi restructurări de ţesut. Aşadar dentistul trebuie să cheme, adaptat pacientului, la controale regulate şi 

intervenţii. 

Parodontopatiile fiind boli dificile, cu recăderi multiple, funcţie de situaţia personală a pacientului, este necesară din 

punctul dânsului de vedere o monitorizare strânsă a situaţiei clinice şi intervenţii adecvate funcţie de ceea ce 

observă clinicianul. 

Scopul tratamentului în parodontopatii, consideră dânsul a fi: controlul infecţiei, oprirea distrucţiilor progresive de 

ţesut parodontal, regenerarea ţesuturilor distruse. Rareori dinţii sunt pierduţi spontan, astfel în majoritatea cazurilor  

decizia terapeutică aparţine dentistului, iar implanturile înlocuiesc dinţii, care nu mai sunt. 

C. Tomasi, J.I. Wennström, T. Berglundh – Longevity of teeth and implants – a systematic review, Journal of 

rehabilitation, 2008, 35(supl1),23-35. 

Procentul de pierdere a dinţilor este între 3-7,8% într-un interval de timp între 12-30 de ani, iar cel de pierdere a 

implanturilor  este de 1-10% într-un interval de timp între 10-20 de ani. 
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Intervenţiile au constat, dupa evaluarea tipului de infecţie în lavaje cu clorhexidina gel 27%, apoi 12% şi 6%, 1%, după 

detartraj supra şi subgingival, intervenţii în câmp închis. Menţinere prin instilaţii subgingivale în toată cavitatea 

bucală cu gel cu clorhexidină 1%. Reconstruţii cu os şi membrane parodontale. 

  

Tooth loss after active periodontal therapy. 1: patient-related factors for risk, prognosis, and quality of outcome - 
Eickholz P , Kaltschmitt J, Berbig J, Reitmeir P, Pretzl B. – J Clin periodontol,2008 ;35(2):165-74. doi: 10.1111/j.1600-

051X.2007.01184.x 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eickholz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18199150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaltschmitt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18199150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berbig%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18199150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reitmeir%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18199150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pretzl%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18199150
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Note personale: 

Boala parodontală este o boala strict psiho-somatică, recunoscută astfel la nivel mondial, motiv pentru care stomatologul sau specialistul 

parodontolog poate lucra mult mai bine în echipă cu un psiholog specializat în psihologia cognitiv comportamentală şi un acupuncturist 

specializat în problemele ce apar în zona OMF. 

Persoanele cu aceasta afectare, tind sa „arunce emoţiile la nivelul dintilor”, consideră că dinţii sunt puţin importanţi şi nu înţeleg la nivel 

subconştient importanţa păstrării lor. Tind să nu considere prezentarea la medic importantă şi de multe ori consideră că îşi cunosc afecţiunea 

mai bine decât medicul la care se prezintă pentru tratament. Comportamentul general este unul de tip nocebo, motiv pentru care printre primii 

paşi în diagnosticul complet al afecţiunii este o discuţie cu un psiholog şi o identificare energetică realizată de un acupuncturist. 

Vezi şi aticolul https://dentree.ro/nocebo-şi-placebo-în-economia-timpului-la-cabinet/  

La acest tip de persoane terapia aplicată este de tip integrativ, folosind cât mai multe ramuri din medicină, asociate între ele pentru a avea 

succes pe termen lung şi cât mai puţine recăderi. Vindecarea cazului poate fi obţinută de către stomatolog, doar dupa identificarea sursei 

conflictului intern la psiholog şi tratarea lui prin terapii psihologice adaptate. Până atunci, rolul este suportiv aşa cum s-a menţionat şi în curs. 

Tehnici aplicate de mine cu succes în cabinet sunt urmatoarele: 

- Tehnica oglinzii: pacientul primeste acasa radiografia printată pe hârtie şi poze cu dinţii, este rugat să pună aceste poze într-un loc în 

care le poate vedea zilnic măcar o dată şi să îşi aducă aminte că dinţii sunt importanţi, că oferă zâmbetul dorit şi poate mesteca cu ei. 

I se cere pacientului să se uite în oglindă şi să pipăie cu degetele şi cu limba fiecare dinte în parte şi să spună cu voce tare ce simte 

legat de dinţii proprii. La un an de zile se fac radiografii şi poze noi, se face un document A4 cu poze înainte şi după pentru evoluţie. 

- Tehnici psihologice: dinţii te ajută să apuci viaţa şi să mesteci ideile pe care le gândeşti, deci sunt necesari în viaţa de zi cu zi. Având în 

vedere deficitul prezentat cer pacienţilor să vină, atunci când au luat o decizie, să îmi spună ce planuri de viitor au gândit. Restul este 

în gradina psihologului şi diferă foarte mult de la caz la caz. Acupunctura ajuta foarte mult în stabilizarea cazului pe termen lung. 

- Pentru înlocuirea clorhexidinei (având în vedere că la concentraţii mari au apărut studii ce arată că ar fi probleme secundare ), am 

folosit cu succes combinaţia dintre soluţia glicero-hidro-alcoolică de traista ciobanului cu soluţia glicero-hiro-alcoolica de coacăz 

negru şi soluţia hidroalcoolică de trei fraţi pătaţi în cantităţi egale, diluate în ser fiziologic. Folosirea Thieves 2000 în camera unde 

doarme pacientul 5 picaturi puse pe o hârtie, pe noptieră sau la mai puţin de un metru de zona capului, timp de o săptămână. Se 

repeta la 10 zile tot timp de o săptămână. Apoi funcţie de evoluţia personală se modifică şi adaptează terapia. 

- Toate tehnicile stomatologice de intervenţie menţionate la curs au fost aplicate şi de mine cu rezultate frumoase. 

- Pentru reconstrucţii parodontale se poate utiliza  ca adjuvant şi varianta naturistă Perident plast de la Pronatura purtat peste noapte 

sub forma de pansament parodontal, minim 6 luni,  40 de zile purtat cu 10 zile pauză. 

 

https://dentree.ro/nocebo-si-placebo-in-economia-timpului-la-cabinet/
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Curs P. Perlea, C.C. Nistor, B. Dumitriu – Managementul endodontic al molarilor superiori. Prezentat de Conf. Dr. 

Paula Perlea, pe atunci Decan al Facultatii de Stomatologie, UMF Carol Davila cazurile aparţinând 

As.Univ. Dr.Cristina Nistor 

Un speaker bun, o profesoară aparte, de la care am avut întotdeauna ceva de învăţat. Merită să vezi 

prezentările dânsei, de câte ori auzi ca doreşte să vorbească. Se întâmplă rar.  

Studebaker B. Et al., în 2017 în JOE, au afirmat ca molarii superiori sunt cei mai trataţi endodontic dinţi de la nivelul 

cavităţii bucale, au cea mai mare rată de eşec al tratamentului datorită instrumentării incomplete a sistemului 

endodontic. 

Studiul efectuat în populaţia românească de P. Perlea pe un lot de pacienţi din România a arătat o diferenţă foarte 

mare în identificarea MV2 în cazul tratamentelor efectuate cu MOD faţă de tratamentele efectuate fără MOD, având 

în vedere că în populaţia românească aproape 80% din molarii superiori prezintă MV2. 

Aşa cum de altfel eu sunt obişnuită, Departamentul de Endodonţie din Bucureşti insistă pe o cartografiere corectă 

clinică şi radiologică a cazurilor ce urmează să fie tratate endodontic, să se respecte protocoalele de lucru agreate la 

nivel naţional şi european, să se realizeze o cavitate de acces adaptată corect cazului. 
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Acest curs arată cât se poate de clar că pasiunea şi informarea continuă, coroborată cu o manualitate specială 

necesara endodontului, o diagnoză corectă radiologică clasică sau prin CBCT, poate duce la o predictibilitate ridicată 

a tratamentului endodontic la molarii superiori. Cristina Nistor, este un endodont bun ce merită sa fie mai bine 

cunoscută, în ciuda timidităţii ei native. Eu sunt fericită de evoluţia ei şi pentru faptul că o cunosc de atâta timp. 

 

Curs B. Dumitriu, O. Amza, P. Perlea – Principii de restaurare directă a dinţilor trataţi endodontic. Curs prezentat 

de Prof. Dr. Bogdan Dimitriu.  

Biomecanica, conform Herbert Hatze (1974), reprezintă studiul structurii şi funcţiilor sistemelor 

biologice prin utilizarea metodelor mecanicii. Ulterior s-a adaugat la această definiţie şi modul de 

aplicare a principiilor mecanicii la nivelul structurilor vii. În acest moment la nivel internaţional s-a 

ajuns la concluzia că este obligaţia şi responsabilitatea endodontului de a realiza reconstrucţia coronară a dintelui cu 

sau fără plasarea unui pivot intracanalar. O concluzie pe care eu ca endodont o aştept de foarte, foarte mult timp. 

Aşa cum de altfel am aşteptat până în vara acestui an re-recunoaşterea la nilvel naţional a Masteratului în 

Endodonţie, situaţie îndeplinită de preşedinta pe ţară a Colegiului Medicilor Dentişti, Prof Dr. Ionescu Ecaterina prin 

modificările legale obţinute. Mulţumesc CMDR pentru acest efort şi pentru modificările în denumire, funcţie de 

diplome a medicilor dentişti,  medicilor stomatologi şi  medicilor stomatologi specialişti. 

Prof Dr. Dumitriu a insistat asupra faptului că un caz ideal din atlase este foarte rar întâlnit în practică, iar ca 

endodont, mai ales când retratezi după altcineva, aplici tehnici de biomecanică adaptate cazului în sine, de foarte 

multe ori departe de idealul din atlase.  

Preevazarea trebuie în principal sa fie efectuată la nivel coronar, însă limitat la zona canalului radicular, pentru a 

păstra cât mai mult din ţesutul dentar prezentat. 
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S-a conchis în urma studiilor internaţionale ca deshidratarea dentară minimală întâmplată după devitalizare, poate fi 

importantă din punct de vedere biomecanic, mai ales la nivelul dentinei. În special la nivelul colagenului se observă o 

colabare prin lipsa hidrătarii. La nivelul structurii adamantine prin deshidratare se observă un comportament la 

solicitări de burete rigid cu deformare prin curgere lentă. 

  
S-a observat că timpul mare petrecut de HOCl, 5,25% în dinte, mai ales dacă este preîncălzit, determină eroziuni 

proteice ce duc la o scădere a rezistenţei biomecanice a dintelui.  

Combinarea lavajelor cu EDTA duce la un tipar de eroziune tipic, caracterizat prin disoluţia dentinei peritubare, 

creşterea dimensiunii şi interconexiunilor spaţiilor canaliculare, diminuarea marcată a dentinei intercanaliculare cu 

rezultat final în diminuarea rezistenţei la flexiune a dentinei, cu creşterea susceptibilităţii apariţiei fisurilor şi chiar 

fracturilor verticale. 
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În mod paradoxal, efectele maxime se observa prin utilizarea unor mijloace specifice activităţii clinice endodontice 

corecte: concentraţia mare a HOCl, împrospătarea frecventă a soluţiilor de lavaj şi folosirea lor pe timp îndelungat în 

dinte, utilizarea unor mijloace ultrasonice de agitare a soluţiilor de lavaj. Se poate conchide că tratamentul 

endodontic potentat de factorul timp modifică în sens negativ rezistenţa mecanică a dentinei radiculare la 

terminarea tratamentului endodontic, respectând protocoalele existente. 

Se impune astfel utilizarea unor metode de lucru ce impun sacrificiu minim de substanţă dentară, în concordanţă cu 

cazul în lucru, să se utilizeze materiale de restaurare coronară cu un comportament cât mai apropiat de 

comportamentul dintelui, eventualii pivoţi radiculari folosiţi să se apropie cât mai mult de caracteristicile 

biomecanice ale ţesuturilor dure ( vezi răşinile compozite armate cu fibre de sticlă, şi pivoţii din fibră de sticlă). 

  
Scopul iniţial al terapiei endodontice poate fi compromis de o restaurare coronară sau corono-radiculară neadaptată 

informaţiilor de mai sus, prin concepţie, ca moment al execuţiei, din punct de vedere al materialelor utilizate, prin 

nerespectarea tehnicilor de lucru oferite de producător. 

Factorii necesari de luat în considerare în restaurarea coronară sau coronoradiculară sunt: cantitatea restantă de 

ţesuturi dure dentare sănătoase, poziţia dintelui pe arcadă, tipul de ocluzie, solicitarea determinată de dinţii 

antagonişti, caracteristicile anatomiei externe şi interne a dintelui, parafuncţiile prezente. 

Legat de lungimea pivotului radicular, se menţin minim 4-5 mm maxim 7 mm pentru agregarea intraradiculară, pe 

cât posibil fără frezare pentru locaş. 
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Estetica trebuie în primul rând să asigure funcţionalul. Doar aşa putem vorbi despre estetică. Funcţional înseamnă 

asigurarea biomecanicii. 
Note personale: 

Dintele este o membrană biologică cu dublu sens. Adică, se hrăneşte şi din interior şi din exterior. Aşadar acest organ, spre deosebire de orice 

alt organ din corp, rămâne viu şi după instrumentarea endodontică a sistemului endodontic principal. El continuă să se hranească din limfa care 

îl inconjoară la nivel radicular, din saliva care îl inconjoară la nivel coronar şi energetic din meridianele energetice care îl traversează (de la 1-6). 

Biomecanica dentară necesită din punctul meu de vedere o adaptare la atipia pe care acest organ o prezintă în corpul uman. Astfel, este 

necesar să se ia în considerare acumularea de energie preluată prin masticaţie, fonaţie, circulaţie energetică prin meridianele energetice ce 

traversează zona, traumatisme. Privind astfel este necesară aplicarea fizicii cuantice în zona biologică. 

Aplicaţie practică specifică subiectelor aduse în discuţie de Prof. Dr. Dimitriu ar fi urmatoarea. Dintele fiind deja o membrană biologică cu dublu 

sens din punct de vedere chimic ar putea să fie posibil sa fie şi din punct de vedere al stresului mecanic, sau al stresului energetic încasat în 

structură cu modificările ulterioare care apar, o membrană cu dublu sens. Se ştie deja din acupunctură că se poate ca o structură biologică din 

corp sa fie încărcată cu energie şi descărcată, adică sa fie o formă de membrană cu dublu sens. Aşadar cum se poate aplica la nivel dentar 

această informaţie? Desigur, folosind acupunctura şi poate folosind tot o structură biologică cu efect asupra structurilor biologice şi anume 

planta şi soluţiile extrase din plante. Se ajunge în acest fel la conceptul meu de endodonţie integrativă. 

În vechime se foloseau pentru spălarea dinţilor, uleiuri, pe lângă folosirea pulberilor dentrifrice. Oare cum ajungeau uleiurile să fie eficiente în 

îndepărtarea depunerilor pe dinte? Să luam în considerare încă o dată chimia, fizica şi energetica locală. Uleiul are capacitatea de a îngloba 

structuri dure, însă în fitoterapie sunt cunoscute şi plante care ofera modificari energetice, astfel fiind toate trei modurile de privire teoretică 

amintite mai sus luate în considerare.  



Georgiana Petrescu, Doctor Medic Stomatolog – Congres Dent4All   martie 2018                         9 
 

Busuiocul este o planta polivalentă cu capacităţi energetice recunoscute de fitoterapeuţi. Ce se poate oare întâmpla cu colagenul colabat în 

momentul în care întâlneşte uleiul de busuioc? Desigur că se poate obţine o revenire ad functionem. Dar oare uleiul ulterior folosirii poate fi 

îndepărtat de pe dentină? Sigur că da, dacă luam în considerare modul în care se realizează esterii, aduci în acelaşi loc ulei şi alcool. Iar apoi 

speli cu ser fiziologic, săpunul bio rezultat. 

Luând în considerare aceste aspecte şi folosind un microscop operator dentar(MOD) pentru constatarea teoriei mele, am aplicat în dinţi ulei de 

busuioc realizat de producător pentru uz intern, am putut observa dispariţia macroscopică a fisurilor dentaredin dentina, dupa un interval 

minim de o oră de la aplicare. Verificările ulterioare chiar şi la 6 ani de zile distanţă au arătat un aspect macroscopic restaurat ad functionem, 

cu lipsa fisurilor dentare  macroscopice vechi şi lipsa apariţiei fisurilor dentare noi. 

Este un subiect de studiu pentru cine doreşte să efectueze o confirmare a acestei cercetări. 

 

Curs G. Schmalz – Partial ceramic crowns – clues for clinical success. Universitatea din Regensburg 

Domnul profesor, ca şi anul trecut a venit cu idei noi privitor la materialele dentare, de data aceasta privitor la 

coroanele parţiale. Am observat diferenţele dintre procentele de reuşită ale diferitelor tipuri de materiale folosite 

pentru restaurările coronare protetice şi soluţiile propuse de dânsul pentru folosire în cabinetul stomatologic. 

În Universitatea din Regensburg se efectuază cercetări privitor la materialele dentare. 

Din punct de vedere al longevităţii a oferit urmatoarele procente:  la 10 ani aliaje dentare cu aur 86%, inlay ceramic  

96% la 7 ani (aş fi vrut procentul la acelaşi număr de ani având în vedere apropierea cifrelor...), la 7 ani coroanele parţiale din 

ceramică au următoarele procente de reuşită: Dicor 56%, Empress 81%, CerEm 89% la 6,5 ani (din nou diferenţa de 

interval). 

Coroanele totale ceramice: Empress 84,5-94,5% la 5 ani, Li-disilicate 95,5% la 10 ani. 

  
Note personale: consider ca trebuie luată în considerare informaţia că orice aliment mestecat pe aceste coroane ceramice se va impregna 

energetic în ritmul cardiac în sistemul diluţiilor homeopatice. Vezi articolul cu Congresul de medicina integrativa din 2015. 

https://dentree.ro/congresul-de-medicina-integrativa-noiembrie-2015/  

Aşadar, chiar dacă retenţia ceramicii litiu-disilicat este mult mai bună conform studiilor prezentate de prof. Schmalz, la fel ca la amalgamele 

dentare demonstrate că afectează la distanţă prin formarea de soluţii homeopatice înalte de mercur, am o întrebare privitor la litiul şi siliciul 

din compoziţia lor, aşa cum de asemenea la ceramicile pe zyrconiu am o întrebare privitor la aluminiul din compoziţia lor. Întrebare oficială 

desigur. 

În rest prezentarea a fost inţesată, cu umor german tipic.  

A fost o gura de oxigen între celelalte prezentări ale unor profesori tipicari şi perfecţionişti, cu subiecte grele şi ca informaţie şi ca abordare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dentree.ro/congresul-de-medicina-integrativa-noiembrie-2015/


Georgiana Petrescu, Doctor Medic Stomatolog – Congres Dent4All   martie 2018                         10 
 

Curs S. Dalampiras – Sugical assistance în the ortodontic treatment. Universitatea Aristotle, Grecia. 

Un curs frumos prezentat, cu foarte multe cazuri reusite. Am observat un protocol de lucru bine stabilit de către 

dânsul privitor la modul de abordare al cazului pentru a avea o predictibilitate înaltă a sucesului terapeutic final. 

  

  

  
Am introdus în aces rezumat doar cateva imagini din aceasta prezentare completă a posibilităţilor chirurgicale de 

ajutor pentru ortodont. 
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Curs SD Litvinov – Material LitAr as an alternative to modern cellular technology. Universitatea Samara 

Traducerea a fost asigurata de Prof. Dr. G. Nicolau căruia îi mulţumesc pentru efort şi pentru ceea ce a 

prezentat la congres, dar aleg să ţin pentru mine. Vă provoc să îl audiaţi cu proxima ocazie. 

Profesorul Litvinov, a prezentat parţial cercetările dânsului privitor la materialul LitAr şi în 2010 la 

Congresul ARE de la Craiova, înainte de publicarea în JOE a rezultatelor obţinute, motiv pentru care 

eficienţa acestui material nu a mai fost un şoc atât de mare pentru mine. Aştept implementarea lui în Europa de 8 

ani de zile, sper că în curând,aşa cum dânsul a promis, să reuşească să vină şi în România cu acest material 

impresionant, după implementarea lui în Franţa.  

Cu acest material s-a reusit reconstrucţia parţială a unor ţesuturi precum: smalţ, dentină, pulpa dentară, ţesut 

parodontal, creier, inimă, ficat, plămâni, piele, oase lungi, oase scurte, tendoane, nervi. Mi-a declarat la asaltul meu 

de întrebări de după prezentare, că nu a putut restructura ţesut renal şi că nu a avut ocazia să restructureze ţesuturi 

oculare. Acesta este motivul pentru care consideră materialul dânsului ca fiind cu rol de bază pentru organism 

pentru restructurare şi nu ca material înlocuitor al celulelor stem. 

Prezentarea a avut loc în limba rusă conform obiceiului în aceasta zonă a lumii de a vorbi în limba proprie la orice 

prezentare publică, chiar dacă ştie limba română sau engleză. 

Materialul se plasează la locul unde este necesar să se reconstruiască, după care se aşteaptă 15- 20 de zile, timp în 

care materialul este biodegradabil şi este eliminat, iar organismul structurează în locul lui ţesutul respectiv. 

Materialul porneşte regenerarea ţesutului , determinând la suprafaţa lui sintetizarea de nanocristale de 

hidroxiapatită la nivelul ţesuturilor dentare iar apoi apariţia vasului de sânge determinant în restructurare.  

S-a cercetat evoluţia cu ajutorul CBCT şi analize morfologice la animale de laborator. 
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Mai sus a arătat în serie de imagini, formarea unui cristal de hidroxiapatită conform www.eyeofscience.com . 

  

  

  

http://www.eyeofscience.com/
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Specific LitAr este formarea la locul implantării a canalului vascular primar cu rol regenerator. 

Avantajele materialului sunt: se modelează uşor în zona afectată pentru a acoperi defectul, nu determină un răspuns 

imun sau autoimun, nu necesită operaţii adiţionale de eliminare a materialului, oferă o restructurare predictibilă a 

ţesuturilor parenchimatoase, a osului, elimină infecţiile locale şi posibilitatea infectării locale postoperatorie, poate fi 

monitorizat postoperator cu raze X sau prin computer tomograf, determină restabilirea memoriei genetice personale 

(fără a reproiecta în vibraţie joasă holograma informaţională primară, aşa cum a detaliat la întrebările mele de după prezentare). Materialul 

poate fi achiziţionat în formă de bucăţi tip cub, membrană similară celor parodontale, pudra, lichid în seringă funcţie 

de zona în care este necesar să fie implantat - din Rusia în acest moment. Este necesar să se respecte întocmai 

ghidajul oferit de producător pentru a obţine rezultate predictibile, conform prezentării.  

Intramedular materialul Litar stimulează regenerarea celulară posttraumatică. 
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Închei acestă expunere amănunţită a acestui curs cu aceeaşi speranţă pe care am transmis-o d-lui Prof. Litvinov ca 

acest material, LitAr, va intra şi în Uniunea Europeană spre folosul multor oameni care au atâta nevoie de el. 

 

Curs N. Forna – Sisteme moderne de formare a studenţilor în medicina dentară. UMF Iaşi 

Prof. Dr. Norina Forna,Decan al Facultăţii de medicină dentară Gr. T. Popa din Iaşi, în curând şi 

preşedinte al Societăţii de medicină dentară balcanică a prezentat nivelul excepţional de dotare la 

care a ajuns facultatea de la Iaşi, la 70 de ani de la infiinţare. 

Dânsa a fost întotdeauna interesată de noile tehnologii şi implementarea lor în stomatologie şi în 

învăţământ. Folosind fonduri europene a dotat universitatea ieşeană cu roboţi de antrenament, simulatoare cu o 

paletă largă de afecţiuni pentru antrenarea studentului, sisteme computerizate de evaluare precisă a pacientului şi a 

studentului la lucru, echipamente pentru cercetare, sisteme video, sisteme laser minim invazive, tehnologie pentru 

laboratoare de tip cad-cam. 
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Se observă în urma implementării acestui sistem modern de lucru în facultate, o tendinţă mai mică a absolvenţilor de 

a părăsi ţara pentru a lucra în străinătate de la 13,6% la 7,2% în doar 3 ani şi o creştere a dorinţei de perfecţionare 

prin accesarea programului naţional de rezindeţiat de la 11,9% la 46,4%. 

Concluzii: 

- 68% dintre absolventi au dorit să practice în cabinete private, din care 40 % au reuşit să se angajeze 

- Dintre aceştia, 30,4% au dorit să închirieze un cabinet şi să pornească direct pe cont propriu dupa terminarea 

facultăţii, 27,8% au reuşit să îşi îndeplinească acest vis. 

- O diplomă de masterat a fost dorită de 39,6% din absolvenţi, însă numai 9,5% au reusit să o obţină 

- 74,8% din absolventi au dorit să urmeze programul de rezidenţiat, dintre ei, 32,3% au reuşit să intre la 

rezindenţiat. O performanţă având în vedere examenul respectiv. 

- Practica în străinătate a fost dorită de 40,9% dintre absolvenţi, însă doar 11,6% au părăsit ţara şi lucrează în 

străinătate în domeniul medical. 

- 100% dintre absolvenţi au declarat că a fost eficientă consultanţa în carieră pentru alegerile ulterioare. 

 

Curs M. Koch – Dental development pictures, interesting for general practitioner. Universitatea Heidelberg 

Prezentarea dânsului a fost acoperită cu multe cazuri clinice motiv pentru care şi rezumatul meu 

este unul vizual. 

Problemele apărute la dezvoltarea structurilor dentare sunt în creştere, datorită alimentaţiei mamei 

şi copilului, stress-ului cotidian, terapiilor cu antibiotice sau chiar chimioterapice, cu fluor. Anomaliile 

genetice au şi ele locul lor. Diferenţele de diagnostic la copii fiind destul de greu de observat, iar un diagnostic corect 

poate  duce la o terapie ghidata corect. 
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Curs E. Cotti – How is apical periodontitis influenced by systemic health. Universitatea din Cagliari 

DDS. MS. Elisabetta Cotti, secretarul Societatii Europene de Endodonţie este un prezentator spumos 

de fiecare dată. Se implică mult în tot ceea ce face. A fost o prezenţa interesantă şi la Congresul ARE 

de la Craiova, din 2010. Consideră ca în endodonţie lumea este foarte mică, iar la congrese, noi de 

fapt schimbăm păreri şi opinii, nefiind nimeni profesor. Consideră că succesul în meserie depinde de 

cât de precis eşti în atingerea fiecarui pas din protocolul de lucru. În mai 2018, la 2 luni de la congresul al cărui 

rezumat îl scriu, a reuşit să definitiveze la Congresul de la Cagliari protocoalele de lucru în medicina dentară pentru 

pacienţii imunodeprimaţi, cu boli sistemice grave şi pacienţii aflaţi în terapii cu medicamente biologice. O felicit 

pentru acest pas. 

În 1999 s-a statuat faptul ca succesul terapiei endodontice este relaţionat cu prevenirea şi tratamentul parodontitei 

apicale. Aşadar de atunci se considera apariţia vindecării în urma controlului radiologic, nu doar prin lipsa durerii. 

Ghidurile de calitate stabilite de ESE în 2006 cuprind: canalul preparat trebuie să cuprinda canalul original, constricţia 

apicală trebuie menţinută, canalul trebuie să se termine într-o micşorare de diametru apicală, iar canalul trebuie să 

aibă o conicitate de la coroană către apex. 

Parodontitele apicale persistente se situeaza statistic în ţările europene între 24-65%. Factorii frecvent implicaţi sunt 

intraoperatori: control aseptic inadecvat, canale principale nedescoperite, instrumentare insuficientă, restaurări 

coronare sau corono-radiculare inadecvate. 

În condiţii clinice controlate, cu prezenţa parodontitei apicale preoperator, potenţialul unei vindecări favorabile fie 

că vorbim de TC sau de RTC este de 75-80%. 

De asemenea, responsabile pentru parodontita apicală sunt şi factori sistemici ca: status pro-inflamator, răspuns 

imun afectat, asociate cu boli sistemice. 

  
Se ştie că parodontita apicală este factor favorizant pentru un potenţial răspuns crescut sistemic al inflamaţiei. Deşi 

de anul trecut s-a exclus afectarea inimii şi vaselor de sânge de către infecţiile periapicale dentare. Oare reversul este 

posibil? Este posibil ca sănătatea sistemică să afecteze infecţia endodontică? 

Da. Anumite boli sistemice pot afecta vindecarea după tratamentul endodontic. 
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Pacientura se schimba sub ochii noştri privitor la statusul general de sănătate, trăiesc mai mult, primesc 

chimioterapice, medicamente biologice uneori, iar noi trebuie să îi tratăm în aceste condiţii. Procentul ajunge în 

acest moment la 15% din populaţie. 

Probleme medicale sistemice, factori genetici şi medicaţia poate influenţa infecţia endodontică prin: 

- Mărimea leziunii 

- Frecvenţa şi severitatea abceselor 

- Modul de vindecare şi timpul de vindecare modificat ce se poate extinde de la o săptămână la 3-6 luni. 

Marending M, Peters OA, Zehnder M. Factors affecting the outcome of orthograde root canal therapy in a general 

dentistry hospital practice. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005 Jan;99(1):119-24. 

Segura-Egea JJ, Martín-González J, Cabanillas-Balsera D, Fouad AF, Velasco-Ortega E, López-López J. Association 

between diabetes and the prevalence of radiolucent periapical lesions în root-filled teeth: systematic review and 

meta-analysis. Clin Oral Investig. 2016 Jul;20(6):1133-41. doi: 10.1007/s00784-016-1805-4. Epub 2016 Apr 8. 

  

Atunci când antiinflamatoarele  clasice nu funcţionează, nici măcar glucocorticoizii, se trece la terapia cu droguri 

biologice care nu sunt medicamente realizate din plante, ci antiinflamatoare mult mai puternice, de sinteză. Exemplu 

Humira(Adalimumab), Rituxan(rituximab), Enbrel(Etanercept), Herceptin(Trastuzumab), Avastin(Bevacizumab), 

Remicade(Infliximab), Lantus(Insulin glargine), Neulasta(Pegfilgrastim), Avonex(Interferon Beta 1A), 

Lucentis(Ranibizumab). 

Concluzii: 

Persoanele ce au în tratament medicamente biologice sau persoanele cu boli autoimune necesită o premedicaţie 

antibiotică, atunci când este necesar să tratăm endodontic o parodontită apicală. De asemenea la aceşti pacienţi se 

face monitorizare clinică mai deasă pentru a observa din timp eventualele leziuni apicale nou apărute. 

La pacienţii cu boli sistemice s-a observat o incidenţă mai mare a leziunilor periapicale în comparaţie cu grupul de 

control. A specificat că nu cunoaşte să fie posibilă adăugarea antihistaminicelor la aceste terapii şi că a fost 

demonstrat de Torabinejad faptul că antibioticul şi antiinflamatorul nu este potenţat ca eficienţă de antihistaminice. 

Femeile tratate cu medicaţie biologică au prezentat un procent semnificativ mărit de leziuni periapicale. 

Sistemul imun şi medicaţia pot determina la pacienţi o modificare a răspunsului de vindecare la terapia endodontică. 

Ciantar M, Adlam DM.Treatment with infliximab: Implications in oral surgery? A case report.Br J Oral Maxillofac 
Surg. 2007 Sep;45(6):507-10. Epub 2006 Jul 27. 
Guivarc'h M, Ordioni U, Catherine JH, Campana F, Camps J, Bukiet F. Implications of endodontic-related sinus 
aspergillosis in a patient treated by infliximab: a case report. J Endod. 2015 Jan;41(1):125-9. doi: 
10.1016/j.joen.2014.09.022. Epub 2014 Nov 4. 
Cotti E, Careddu R, Schirru E, Marongiu S, Barca MP, Manconi PE, Mercuro G.A Case of SAPHO Syndrome with 
Endodontic Implications and Treatment with Biologic Drugs. J Endod. 2015 Sep;41(9):1565-70. doi: 
10.1016/j.joen.2015.04.005. Epub 2015 May 23. 
A încheiat prezentarea cu un citat: Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Seneca (Artele sunt slujitorii vieţii, iar 

înţelepciunea le conduce). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marending%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15599359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20OA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15599359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zehnder%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15599359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15599359
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Segura-Egea%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%C3%ADn-Gonz%C3%A1lez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabanillas-Balsera%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fouad%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Velasco-Ortega%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B3pez-L%C3%B3pez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27055847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27055847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciantar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16875761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adlam%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16875761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16875761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16875761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guivarc%27h%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ordioni%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Catherine%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campana%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Camps%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=infliximab+endodontic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cotti%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26008113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Careddu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26008113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schirru%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26008113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marongiu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26008113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barca%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26008113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manconi%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26008113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mercuro%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26008113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=case+of+sapho+sindrome+joe
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Note personale: am avut ocazia şi la noi în ţară să tratez pacienţi cu reacţii foarte lente la tratamentul endodontic. Ajutătoare au fost la 

lavajele finale ale sistemului endodontic cu alcool, în care am adăugat soluţii combinate de plante. O variantă, poate utilă şi altora, este: 

rozmarin combinat cu frasin şi cu mesteacăn pufos. 

 

 

Curs B Kargul – Use of minimum intevention dentistry în caries management. Universitatea Marmara 

O prezentare fină, creată cu atenţie la detaliu, similar autoarei.  

Intervenţia minimă propune o cale sistematică de a introduce conceptele actuale în stomatologie. 

MID= minimaly invasive denstistry este o tehnica prietenoasă cu copilul, propune minime intervenţii 

ale dentistului, presupune munca acasă a copilului pentru dinţii proprii, detecţia cât mai rapidă a 

leziunilor carioase, identificarea factorilor de risc şi a factorilor determinanţi, educarea pacientului şi 

a părinţilor. 
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Tehnicile de detecţie a cariilor şi de diagnosticare sunt cunoscute de toata lumea, nu voi insista asupra acestei părţi. 

Remineralizarea dentară se poate realiza conform d-nei Kargul prin următoarele variante: fluorizare în cabinet, paste 

de dinţi cu fluor, ape de gură cu fluor, sigilarea fisurilor cu compozite sau CIS fluide colorate(Fuji triage), lacuri 

dentare de tip MI varnish, 38% amina fluorizată cu argint coloidal, produse ce conţin arginină 8% diluată într-o 

soluţie de carbonat de calciu pentru hipersensibilitate dentară, paste cu CPP-ACP de tip Tooth mouse şi MI paste 

plus(CPP-ACFP), gume de mestecat cu xylitol, ROCS medical minerals gel dentar(continut de calciu, magneziu, fosfor, 

xylitol), Icon resin inflitration(DMG) ce contine peptida P11-4 cu efect biomimetic de autoasamblare, 

probiotice(Lorodent) şi suplimente alimentare cu minerale. 
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Curs I.A. Shugailov – Innovative technologies reduce the risk of omplications în dental practice . Academia de 

stomatologie inovativă, Rusia şi Ministru al Sănătăţii.  

Acest curs a fost centrat pe folosirea laserului stomatologic şi a anesteziei cu xenon amestecat cu 

oxigen. 

În 1970 a fost dezvoltat laserul cu excimeri de către o echipă condusă de Alecsander Prokhorov,  

Nikolai Baskov, Danilycev A., Popov Y. În 1974 A. Prokhorov a primit premiul Nobel pentru 

această invenţie împreună cu Charles H. Townes şi Nikolai Baskov. 

Între 1994-1996 a fost dezvoltat laserul stomatologic Onyx împreună cu dr Hilgers(SUA), dr Boutoussov(Austria). 

Laser-ul prezentat stLase,  a pornit la origine din varianta denumita Onyx îmbunătăţit de prezentator împreună cu 

inventatorul Epic Pro. Ulterior s-au separat şi au continuat fiecare firma propriile produse. Se poate observa mai jos, 

conform prezentării superioritatea acestui laser. 
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Anestezia dentară cu xenon şi oxigen  

Xenonul este un gaz inert, care nu afecteaza plămânii şi se elimină rapid din plămâni, este prietenos cu sistemul 

cardiac, oferă o bună anestezie, o bună relaxare musculară, nu arde şi nu explodează, este de două ori mai puternic 

anestezic decat N2O. 

Ofera anestezie, analgezie şi mioplegie. 
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Note personale: Am mai spus într-un alt articol ca laserul este prietenos cu pacientul dar nu şi cu medicul care trebuie să lucreze cu el prea mult 

timp pe zi. De vazut: https://dentree.ro/laserterapia-forta-vindecatoare/ 

Având în vedere că xenonul se poate combina cu oxigenul într-o formă non-toxică, mă întreb ce s-ar putea obţine prin combinarea ozonului cu 

xenonul. Oare cumva se potenţează efectele deja cunoscute ale ozonului în terapie? 

 

Curs G. Tuluş – Endodontic diagnosis and therapeutic decision making.  

Aşa cum am spus şi anul trecut, nu ratez nici un curs al dânsului, atunci când este la o distanţă pe 

care o pot parcurge. 

Fiind un fin diagnostician, am avut ocazia să îmi reglez informaţiile privitor la protocoalele 

existente, la cât de importantă este privirea atentă pentru prima dată a radiografiei cazului, a 

situaţiei clinice. 

Încep cu jurământul depus de unii medici avand în vedere câte variante există: „Jur, pe Apollon medicul, Asklepios, 

Haigeia şi Panakeia şi iau ca martori pe toţi zeii, să respect după puterea şi priceperea mea următorul legământ: Voi 

prescrie tratamente spre binele bolnavilor mei, după priceperea şi capacitatea mea şi niciodată nu voi vătăma pe 

nimeni, atât cât îmi va sta în putinţă.” Hipocrates (400 IEN) 

Cazul prezentat mai jos este un exemplu interesant. A fost publicat în revista de specialitate. 

Pacienta s-a prezentat cu tabloul clinic ce poate fi observat mai jos, cu diagnostic diferenţial dificil. În urma realizării 

CBCT s-a descoperit că la extracţia molarului de minte, cu 8 luni în urmă, s-a secţionat şi rădăcina distală a molarului 

doi, situaţie care a dus la pulpită cu parodontita apicală acută/subacută.  

Următoarele cazuri arată complexitatea nativă a sistemului endodontic, sau crescută cu ajutorul medicului mai puţin 

informat, cu capacităţi terapeutice reduse. 

  

https://dentree.ro/laserterapia-forta-vindecatoare/
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Închei prezentarea cu frumoasele cartografieri şi instrumentări din ultimele imagini(ultima instrumentare aparţine 

unui endodont foarte special pe nume Michael Arnold).  
Note personale: Având dotarea materială necesară, cunoştinţele şi manualitatea adaptate la tratamentul sistemului endodontic cu toate 

provocările care pot aparea, endodontul poate părea un magician sau poate chiar un zeu. Însă tot ceea ce se obţine are în spate mult studiu 

informaţional şi clinic şi acceptul pacientului pentru tratamentul de efectuat (pacient determinat să fie placebo). 

Am ramas în minte cu paralela dintre copacul foarte bătrân care necestită tratament şi dinţii pacientilor. Grădinarul priveşte un copac ce a 

rezistat sute de ani, a ajus să fie monument istoric, însă are nevoie de tratament pentru a mai rămâne în viaţă. Întrebarea este ce faci în 

asemenea situaţie: păstrezi copacul, îi oferi tratamentul necesar din varii motive, îl tai să faci loc pentru altceva mai adaptat situaţiei locale, 

întrebi oamenii care vin des acolo să îl vadă. Între idealism, pragmatism şi părerea grădinarului(medic) cea mai bună alegere este să asculţi cu 

atenţie dorinţa pacientului şi să efectuezi corecţiile necesare pentru a integra protocoalele medicale în respectiva idee. 

 

Curs I. Iatrou – Oral and maxillofacial surgery for children and adolescence, important issues for the dentist. 

Universitatea din Atena. 

Observăm cu toţii creşterea numărului de leziuni tumorale benigne şi maligne la copii şi 

adolescenţi, cu depăşirea în ultimii 8 ani a frecvenţei traumelor ce necesită intervenţii chirurgicale. 

Acest curs îl voi prezenta în imagini pentru colegii mei ce au nevoie să observe şi să reţină imaginea 

unei situaţii ce necesită consult chirurgical rapid (şi psihoterapie postraumatism). 

Am reţinut particularităţile pacientului copil, cunoscute pentru mulţi dintre noi, dar poate nu pentru toţi: mărimea 

copilului faţă de mărimea leziunii şi faţă de structurile anatomice în concordanţă cu vârsta, semne vitale diferite faţă 

de adult (puls, tensiune, frecvenţa respiraţiei), patologie diferită, considerente emoţionale şi de comportament, 

parametri diferiţi pentru anestezie, procese de vindecare mult mai rapide (dar şi de evoluţie a bolii), dozarea 

medicamentelor funcţie de greutate, diferenţe de abordare a tratamentului, limba este mult mai lată şi mai lungă 

faţă de restul structurilor anatomice, cu risc crescut de sufocare în timpul anesteziei totale. 

Faţă de anii 1970 rata de supravieţuire la 5 ani, aşa cum se discuta în chirurgie, a crescut mult per total în urma 

apariţiei noilor tehnici de lucru, cu câmp vizual mărit, materiale îmbunătăţite ect. , însă procentele diferă funcţie de 

tipul de leziune. De reţinut agresivitatea rabdomiosarcomului şi a osteosarcomului la copil. 
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Prof. Dr. Iatrou a devenit Doctor Honoris Causa al UMF Carol Davila în timpul acestui congres şi s-a alăturat 

colectivului de profesori ai universităţii. 
În incheierea acestei prezentari doresc „să ridic o idee la fileu”. Consider ca ar putea fi necesar şi util să existe chirurgi OMF cu specializare în 

chirurgie pediatrica OMF. 

Note personale: Acest curs a fost similar cu citirea unui tratat de chirurgie OMF pediatrică. A trecut prin toate capitolele mari, prezentând 

cazuri importante, cu evoluţie în timp. O muncă importantă şi susţinută în realizarea prezentării. A fost dornic să răspundă şi la întrebări după 

aceea în condiţiile în care s-a încadrat şi în timpul oferit. Este greu de întâlnit un asemenea prezentator în stomatologie.  

După acest congres stomatologia a mai pierdut o opinie importantă, Prof Dr. Adi Garfunkel. Obişnuiam să îl citesc cu 

interes în revista pe care o patrona. Avea un stil săltăreţ, glumeţ. Obişnuia să spună că stomatologia trebuie făcută şi 

vorbită cu inima. Ceea ce recunosc, eu aplic încă din facultate.  

În incheiere în anul în care România celebrează 100 de ani de la Marea Unire, UMF Carol Davila celebrează 70 de ani 

de la înfiinţarea Facultăţii de Stomatologie. O facultate ce a făcut istorie la Bucureşti în 1970 prin determinarea 

întregii lumi ştiinţifice să denumească prescurtat dinţii la fel şi din câte ştiu, codarea coloristică şi pe mărimi a acelor 

endodontice tot atunci a fost hotărâtă. Mă corectaşi, dacă greşesc. 

Doresc facultăţii pe care am absolvit-o să ofere României cât mai mulţi specialişti care să lucreze cu inima, din 

pasiune pentru meserie. 

La plecarea spre casă, am descoperit placa memorială plasată pe clădirea Cercului militar din Bucureşti. Am 

descoperit cu această ocazie, că în calendarul vechi suntem în anul 7526. Că acest loc era considerat cândva centrul 

oraşului. Şi poate că rămâne pe termen lung ca cel puţin pentru studenţii la stomatologie, centrul oraşului o dată în 

an să fie la Cercul militar. 
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