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Abstract ETHICAL ASPECTS OF DENTAL PRACTITIONER PROFESSION:
The Code of Ethics is a set of principles of professional conduct which establishes the requirements and
expectations for dentists in fulfilling duties to their patients. In dentistry, ethical issues are present in every
decision and unethical conduct seriously compromises the service to patients. Many dental organizations have
published codes of ethical conduct to guide member dentists in their practice.
In this article, the authors describe the most important principles of ethics, like: beneficence and nonmaleficence, patient confidentiality, autonomy and consent, dental treatment for violent and HIV infected
patients. They conclude that the malpractice has gained much interest in the past years and unfortunately, this
aspect can become a legal issue. More specialized courses are required to make the right decisions regarding the
diagnosis and treatment of patients.
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însă aceasta nu apare în clasificările OMS
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cu tulburări psihiatrice şi cei cu tulburări
Pentru

non-psihiatrice.
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cu
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echipamentelor

şi

a

tulburări de comportament fără cauză

materialelor,

psihiatrică se pot folosi alte metode de

reguli, a unor noi cerinţe legate de

tratament

cel

controlul infecţiei în cabinet, creşterea

psihiatrice

numărului de litigii etc. Astfel, datorită

beneficiază de tratament medicamentos ce

schimbării circumstanţelor în care se

constă în substanţe care reduc anxietatea.

desfăşoară activitatea stomatologică, pe

Cea mai eficientă metodă de management

lângă problemele de ordin practic a luat

a

naştere o serie de probleme de ordin etic

decât

medicamentos.Tulburările

pacienţilor

cu

tulburări

psihiatrice

implementarea

unor

noi

include atat mijloace medicamentoase, cât

mai puţin întâlnite în trecut.

şi non-medicamentoase [18, 19].

De aceea, medicul dentist are obligaţia de
a cunoaşte codurile deontologice ale
profesiei în vederea eradicării conflictelor,
luării deciziilor nefaste, precum şi pentru

Concluzie
Medicina

dentară

a

trecut

printr-o

soluţionarea cât mai corectă din punct de

multitudine de schimbări în ultimii ani, la

vedere moral a situaţiilor apărute în

fel ca alte domenii ce ţin de sănătate.

cabinetul dentar.

Medicul dentist s-a văzut pus în faţa unor
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