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CE ESTE. BENEFICII.

Dacă participați pentru prima dată:

Ce este o școală de vară și 
care sunt beneficiile ei?
Școlile de vară sunt forme de studiu avansat, dedicate 
studenților din anii terminali, rezidenților și tinerilor medici 
care doresc să aprofundeze teme particulare, alese din 
studiul unei specialități și să îl îmbogățească cu aspecte 
practice care depășesc cadrul de studiu universitar 
convențional. 

Ceea ce particularizează școlile de vară este cadrul destins și 
colocvial de desfășurare, ambianța de “vacanță activă”, 
îmbinarea cu un program deosebit de relaxare și cunoaștere 
a orașului/regiunii în care se desfășoară, și, nu în ultimul rând, 
prilejul de cunoaștere și interacțiune cu tineri colegi de 
specialitate, legați de același interes. 

Școlile de vară sunt menite 
să sudeze prietenii și 
parteneriate în specialitate 
și să alcătuiască 
forumurile de discuții și 
rețelele viitoare 
de specialiști.

Timișoara găzduiește pentru a treia oară 
Școala Internațională de Vară de 
Parodontologie. Participanții vor face 
cunoștință cu un oraș dinamic, de o mare 
frumusețe și cu o istorie și cultură bogate, cu 
o școală universitară de Parodontologie cu 
tradiție și realizări deosebite în spațiul 
românesc, cu o societate științifică dentară 
activă și mereu prezentă. Succesul peste 
orice așteptări al Primelor două ediții a Școli 
Internaționale de Vară de Parodontologie la 
Timișoara din verile anilor 2013 și 2015 ne 
îndreptățește la cele mai bune speranțe 
pentru cea de-a treia ediție.



• Parodontologia universitară și postuniversitară în România 
și Germania: două sisteme, o singură viziune.

• Diagnosticul și semnificația parametrilor bolii parodontale.
• Terapia antimicrobiană a parodontitelor: o vedere din 

cabinet.
• Terapia inițială parodontală utilizând conceptul FMD. 

Două decenii de succes clinic.
• De la dentatul parodontopat la edentatul implantabil: 

prezervarea alveolară cu material autolog.
• Bacteria as a link between periodontitis and systemic 

diseases. 
• Microbiological diagnostics of periodontal diseases. 
• Soluții inovatoare în regenerarea osoasă și tisulară ghidată 

în parodontologie.
• Scaling și Root Planing: instrumente, conținut, tehnică.
• Când au trecut ultima data chiuretele tale pe la tocilărie? 

Tehnica ascuțirii instrumentelor.
• Highlights of periodontal regenerative therapy.
• Highlights of gingival recessions coverage.

LECTORI. TEME.

Echipa de lectori a 
școlii de vară:

O privire asupra temelor
acestei ediții

Conferințe pe teme 
cultural – educative

Peter EICKHOLZ (Germania)
Invitat special pentru un ciclu de conferințe și exerciții 
hands-on în exclusivitate, pe parcursul a două zile.

Cristina BERECHET (România)

Sigrun EICK (Elveția)

Holger JENTSCH (Germania)

Adrian KASAJ (Germania)

Marius LERETTER (România)

Alexandra Roman (România)

Darian RUSU (România)

Jamal STEIN (Germania)

Ștefan-Ioan STRATUL (România)

Sorin URSONIU (România)

• Recesie izolată tratată prin tehnica lamboului repoziționat 
coronar și matricea colagenică tridimensională MUCOGRAFT 
(Botiss).

• Debridement by hand or machine?
• Non surgical or surgical periodontal therapy?
• What actually is aggressive periodontitis?
• Furcation involvement! Periodontal disaster or solvable 

problem?
• Local antibiotics in periodontal treatment.
• Periodontally compromised teeth. When to retain or extract?
• Do we still need knifes to treat periodontitis?
• Management of furcation involvment using regenerative 

therapy.
• Privind către viitor: celulele-stem în parodontologie. 

SF sau realitate clinică?
• Parodontita agresivă: repere diagnostice și terapeutice la 

îndemâna tuturor



• Parodontologia universitară și postuniversitară în România 
și Germania: două sisteme, o singură viziune.

• Diagnosticul și semnificația parametrilor bolii parodontale.
• Terapia antimicrobiană a parodontitelor: o vedere din 

cabinet.
• Terapia inițială parodontală utilizând conceptul FMD. 

Două decenii de succes clinic.
• De la dentatul parodontopat la edentatul implantabil: 

prezervarea alveolară cu material autolog.
• Bacteria as a link between periodontitis and systemic 

diseases. 
• Microbiological diagnostics of periodontal diseases. 
• Soluții inovatoare în regenerarea osoasă și tisulară ghidată 

în parodontologie.
• Scaling și Root Planing: instrumente, conținut, tehnică.
• Când au trecut ultima data chiuretele tale pe la tocilărie? 

Tehnica ascuțirii instrumentelor.
• Highlights of periodontal regenerative therapy.
• Highlights of gingival recessions coverage.

TEME. TAXA.

O privire asupra temelor
acestei ediții (continuare)

Taxa de înscriere
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• Recesie izolată tratată prin tehnica lamboului repoziționat 
coronar și matricea colagenică tridimensională MUCOGRAFT 
(Botiss).

• Debridement by hand or machine?
• Non surgical or surgical periodontal therapy?
• What actually is aggressive periodontitis?
• Furcation involvement! Periodontal disaster or solvable 

problem?
• Local antibiotics in periodontal treatment.
• Periodontally compromised teeth. When to retain or extract?
• Do we still need knifes to treat periodontitis?
• Management of furcation involvment using regenerative 

therapy.
• Privind către viitor: celulele-stem în parodontologie. 

SF sau realitate clinică?
• Parodontita agresivă: repere diagnostice și terapeutice la 

îndemâna tuturor

Participare completă (taxa 
include participarea la toate 
cursurile teoretice din sesiunile 
plenare, conferințele 
cultural-educative, exercițiile 
hands-on, live-OP, participarea 
la toate evenimentele sociale și 
participarea la toate mesele 
conform programului.

Organizatorii încurajează anunțarea din timp a interesului 
pentru Școala de Vară printr-un email la adresa de mai jos.

Participare parțială (taxa 
include participarea la toate 
cursurile teoretice din sesiunile 
plenare și participarea la toate 
mesele de prânz).

Informații și înscrieri: Kristina Csikos
Email: office@srmd.ro
Tel: +40-724-479352



Sesiune plenară - Amfiteatrul Dimitrie Nedelcu al Facultății de Medicină 
Dentară

09:00 – 09:30 Înscrierea participanților

09:30 – 10:00 Deschiderea oficială a Școlii de Vară

10:00 – 11:00  Parodontologia universitară și postuniversitară în  
  România și Germania: două sisteme, o singură viziune
  Ș.-I. Stratul (Romania), H. Jentsch (Germania)

11:00 – 11:15 Pauză de cafea

11:15 – 12:15 Keynote lecture: 
  Din istoria știută și neștiută a Școlii de Medicină 
  Dentară din Timișoara

  S. Ursoniu (România)

12:15 – 13:15 CURS 1 | Diagnosticul și semnificația parametrilor 
  bolii parodontale

  H. Jentsch (Germania)

13:15 – 14:45 Prânz (oferit de către organizatori – Restaurant Amphora)

14:45 – 15:45 CURS 2 | De la dentatul parodontopat la edentatul 
  implantabil: prezervarea alveolară cu material autolog

  M. Leretter (România)

15:45 – 16:45  CURS 3 | Terapia initiala parodontala utilizand 
  conceptul FMD. Doua decenii de succes clinic

  Ș.-I. Stratul (România)

16:45 – 17:00 Pauză de cafea

17:00 – 17:45 CURS 4 | Terapia antimicrobiană a parodontitelor: 
  o vedere din cabinet

  H. Jentsch (Germania)

Program social

18:00 - 20:00 Cina de bun venit 
  (oferită de organizatori la Restaurantul „Curtea Berarilor”)

PROGRAM.

luni, 10.07.2017

Program social

09:00 – 11:30 “Timișoara într-o dimineață frumoasa de vară” – tur de oraș 
  ghidat, partea I: Comori de arhitectură medievală și barocă

Sesiune plenară
Amfiteatrul Dimitrie Nedelcu al Facultății de Medicină Dentară

11:30 – 12:20 CURS 5 | Bacteria as a link between
  periodontitis and systemic diseases

  S. Eick (Elveția)

12:20 – 12:40 Pauză cafea

12:40 – 13:30 CURS 6 | Soluții inovatoare în regenerarea osoasă și 
  tisulară ghidată în parodontologie

  C. Berechet (România)

13:30 – 14:30 Prânz (oferit de către organizatori - catering)

14:30 – 15:15 CURS 7 | Microbiological diagnostics
  of periodontal diseases

  S. Eick (Elveția)

Sesiune hands-on
Sediul Disciplinei de Parodontologie

15:30 – 17:00 HANDS-ON 1 | Scaling și Root Planing: 
  instrumente, conținut, tehnică 

  H. Jentsch (Germania)

17:00 – 18:30 HANDS-ON 2 | Când au trecut ultima data chiuretele 
  tale pe la tocilărie? Tehnica ascuțirii instrumentelor 

  D. Rusu (România)

marți, 11.07.2017



Program social

09:00 – 11:30 „Timișoara într-o dimineață frumoasa de vară” – tur 
  de oraș ghidat, partea a II-a: Comori de arhitectură 
  Secession & neoclasica, parcuri și promenade celebre

Sesiune plenară
Amfiteatrul Dimitrie Nedelcu al Facultății de Medicină Dentară

11:30 – 12:20 CURS 8 | Highlights of periodontal
  regenerative therapy

  A. Kasaj (Germania)

12:20 – 12:40 Pauză cafea

12:40 – 13:30 CURS 9 | Highlights of gingival recessions 
  coverage

  A. Kasaj (Germania)

13:30 – 14:45 Prânz (oferit de către organizatori la 
  Restaurantul „Amphora”)

Sesiune hands-on
Centrul de Microchirurgie Pius Brânzeu

14:45 – 17:00 HANDS-ON 3 | Recesie izolată tratată prin 
  tehnica lamboului repoziționat coronar și 
  matricea colagenică tridimensională 
  MUCOGRAFT (Botiss)

  A. Kasaj (Germania)

PROGRAM.

miercuri, 12.07.2017

09:00 – 09:15 Introducere

09:15 – 10:15 Debridement by hand or machine?

10:15 – 11:15 Non surgical or surgical periodontal therapy?

11:15 – 11:35 Pauză de cafea

11:35 – 12:35 What actually is aggressive periodontitis?

12:35 – 14:00 Prânz 

14:00 – 15:00 Furcation involvement! 

  Periodontal disaster or solvable problem?

15:00 – 16:00 Local antibiotics in periodontal treatment

16:00 – 16:20 Pauză de cafea

16:20 – 17:20 Periodontally compromised teeth. 

  When to retain or extract?

17:20 – 17:50 Discussion

joi, 13.07.2017

ZIUA INVITATULUI SPECIAL
locație rezervată

P. Eickholz (Germania)



ZIUA INVITATULUI SPECIAL (locație rezervată)
P. Eickholz (Germania)

Sesiune hands-on
Centrul de Microchirurgie Pius Brânzeu

09:00 – 09:45 CURS | Do we still need knifes to treat 
  periodontitis? (cursul vizează doar participanții la hands-on)

09:45 – 11:15 HANDS-ON 4 | Basic flap surgery. 
  Resective periodontal surgery 

10:15 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 12:15 CURS | Management of furcation involvment 
  using regenerative therapy 
  (cursul vizează doar participanții la hands-on)

12:15 – 13:45 HANDS-ON 5 | Regenerative periodontal surgery

13:45 – 16:00 Prânz (oferit de către organizatori 
  la Restaurantul „Amphora”)

Sesiune plenară
Amfiteatrul Dimitrie Nedelcu al Facultății de Medicină Dentară

16:00 – 17:00 CURS 10 | Privind către viitor: celulele-stem 
  în parodontologie. SF sau realitate clinică?

  A. Roman (România)

17:00 – 17:15 Pauză de cafea

17:15 – 18:15 CURS 11 | Parodontita agresivă: repere 
  diagnostice și terapeutice la îndemâna tuturor

  A. Roman (România)

Program social – Restaurantul „Casa del Sole”

19:00 – 20:30      Cina de rămas bun  (oferită de către organizatori) 

PROGRAM.

vineri, 14.07.2017

Sesiune plenară
Amfiteatrul Dimitrie Nedelcu al Facultății de Medicină Dentară

09:00 – 10:00 CURS 12 | Root coverage of single and multiple 
  recessions: treatment plan, prognosis, influence 
  factors, surgical techniques, decision making – part I

  J. Stein (Germania)

10:00 – 10:20 CURS 13 | Root coverage of single and multiple 
  recessions: treatment plan, prognosis, influence 
  factors, surgical techniques, decision making – part II

  J. Stein (Germania)

Sesiune Live-OP
Sediul SRMD

12:00 – 14:00 LIVE – OP 1 | Regenerarea țesutului moale periradicular 
  utilizând o matrice colagenică (Mucoderm - Botiss) 
  și concentrat trombocitar

  Ș.-I. Stratul (România)

14:00 – 14:30 Prânz (catering oferit de către organizatori)

12:00 – 14:00 LIVE – OP 2 | Regenerarea țesutului moale periradicular 
  în recesiile multimple, utilizând membrana de 
  concentrat trombocitar

  Ș.-I. Stratul (România)

16:30 – 17:00 Masă rotundă, discuții, concluzii și încheiere 

sâmbătă, 15.07.2017

Programul este preliminar și organizatorii își rezervă dreptul
de a face modificări pe parcurs în funcție de situațiile obiective ce pot apărea.



Profesorul Peter Eickholz este 
unul din cei mai respectați 
parodontologi ai noii generații 
din Germania. 

Din anul 2000 șef al 
Departamentului de 
Parodontologie al Universității din 
Heidelberg, din 2004 șef al 
Departamentului de 
Parodontologie al Universității 
Johann Wolfgang Goethe din 
Frankfurt și director administrativ 
al Centrului pentru Medicină 
Dentară, Orală și Maxilofacială 
(Carolinum) al aceleiași universități. 

Din 2011 încoace președinte al 
Societății Germane de 

Cristina Berechet a absolvit 
Facultatea de Medicină Dentară 
UMF "Carol Davila" București în 
anul 2009, continuându-și 
pregătirea profesională în domeniul 
medicinii dentare și în speță al 
parodontologiei, urmând cursurile 
programului de rezidențiat din 
cadrul aceleiași Universitați și 
obținând titlul de medic specialist 
în anul 2012. 

Doi ani mai târziu a devenit Doctor 
în Științe Medicale. Întreține 
practica privată stomatologică în 
București, cu o reputată experiență 
în domeniul parodontologiei și al 
implantologiei orale. 

Din anul 2010 și până în prezent a 
urmat o serie de cursuri de 
perfecționare și a susținut 
prezentări de specialitate în cadrul 
mai multor manifestări științifice 
din domeniul medicinei dentare. 

Totodata, Cristina Berechet este 
Medical Advisor și Product 
manager în cadrul firmei MegaGen 
Dental Implant România.

LectoriInvitat special

INVITAT SPECIAL. LECTORI.

Peter Eickholz

Cristina Berechet

A studiat între 1975-1980 Stomatologia la 
Jena (fosta RDG), și-a luat în 1980 diploma 
de licenţă ca medic dentist (conform 
reglementărilor fostei RD Germane), între 
1980-1987 angajat ca medic dentist la 
Centrul de Îngrijire a Sănătăţii din Greiz (RD 
Germania), din 1986 DMD în Protetica 
dentară și Știinţa materialelor, îtnre 
1987-2009 angajată în cercetare la Institutul 
de Microbiologie Medicală al Spitalului 
Universitar din Jena, în 2001 susține 
doctoratul și abilitarea în domeniul 
Microbiologiei Orale la Universitatea Jena, 
între 2002-2003 stagiu de cercetare la 
Facultatea de Biotehnologie a Universităţii 
Jagiellone din Cracovia (Polonia). În 2005 
Profesor invitat la la Universitatea Jagiellona 
din Cracovia, iar în 2007 cursuri la aceeași 
universitate prin Programul German de 
Schimburi Academice (DAAD). Din 2009 
conduce Laboratorul de Microbiologie Orală 
al Departamentului de Parodontologie al 
Universității din Berna, la care, în 2011 își 
transferă habilitare și gradul didactic de 
Docent Privat (PD). Domenii de interes 
știintific: terapia antibiotică adjuvantă în 
parodontite, interacţiunea bacteriilor 
periodontopatogenice cu celulele-gazdă, 
proteazele  bacteriene, diagnosticul 
microbiologic al afecţiunilor parodontale.

Sigrun Eick

Parodontologie DGP, cea mai 
numeroasă și dinamică societate 
de Parodontologie din Europa.

Activitatea sa științifică în 
Parodontologie este prodigioasă, 
fiind autorul a sute de articole de 
cercetare. 

Metoda sa de cercetare și 
expunere - analitică și sintetică în 
cel mai înalt grad, cazuistică 
spectaculoasă și cuprinzatoare, 
au facut din Peter Eickholz unul 
din cei mai prestigioși si mai 
solicitați lectori ai reuniunilor 
științifice din Germania și din 
Europa ultimului deceniu. 



LECTORI.

Marius Leretter este medic primar 
de Medicină Dentară și Protetică 
Dentară. În prezent, ocupă postul de 
conferențiar în cadrul Catedrei de 
Protetică a UMF Victor Babeș din 
Timișoara. 

A absolvit Facultatea de Medicină 
Dentară în anul 1989 și este Doctor 
în Științe Medicale. Pe lângă 
specializarea principală – protetica 
dentară – Marius Leretter a 
aprofundat pregătirea și în 
specialități complementare ale 
medicinei dentare, precum 
Implantologia Orală și domeniul 
laserilor.

Este mebru al următoarelor asociații 
profesionale: Deutsche Gesellschaft 
fur Zahnärztliche Implantologie 
(DGZI), Societatea Română de 
Protetică Dentară, Balkan 
Stomatological Society (Ba.S.S.), 
Societatea Română de Laseri în 
Stomatologie (SRLS), Asociaţia 
pentru Cercetare Multidisciplinară - 
Zona de Vest.

Născută în 1965, profesor 
universitar, șefa catedrei de 
Parodontologie la Universitatea 
de Medicină și Farmacie Iuliu 
Haţieganu din Cluj-Napoca, 
medic primar de 
Parodontologie. 

Șefa unor proiecte de cercetare 
în domeniul tratamentului 
chirurgical al retracțiilor 
gingivale, cercetător cu burse 
internaţionale în tratamentul 
retractiilor gingivale și a 
interacţiunii dintre celulele 
parodontale și materialele 
implantare, coordonator de 
studii în chirurgia parodontală 
mucogingivală și plastică, ale 
căror rezultate au fost publicate 
în publicaţii recunoscute 
internațional și indexate ISI 
Thompson. 

A luat parte la numeroase 
simpozioane și congrese 
știiţifice naţionale și 
internaţionale din domeniul 
regenerării tesuturilor 
parodontale.

Marius
Leretter 

Alexandra
Roman 

Născut în 1957 în Rostock, Germania, 
a studiat între 1976-1981 la Facultatea 
de Stomatologie a Institutului de 
Medicină și Farmacie din București, ca 
și student străin. Între 1981-1983 
medic stomatolog în sistemul public de 
sănătate, între 1983-2001 asistent la 
catedra de Stomatologie din cadrul 
Facultăţii de Medicină a Universităţii 
din Rostock. Din 1985 doctor în 
Medicină Dentară. Din 2001 profesor 
universitar de Parodontologie al 
Facultăţii de Medicină din Leipzig. 
Susține în 1993 abilitarea primind 
facultas docendi (dreptul de a preda ca 
și profesor universitar) specialitatea 
Stomatologie conservativă. Din 1996 
medic primar, din 2004 deține titlul 
privat de “specialist al Societății 
Germane de Parodontologie DGP”. 
Doctor Honoris Causa al Universităţii 
de Medicină și Farmacie Victor Babeș 
din Timișoara în 2012. Domeniile de 
cercetare: cercetare parodontală, 
cercetarea proprietăților salivei, 
cercetare interdisciplinară 
(Microbiologie, Biochimie), riscul carios, 
studii clinice controlate. Membru al 
Societăţii Germane de Periodontologie 
(DGP). Autor și co-autor a peste 90 de 
publicaţii și a cca. 150 de prezentări 
orale.

A studiat între 1994-2000 Medicina 
Dentară la Univresitatea din Zagreb, 
Croația. Între 2000-2001 medic dentist 
în sistemul privat din Germania, între 
2001-2009 asistent universitar la 
Departamentul de Stomatologie 
operativă și Parodontologie al 
Universităţii din Mainz. Susține în 2001 
teza de doctorat, obținând titlul de 
Dr. Med. Dent. la Universitatea din 
Mainz. Între 2002-2005 studii 
postuniversitare de Parodontologie la 
Departamentul de Stomatologie 
operativă și Parodontologie al 
Universităţii din Mainz. Din 2005 
certificat în Parodontologie al Camerei 
Medicilor Dentiști a landului Renania – 
Palatinat. Între 2006-2007 urmează mai 
multe programe de studii în Germania 
și SUA. Din 2006 specialist în 
parodontologie al Societății Germane 
de Parodontologie DGP, din 2007 
specialist în Parodontologie al 
Asociaţiei Europene de Stomatologie 
(EDA). Din 2009 abilitat (Privat Dozent) 
la Universitatea din Mainz. În 2014 
doctor Honoris Causa al Universităţii 
de Medicină și Farmacie Victor Babeș 
din Timișoara. Autor și co-autor a peste 
80 de publicaţii știinţifice în domeniul 
parodontologiei; a susținut numeroase 
cursuri și prezentări, atât la nivel 
naţional cât și international.

H. C. Holger
Jentsch

Adrian
Kasaj



LECTORI.

Născut în 1978. Asistent universitar, 
Departamentul de Medicină Dentară 1 - 
Parodontologie, Universitatea de Medicină și 
Farmacie Victor Babeș, Timișoara, România. 
Specialist în Chirurgie Dentoalveolară și 
specialist în Parodontologie. Master of Science 
în Endodonție Clinică și Doctor în Științe 
Medicale, ambele titluri obținute în cadrul UMF 
Carol Davila București.

Dentist și îndrumător universitar de 
stomatologie clinică, experiență vastă în 
utilizarea clinică a tehnicii avansate de 
diagnosticare, investigație și terapeutică 
(microscoape dentare, instrumente 
microchirurgice, dispozitive CT imagistice), 
manager și membru al proiectelor de cercetare 
în domeniul ergo-ingineriei locului de muncă, al 
microscopie dentare, al microchirurgiei 
parodontale regenerative, muco-gingivale și 
plastice, în identificarea microbiotei parodontale 
în leziunile combinate endo-parodontale. 
Coordonator de cercetări pe tema proiectului - 
cercetări publicate în reviste indexate.

Membru al Societății Europene de Microscopie 
Dentară ESMD, Grupului de Cercetare 
Parodontal al IADR-CED, Academiei 
Internaționale de Parodontologie IAP, Asociației 
Societatea Română de Parodontologie, 
Asociației Dunărene Adria pentru Automatizare 
și Producție DAAAM (2009, 2010). 
Membru fondator al Societății Române de 
Microscopie Dentară SRMD.

Darian
Rusu

Dr.Dr. 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 conferențiar 
universitar 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, Dr. 
Stratul conduce din 1991 o mare 
clinică privată în Timișoara, cu 
activitate concentrată pe 
parodontologie și endodonția 
performantă.

Ștefan-Ioan
Stratul

Dr. Sorin Ursoniu este conferențiar la 
disciplina de Sănătate Publică și 
Management Sanitar și Istoria Medicinei 
din cadrul Departamentului de Științe 
Funcționale, la Universitatea de Medicină 
și Farmacie Victor Babes din Timișoara, 
România. Este medic primar în 
specialitatea Sănătate Publică și 
Management Sanitar și în specialitatea 
Dermato-venerologie. Deține două titluri 
de doctor în medicină: în sănătate 
publică (1992) și în dermato-venerologie 
(1996).

Este membru al International 
Epidemiological Association, al European 
Public Health Association (secțiunea 
Sănătatea Copilului și Adolescentului), al 
Lipid and Blood Pressure Meta-analysis 
Collaboration Group, al World 
Suicidology Net, al Asociației Române de 
Sănătate Publică și Management Sanitar,  
al Societății Române de Dermatologie.

A publicat peste 150 de articole și 
recenzii originale în domeniul sănătății 
publice, alimentației, cancerului, bolilor 
cardiovasculare, afecțiunilor renale, 
diabetului, tulburărilor lipidice, 
dermatologiei și istoriei medicinei. El este 
autor sau coautor la 13 cărți și 9 tratate în 
domeniul sănătății publice, 
managementului sanitar, prevenției, 
screening-ului, comportamentelor cu risc, 
cancerului, dermatologiei, metodologiei 
cercetării și istoriei medicinei.

Sorin
Ursoniu

Jamal Stein și-a început 
cariera universitară în 2002 ca 
și colaborator științific la 
Clinica de Stomatologie 
Conservativă, Parodontologie 
și Prevenție a Universității 
Tehnice a Renaniei-Westfaliei 
din Aachen, unde, în 2009, 
devine medic primar extern 
de Parodontologie. 

Susține în 2010 abilitarea, iar 
în 2011 devine specialist al 
Societății Germane de 
Parodontologie DGParo. 

Este numit în 2015 Profesor 
extraordinar în clinica 
universitară în care activează 
și astăzi. 

Are activități recunoscute și 
apreciate de cercetător, 
autor, editor și conferențiar 
în domeniile chirurgiei 
parodontale regenerative și 
muco-gingivale, al interrelației 
dintre parodontită și bolile 
sistemice, în imunologia și 
polimorfismele genetice ale 
parodontitelor. 

Jamal
Stein



• Amfiteatrul Dimitrie Nedelcu al Facultății de Medicină 
Dentară din Universitatea de Medicină și Farmacie Victor 
Babeș din Timișoara - B-dul Revoluției din 1989, nr. 9, 
300070, Timișoara www.umft.ro

• Centrul de Microchirurgie și Chirurgie Laparoscopică 
Pius Brânzeu - Str. Regimentul 13 Călărași, 300041, 
Timișoara www.pius-branzeu-center.ro

• Sediul SRMD (Clinică Dr. Stratul SRL) -  Str. Emanoil Gojdu 
5, 300176, Timișoara
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