
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Geriatria  și  disfuncțiile sistemului stomatognat 

Tipul  Opțional Credite 1 

Anul de studii IV  Semestrul VII 

Numărul de ore Curs  10 Lucrări practice/de laborator - 

Seminare 10 Lucrul individual 10 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Pantea Vitalie 

Locația  Str. Toma Ciorba 42 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Program : cunoștințe de bază în disciplinele conexe precum: propedeutica 

stomatologiei ortopedice, biomateriale, anatomia 

Competențe :  digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele electronice și aplicațiilor 

pentru prezentări), abilităților de comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei Cunoașterea disciplinei respective are drept scop integrarea cunoștințelor 

acumulate de viitorii medici stomatologi la disciplinele de profil în vederea 

asigurării unei asistențe stomatologice eficiente. Totodată, metodele de 

examen clinic , paraclinic și de tratament descrise în cadrul disciplinei țin să 

dezvolte abilitățile și gândirea clinică a studenților în vederea obținerii unui 

rezultat terapeutic adecvat. 

Tematica prezentată • Noțiune de Sistem Stomatognat. Părțile componenete. Particularitățile 

fiziologice, funcționale și anatomo-tografice. 

• Biomecanica articulației temporo-mandibulare. 

• Disfuncția temporo-mandibulară( mandibulo-craniană). 

• Examenul  clinic și paraclinic în disfuncțiile sistemului stomatognat. 

Diagnosticul. 

• Tratamentul disfuncțiilor sistemului stomatognat.Geriatrie, 

gerontologie, gerontostomatologie, date generale, definiții, 

terminologie 

• Procese generale de îmbătrânire ale organismului uman. 

• Particularitățile patologiei sistemului stomatognat la vârstnic. 
 

Finalități de studiu  să cunoască noțiuni de geriatrie și disfuncție a sistemului 

stomatognat; 

 să cunoască particularitășile etiopatogenetice și de evoloție 

clinică a patologiilor sistemului stomatognat la vârstnici și a 

disfuncțiilor; 

 să cunoască metodele clinice și paraclinice de diagnostic ; 

 să cunoască particularitățile de tratament în cadrul disfuncțiilor 

și a patologiilor sistemului stomatognat la vârstnici. 

Manopere practice 

achiziționate 
• Determinarea şi înregistrarea relaţiilor intermaxilare centrice la 

pacienţii cu edentaţii totale sau parţiale  

• Determinarea Ocluziei funcționale 

• Poziția de postură mandibulară, caracteristica, importanța practică. 

• Poziția de Relație Centrică (RC), caracteristica, importanța practică. 

Forma de evaluare Colocviu diferențiat 
 


