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SMOKING CESSATION - A “MUST HAVE” OF GOOD ORAL HEALTH STATUS (Abstract):  

Chronic tobacco consumption is a disease per se and it is defined as nicotine dependence. Furthermore, smoking 

is known to induce many diseases such as cancers, cardiovascular disorders, chronic obstructive lung diseases, 

etc., to seriously affect pregnancy and delivery in smokers as well as infant and foetus, to be an unaesthetic 

condition and to generally damage anyone actively or passively exposed to this major risk factor. From dental 

medicine practitioner’s point of view, we can say for sure smoking has a negative impact on oral health and on 

evolution towards healing of oral pathology in smokers. By such perspectives, we propose an analysis of best 

pattern to make dentists willing to involve in smoking cessation interventions. Therefore, best examples to 

enable dentists to preserve smoke-free patients and to avoid negative consequences of tobacco on oral health 

status are looked for. Despite scientific evidence of incriminatory effects of tobacco on human health, tobacco 

products continue to be legally sold everywhere in the world. Dentists have the opportunity to periodically assist 

smoking patients in their practice. So, if current or former smokers, such occasions should be frutified towards 

smoking abstinence or to create motivation to maintain smoke-free status in never smokers. Dentists should 

routinely evaluate smoking status of their patients, assess willingness to quit smoking and send motivated 

smokers to specialized smoking cessation centres which are now available in many cities in Romania. Swiss 

expertize on motivational interview to stop smoking is quoted, by giving example a team of Swiss dentists that 

have successfully implemented in their country a model of dentists units team trained to specifically assist 

smokers to quit in dentistry. 

 

Key words: smoking, dentists, smoking cessation, nicotine dependence, oral health. 

 

Fumatul este o cauză majoră de 

îmbolnăvire şi mortalitate prematură pe 

glob; mai mult, fumatul este principalul 

factor de risc evitabil de acest gen, ştiut fiind 

că speranţa de viaţă a unui fumător, chiar în 

situaţia în care nu survin afecțiuni cauzate 

de fumat, este totuşi cu 5 până la 8 ani mai 

mică faţă de a unui individ care nu a 

consumat tutun.  

Consumul  îndelungat de tutun constituie 

o ameninţare dovedită ştiinţific pentru o 

multitudine de boli, dar totodată el este o 

boală în sine, cunoscută  şi sub denumirea 

de  dependenţă nicotinică. Expunerea la 

tutun influenţează  aproape fiecare organ din 

corpul omenesc, are  efecte negative asupra 

dezvoltării intrauterine a fătului şi asupra 

sarcinii şi afectează  şi sănătatea 

nefumătorilor expuşi pasiv la fumat. Toate 

acestea se întâmplă pentru că fumul de 

ţigară conţine peste 4000 de componenţi 

chimici toxici, 60 dintre aceştia carcinogeni 

recunoscuţi, iar  aceştia odată livraţi zi de zi, 

vreme de ani la rândul, în organism vor 

acţiona nociv la nivelul diferitelor aparate şi 

sisteme, producând boli şi nu de puţine ori 

decese la vârste tinere.  

Pe lângă implicarea fumatului în cancere, 

boli obstructive pulmonare, boli cardio-

vasculare, moarte subită,  cataractă, infecţii 
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respiratorii, ulcer gastric, predispoziţia de a 

naşte copii prematuri, etc., consumul de 

tutun are consecinţe dăunătoare şi la nivelul 

cavităţii orale, având un impact negativ 

asupra sănătăţii orale şi asupra evoluţiei spre 

vindecare a patologiei orale la fumători.  

Spectrul afecţiunilor orale asociate 

fumatului cuprinde în principal: stomatita 

nicotinică, boala periodontală, leucoplazia, 

retracţiile focale gingivale cu pierderea 

ataşamentului periodontal, gingivita acută 

necrotic-ulcerată, candidoza cronică 

hiperplastică, glosita mediană romboidă, 

limba păroasă, lichen plan, carii dentare, 

pierderea dinţilor, etc. Există şi efecte 

negative specifice unui anumit tip de produs 

din tutun. Astfel, utilizatorii de pipă au un 

risc mai mare de cancer de buze şi limbă, 

sau prezintă eroziuni şi abrazii dentare de la 

contactul cu pipa. Cei care fumează trabuc 

sunt mai des afectaţi de carii dentare dar şi 

de stomatită, datorită contactului prelungit 

iritant cu fumul de tutun fierbinte, conţinând 

cantităţi mari de nitraţi şi amoniac. În fine, 

tutunul mestecat este incriminat explicit a 

produce leucoplazie şi recesiuni gingivale.  

Consumul cronic de tutun este 

responsabil nu numai de apariţia bolilor de 

mai sus, ci şi de agravarea acestora sau 

reducerea eficienţei tratamentelor 

stomatologice, dacă nu este oprit fumatul. 

Aşadar, pe lângă medicii generalişti, şi 

dentiştii pot avea preocupări legitime legate 

de asistenţa medicală a pacienţilor care sunt 

fumători, spre beneficiul clar al pacienţilor 

din stomatologie. 

Pe de altă parte, specialiştii în domeniu 

avertizează că, şi  dacă fumătorii doresc cu 

tot dinadinsul să întrerupă fumatul, devenind 

conştienţi de pericolul la care se expun, 

dependenţa nicotinică este motivul  cheie 

pentru care, după un număr de ani, ei nu 

reuşesc acest lucru fără ajutor medical, cu 

aceeaşi uşurinţă cu care au iniţiat consumul 

tabagic la tinereţe.  

Iată de ce în toate ghidurile de practică 

referitoare la renunţarea la fumat, consumul 

de tutun, respectiv fumatul se defineşte ca o 

boală, iar numele ei este dependenţă 

nicotinică. Dependenţa de care vorbim este 

datorată strict nicotinei, constituent nelipsit 

din orice produs fabricat din tutun. 

 

Se pune aşadar întrebarea logică: nu ar 

fi mai simplu să prevenim această boală, 

fumatul? Şi dacă da, în ce fel? Mai exact 

care ar putea fi exact rolul medicului dentist 

în acest scop?  

La aceste întrebări vom încerca să 

răspundem pe scurt în cele ce urmează. 

 

Desigur că prevenirea iniţierii fumatului 

reprezintă soluţia ideală, numai că tutunul, 

poate singurul produs comercializat legal cu 

toate că s-a dovedit a  dăuna fiecărei 

persoane expuse şi a ucide aproximativ 50%  

dintre cei care şi-l administrează, poate fi 

cumpărat şi consumat cu foarte mare 

accesibilitate. În consecinţă şi în ciuda unor 

reglementări internaţionale legislative în 

vigoare,  fumatul este larg răspândit pe glob, 

mai ales ca urmare a  unei educaţii deficitare 

a populaţiei cu privire la riscurile acestuia 

pentru sănătate.   

Profilaxia dependenţei nicotinice şi a 

tuturor maladiilor cauzate de aceasta, 

inclusiv cele din sfera orală ar presupune 

programe eficiente de educare a copiilor şi 

adolescenţilor pentru a nu mai începe să 

fumeze, mai cu seamă pentru a nu deveni 

fumători zilnici dacă au experimentat deja 

fumatul. Este ştiut că de cele mai multe ori 

aceasta este vârsta la care se iniţiază 

consumul produselor din tutun fie din 

mimetism, curiozitate, dorinţa de a se simţi 

adult sau pur şi simplu, în ţările cu măsuri 

deficitare de control al tutunului, datorită 

publicităţii excesive din industria de 

ţigarete.       

Iată doar câteva motive solide pentru care  
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asistenţa medicală acordată fumătorilor de 

către specialistul în medicină dentară ar 

trebui să înglobeze pe viitor şi în ţara 

noastră noţiuni de consiliere în vederea 

evitării consumului de tutun, asigurându-se 

astfel  abordarea coerentă a patologiei  orale 

cauzate de acest factor de risc. Un fapt 

absolut necesar fie şi din considerente 

statistice: 30 % din populaţia ţării  este 

alcătuită din fumători, deci o treime din 

pacienţii cărora dentiştii le acordă îngrijiri se 

supun pericolelor  mai sus enumerate. [1]   

Abordarea complexă a sănătăţii orale şi 

din perspectiva profilaxiei unui factor de 

risc redutabil aşa cum este fumatul nu va 

face decât să crească calitatea actului 

medical în cabinetul de medicină dentară.   

Prin natura preocupărilor sale şi 

specificul profesiunii, medicul dentist are 

ocazia, poate mai adecvat şi mai accesibil 

decât alte categorii de specialişti,  să ofere 

recomandarea de renunţare la fumat, în 

cadrul unui mesaj complex despre sănătatea 

orală. Nu în ultimul rând, prin vizitele 

medicale periodice în cabinetul dentar, 

medicul dentist are oportunitatea de a 

acţiona precoce, de multe ori în stadii 

incipiente ale tabagismului cronic, 

prevenind prin sfatul său antifumat apariţia 

unor maladii severe, chiar mortale - şi  aici 

se includ şi afecţiuni din alte sfere decât cea 

stomatologică.  

Revenind la prevenţia propriu-zisă a 

afecţiunilor orale atribuite fumatului - 

identificată practic cu prevenirea iniţierii 

fumatului – mijloacele de care dispunem 

sunt destul de limitate având în vedere că ne 

adresăm unei grupe de vârstă  dificil de 

abordat ( tineri < 18 ani) şi că educaţia 

sanitară în şcoli în acest profil particular este 

la ora actuală abia într-o etapă de constituire 

incipientă.   

Potrivit ghidurilor de practică clinică în 

domeniu, recomandările privind stoparea 

fumatului la tinerii sub 18 ani prevăd 

următoarele:  

- Se recomandă medicilor să întrebe 

adolescenţii şi copiii despre consumul de 

tutun şi să transmită un mesaj clar despre 

importanţa renunţării totale la ţigări sau 

produse de tutun.  

- Se recomandă consilierea 

adolescenţilor fumători pentru a-i ajuta să 

renunţe la fumat.  

- Se poate lua în considerare, pentru a 

proteja copiii de fumatul pasiv, indicaţia 

către clinicieni de a întreba părinţii dacă 

fumează, oferindu-le sfaturi pentru a-i ajuta 

să renunţe. Consilierea în clinicile pediatrice 

este eficientă, cu creşterea numărul de 

părinţi care au oprit fumatul. [2] 

În Statele Unite, în fiecare zi aproximativ 

4000 de copii şi adolescenţi sub vârsta de 18 

ani încep să fumeze şi se estimează că 1200 

dintre aceştia devin fumători zilnici. [3]  

În România, 21% dintre tinerii peste 15 

ani sunt fumători zilnici şi există în general 

puţine statistici pe această temă. 

Tinerii încep să folosească tutunul cu 

regularitate din motive sociale şi parentale, 

datorită reclamelor şi filmelor, pentru 

controlul greutăţii şi din curiozitate. [4,5,6] 

Dependenţa de nicotină apare rapid, chiar şi 

la adolescenţi. [7] Datorită importanţei 

prevenţiei primare, clinicienii trebuie să 

ofere informaţii adolescenţilor şi părinţilor. 

Deoarece consumul de tutun începe adesea 

în pre-adolescenţă, medicii trebuie să 

intervină la această grupă de vârstă. 

Revizuirile recente ale studiilor privind 

prevenirea fumatului la adolescenţi, arată o 

eficienţă totuşi  limitată a acestora. O 

analiză a programelor de renunţare la fumat 

din 2007, arată lipsa acestora în comunităţile 

care au nevoie, şi de aceea prevalenţa 

fumatului la tineri este în creştere. 

Strategiile de prevenţie utile în cele mai 

multe cazuri pot fi găsite în Raportul 

Institutului de Medicină “Growing Up 

Tobacco Free” [8] şi în “2000 Surgeon 
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General’s Report Reducing Tobacco Use”. 

[9] 

Totodată,  discuţiile despre importanţa 

evitării consumului de tutun întâmpină de 

multe ori dificultăţi şi ca urmare a faptului 

că tinerii subestimează dependenţa de 

nicotină. 

Adolescenţii fumători ocazional sau 

zilnic cred că se pot lăsa oricând de 

fumat.[10] În realitate, numai aproximativ 

4% dintre fumătorii cu vârsta 12 -19 ani 

reuşesc să renunţe la fumat în fiecare an, cu 

o rată de eşec mai mare decât la fumătorii 

adulţi. [10] Însă adolescenţii sunt foarte 

interesaţi să renunţe: 82% din cei cu vârsta 

11 - 19 ani se gândesc să renunţe, iar 77% 

au avut în ultimul an serioase încercări de a 

renunţa. [11] 

 

Care sunt tratamentele destinate 

întreruperii fumatului care pot fi folosite la 

copii şi adolescenţi? 

 

 În principal se apelează la consilierea de 

specialitate. Aceasta poate fi acordată de 

orice cadru medical instruit în domeniul 

renunţării la fumat. 

O analiză din 2008 a şapte studii a arătat 

că utilizarea consilierii simple oferite de 

orice  cadru medical dublează abstinenţa pe 

termen lung în comparaţie cu îngrijirea 

obişnuită sau fără tratament. Consilierea a 

inclus sfatul minimal (o sumă de indicaţii 

verbale conţinând recomandarea fermă pe 

bază de argumente medicale de a opri sau nu 

iniţia fumatul), materiale informative scrise 

şi trimiterea la un specialist. [12] 

Puţinele studii existente despre tehnicile 

de consiliere la tineri prezintă intervenţii ce 

variază în intensitate, formă şi conţinut. 

Principalul scop al acestor intervenţii constă 

în a îmbunătăţi motivaţia personală de a nu 

fuma, a stabili scopuri precise în această 

direcţie şi a preveni recidiva fumatului. [13] 

Rezultate favorabile s-au înregistrat  la 

grupurile bazate pe terapie cognitiv-

comportamentală, comparativ cu grupurile 

care participă la scurte expuneri informativ-

educative de 10-20 minute. Intervenţiile de 

specialitate trebuie să fie făcute pe măsura 

nivelului de înţelegere a fiecărei categorii de 

vârstă (de exemplu: nivelul este diferit 

pentru 12 ani faţă de 18 ani). Consilierea 

suplimentară însoţită de terapie 

farmacologică permisă doar peste 18 ani 

este recomandată pentru cei cu vârste între  

18 - 24 ani. [14] 

Studii recente arată că 33-35% dintre 

fumătorii tineri sunt identificaţi şi sfătuiţi să 

renunţe de către medici şi 20 % dintre ei şi 

de către stomatologi. [15] Acceptarea 

asistenţei pentru a renunţa a fost raportată în 

42 % din cazuri şi revenirea la medic doar în 

16 % din cazuri. Medicii trebuie să utilizeze 

strategii motivaţionale adaptate pentru 

adolescenţi. [16] În consilierea antifumat a 

copiilor şi adolescenţilor, respectarea 

confidenţialităţii (discuţiile individuale, în 

absenţa părinţilor sau a educatorilor) este 

crucială pentru succesul intervenţiei de 

specialitate. 

Aşadar, în baza acestor date generale nu 

tocmai promiţătoare despre prevenirea 

fumatului la tineri şi coroborat cu 

dificultăţile specifice abordării acestui 

segment de populaţie într-o problemă de 

graniţă aşa cum este tabagismul cronic, pe 

care mulţi indivizi nici măcar nu îl percep ca 

pe un risc de îmbolnăvire, ce ar putea face 

practic un medic dentist pentru a preveni 

afectarea orală datorată fumatului? 

Cea mai simplă, ieftină şi la îndemână 

intervenţie în acest scop este consilierea 

oferită de rutină tuturor fumătorilor odată 

intraţi pe uşa cabinetului stomatologic. La 

tineri, simpla întrebare „sunteţi fumător?”, 

însoţită de acordarea sfatului minimal şi 

trimiterea la specialist dacă răspunsul este 

afirmativ şi respectiv de susţinerea cu 

argumente medicale a motivaţiei de a nu 
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iniţia fumatul dacă pacientul este nefumător, 

ar trebui să constituie o bază de pornire 

suficientă.  

În realitate însă, cel mai adesea, medicii 

au în faţă pacienţi adulţi care sunt deja 

fumători, cu o durată şi intensitate a 

consumului tabagic semnificative, care fac 

imposibilă renunţarea la fumat fără ajutor 

medical calificat. 

Pentru aceştia soluţia este una similară: 

acordarea de rutină a sfatului minimal 

antifumat, evaluarea gradului de motivaţie 

pentru sevraj şi trimiterea în consecinţă  la 

un cabinet de specialitate pentru a primi 

tratament farmacologic eficace. 

Sfatul minim antifumat constă din 

indicaţia fermă de a renunţa la fumat, 

argumentată de medic cu informaţii 

ştiinţifice doveditoare ale efectelor negative 

ale tutunului în organism, dar şi asupra 

beneficiilor opririi fumatului. El poate fi 

acordat de către orice reprezentant de 

personal medical, medic, asistentă, tehnician 

dentar şi este dovedit a creşte rata 

abstinenţei la fumat pe termen lung. Analiza 

timpului total al contactului cu pacientul în 

acest scop indică faptul că o consiliere 

minimă (3-5 minute), oferită de o mare 

varietate de clinicieni creşte rata abstinenţei 

la fumat pe termen lung. [17] De asemenea, 

studiile arată că medicii dentişti şi 

tehnicienii dentari pot fi foarte eficienţi în 

evaluarea şi consilierea fumătorilor în 

vederea opririi fumatului [18]. Dat fiind 

numărul mare de fumători care se prezintă la 

un clinician, incluzând aici şi dentiştii,  în 

fiecare an, sfatul minimal poate avea un 

impact substanţial asupra sănătăţii publice. 

Astfel, o vizită în cabinetul dentar ar 

trebui să prilejuiască: 

- Evaluarea statusului de fumător, pentru 

fiecare pacient, la fiecare vizită medicală; 

- Încurajarea tuturor fumătorilor să renunţe 

la fumat şi sublinierea riscurilor 

expunerii la tutun pentru cei care nu sunt 

fumători. 

- Oferirea de consiliere celor care sunt 

interesaţi de renunţarea la fumat; 

- Când este posibil, îndrumarea spre 

specialistul în consiliere antitabagică; 

- Recomandarea fumătorilor care vor să 

renunţe la fumat să folosească 

substituienţii de nicotină (terapie 

farmacologică antifumat disponibilă fără 

prescripţia medicului) cu oferirea de 

informaţii precise şi sfaturi despre 

utilizarea acestora. 

Pe baza unui algoritm simplu şi clar (fig. 

1) abordarea problemei presupune două 

componente: 

 
Figura 1. Algoritm de asistare in vederea renunţării la fumat (ghidul GREFA 2008) 



Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 2, Issue 2, Iulie - Decembrie 2013 

 

36 

1. Medicii dentişti trebuie să sfătuiască 

fumătorii zilnici să oprească fumatul, în 

cursul consultaţiilor de rutină, cel puţin o 

dată pe an şi să recomande substitute 

nicotinice sau să îndrume pacientul la 

specialist pentru terapia non nicotinică. Este 

recomandabil să se consemneze răspunsul 

pacientului la aceste demersuri în dosarul lui 

medical şi să şi programeze pacientul  la un 

cabinet de specialitate, acolo unde este 

indicat.  

2.  Medicii dentişti şi asistentele lor 

trebuie să fie instruiţi în mod suficient 

teoretic şi practic pentru a fi capabili să 

ofere sfatul minimal antifumat, să asiste o 

tentativă de renunţare la fumat şi să poată 

face o indicaţie justă de tratament. 

 

Cum se poate realiza acest lucru din 

partea medicilor dentişti în România, la ora 

actuală? 

 

Începând din 2007, se desfăşoară un 

program naţional de asistare a fumătorilor 

care doresc să renunţe, disponibil în câteva 

zeci de cabinete specializate din ţară. 

Medicamentele şi consultaţiile beneficiază 

de gratuitate, iar la aceste centre se pot 

adresa fumătorii dirijaţi de orice serviciu 

medical, prin simpla apelare gratuită a unei 

linii de telefon de tip TelVerde. Atât în 

cadrul acestui program, cât şi adiacent se 

poate vorbi de o expertiză existentă deja în 

domeniu, şi chiar dacă abia la început există 

premize favorabile ale asistenţei calificate a 

fumătorului pentru viitor şi în România. 

Luând legătura cu centrele respective, 

medicii dentişti ar putea stabili colaborări de 

durată, în beneficiul reciproc profesional şi 

al pacienţilor lor. 

 

Există experienţe similare în alte ţări? 

Pot avea succes intervenţiile de renunţare la 

fumat în cabinetul dentar? 

  

Răspunsul este afirmativ, după cum 

reiese din cele de mai jos. 

O echipă de dentişti elveţieni a publicat 

de curând mai multe articole despre 

rezultatele unui studiu efectuat pe teme mai 

ample, intitulate “Tabagismul şi medicina 

dentară”. Sunt  descrise proceduri elaborate 

între 2002 şi 2006 în cadrul proiectului 

“Tabagismul - intervenţii la nivelul unui 

cabinet de medicină dentară”. Sevrajul 

tabagic aplicat în paralel cu controlul 

optimal al plăcii dentare a devenit una din 

metodele cele  mai importante pentru 

tratamentul maladiilor parodontale. Raportat 

la practica medicului generalist, echipa 

cabinetului dentar îşi revede mai regulat 

pacienţii, având posibilitatea de a-i motiva 

mai uşor să oprească fumatul pe parcursul 

acestor intervenţii succesive. Dependenţa 

tabagică este deopotrivă fizică şi psihică - 

pare aşadar judicios să se combine terapia 

medicamentoasă destinată combaterii 

simptomelor fizice ale sevrajului cu 

consilierea psihologică destinată înlăturării 

fenomenului de dependenţă şi modificării 

atitudinii pacientului faţă de consumul 

produsului. Specialiştii descriu intervenţia 

optimă la nivel de cabinet dentar ca fiind 

sfatul minimal motivaţional.  

Majoritatea consumatorilor de tutun sunt 

conştienţi de efectele dăunătoare ale 

acestuia. Dar dacă aceste persoane sunt 

interogate mai precis asupra consecinţelor 

administrării de tutun asupra sănătăţii se 

constată că atingerile de la nivelul mucoasei 

bucale şi cele parodontale sunt mult 

subestimate (19). Prin urmare, pe lângă 

controlul igienei buco-dentare, echipa de 

specialişti dentari are o sarcină în plus : de a 

oferi informaţii despre efectul tutunului 

asupra sănătăţii buco-dentare, protejând 

astfel sănătatea individului şi contribuind la 

menţinerea sănătăţii publice totodată.  

Integrarea unui consult de acest tip în 

rutina cotidiană nu este uşoară. În condiţiile 
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legislaţiei prezente, numeroşi fumători 

resimt deja presiunea socială de a renunţa. 

Mai mult, mulţi dintre ei nu au fost niciodată 

interpelaţi pe parcursul tratamentelor 

dentare în anii precedenţi despre expunerea 

la tutun ori despre eventuala decizie de a 

opri fumatul. Practic, datorită cunoştinţelor 

nou acumulate în ultimii 5 - 10 ani în acest 

domeniu, echipa dentară are datoria să se 

implice în mod egal cu alţi specialişti din 

medicină în prevenţia şi sevrajul tabagic 

(20,21,22). 

Substituţia nicotinică reprezintă terapia 

de elecţie pentru aceste cazuri, 

recomandabilă în medicina dentară, dat fiind 

că alte două terapii eficace, vareniclina şi 

bupropionul pot fi acordate doar pe bază de 

prescripţie medicală. Un scurt modul de 

formare în domeniul managementului 

dependenţei nicotinice ar satisface 

necesităţile de instruire în acest câmp de 

activitate neabordat până în prezent în 

pregătirea universitară de medicină dentară. 

În experienţa mai sus menţionată a echipei 

elveţiene, formarea şi perfecţionarea 

“antifumat” a membrilor echipei cabinetelor 

dentare în Elveţia a avut în vedere între anii 

2001- 2006, integrarea intervenţiei scurte - 

minimale de consiliere a fumătorului şi de 

renunţare la fumat în cadrul programului de 

formare şi perfecţionare a personalului 

implicat în activitatea de medicină dentară 

în această ţară.  Diseminarea acestor metode 

a fost favorizată de conferinţe naţionale 

ţinute cu prilejul congreselor de tipul celui al 

Société Suisse d’Odontostomatologie (SSO) 

(Lucerne 2003, IFW Bâle 2005), sau al 

Société Suisse de Parodontologie (SSP) 

(Saint-Gall 2003), ca şi prin expedierea de 

manuale de limbă franceză şi germană  în 

toate cabinetele de medicină dentară din 

Elveţia (prima ediţie în 2002, a 2-a ediţie în 

2003), prin adaptarea curriculei medicilor 

dentişti, a igieniştilor dentari, a asistenţilor 

de profilaxie dentară din toate universităţile 

elveţiene şi şcolile medicale de profil, ca şi 

printr-un material didactic difuzat pe DVD. 

 

CONCLUZII 

Dat fiind cunoştinţele la zi cu privire la 

ameliorarea dovedită a stării de sănătate a 

mucoasei bucale şi a parodonţiului ca 

urmare a opririi consumului de tutun, 

interviul motivaţional pentru modificarea 

comportamentului faţă de fumat capătă o 

nouă dimensiune, şi mai importantă, în 

medicina dentară. 

Chiar dacă ratele de succes obţinute în 

cadrul intervenţiilor ce vizează renunţarea la 

fumat realizată în cabinetul dentar apar 

relativ modeste, ele sunt totuşi comparabile 

cu rezultatele obţinute prin consilierea 

profesionistă oferită de către medici şi 

psihoterapeuţi. Există câteva aspecte care se 

cer ameliorate pe viitor legat de punerea în 

practică a acestor consultaţii, precum 

imposibilitatea de a factura timpul consacrat 

acestor intervenţii sau lipsa unei formaţii 

specializate în domeniul renunţării la fumat. 

Însă, fără îndoială, per ansamblu, raportând 

investiţia minimă de 3-5 minute la 

beneficiul sanogen al pacientului, se pare că 

acest efort este pe deplin justificat, pe 

termen lung atât pentru sănătatea buco-

dentară, cât şi pentru starea de sănătate 

generală a persoanelor respective. 
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