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Condiționări și 

exigențe prealabile de: 
Cunoașterea și respectarea normelor etico-morale și profesionale în relațiile cu 

pacienții. Cunoașterea particularităților modificărilor fiziologice din timpul 

sarcinii. Cunoașterea particularităților organizării asistenței stomatologice 

pentru pacienții obstetrical-ginecologici în cadrul cabinetului/secției de 

stomatologie. Cunoașterea cadrului legislativ și documentației necesare în 

cadrul cabinetului/ secției de stomatologie (fișa medicală, registrului de 

evidență și registrelor de evidență a controlului sterilizării). Cunoașterea 

metodelor de acordare a ajutorului medical de urgență în obstetrică și 

ginecologie.  

 

Misiunea disciplinei În Republica Moldova, conform Programul Unic al Asigurării Obligatorii 

de Asistență Medicală, la termenul de 12 săptămâni de gestație toate gravidele 

beneficiază de o vizită obligatorie la medicul stomatolog, cu scopul 

identificării focarelor de infecție, sau altor patologii dentare care s-ar putea 

complica pe parcursul sarcinii. Astfel, viitorul medic stomatolog trebuie să 

aibă competențele necesare în consilierea gravidei privind dieta, igiena 

cavității bucale, riscurile și complicațiile ce pot apărea în timpul gestației.  

În același timp, curriculumul vine să completeze cunoștințele acumulate 

la alte discipline cu date bazate pe dovezi, conform protocoalelor clinice 

internaționale în vigoare, în ceea ce privește investigațiile recomandate pe 

parcursul sarcinii, anestezia și tratamentul administrat.  

Tematica prezentată ● să cunoască principiile de bază, structura funcțională și organizarea 

asistenței medicale al pacienților obstetrical-ginecologici în cabinetul 

stomatologic în RM; 

● să cunoască rolul și funcțiile stomatologului în sistemul de organizare 

a asistenței medicale al pacienților obstetrical-ginecologici, cu respectarea 

drepturilor generale umane: dreptul la informare și la libertatea de 

exprimare, dreptul la sănătate, dreptul la respectarea vieții private; 

● să cunoască date bazate pe dovezi privind diagnosticul și tratamentul 

la gravide,  a patologiilor obstetricale, conform ghidurilor și protocoalelor în 

vigoare (naționale și internaționale); 

● să cunoască particularitățile de asistență medicală la pacientele 

obstetrical-ginecologice adolescente, pacientele cu dizabilități, și cele cu 

HIV infecție; 

● să cunoască stările de urgență în obstetrică și ginecologie; 

● să promoveze modul sănătos de viață și educația pentru sănătate prin 

discursuri cu pacienții. 

Finalități de studiu ✓ să cunoască rolul și funcțiile stomatologului în sistemul de organizare a 

asistenței medicale al pacienților obstetrical-ginecologici, cu respectarea 

drepturilor generale umane: dreptul la informare și la libertatea de 



exprimare, dreptul la sănătate, dreptul la respectarea vieții private; 

✓ să cunoască rolul  medicului stomatolog în conduita gravidelor și 

importanța educației pacientului, conform ghidurilor și protocoalelor în 

vigoare (naționale și internaționale);; 

✓ să definească noțiunea de sarcină fiziologică, și sa aprecieze obiectivele și 

sarcinile medicului stomatolog in conduita sarcinii; 

✓ să înțeleagă cum se poate stabili diagnosticul de sarcină,  cu aprecierea 

termenului de gestație; 

✓ să cunoască modificările fiziologice din timpul sarcinii; 

✓ să înțeleagă modalitatea de comunicare cu pacienții și stabilirea anamnezei 

acestora; 

✓ să cunoască modalitatea de înregistrare a datelor în fișa medicală a 

pacientului; 

✓ să cunoască particularitățile și etapele examenului clinic al pacientului 

obstetrical-ginecologic; 

✓ să cunoască particularitățile și opțiunile de examen paraclinic al 

pacientului obstetrical-ginecologic; 

✓ să cunoască tipurile de investigații paraclinice contraindicate in timpul 

sarcinii și indicațiile vitale către efectuarea acestora;  

✓ să cunoască acțiunea teratogenă a medicamentelor folosite în tratamentul 

patologiei stomatologice asupra sarcinii; 

✓ să clasifice metodele de profilaxie și să înțeleagă nivelul de aplicare a 

acestora (individ, grup, populație); 

✓ să înțeleagă rolul și importanța asepsiei și antisepsiei la pacientele 

obstetrical-ginecologice; 

✓ să cunoască etapele pregătirii  pacientului obstetrical-ginecologic către 

intervenția chirurgicală; 

✓ să cunoască perioadele nașterii fiziologice, manifestările clinice ce 

corespund acestor perioade; 

✓ să cunoască particularități perioadei de lăuzie; 

✓ să cunoască metodele contemporane de contracepție; 

✓ să cunoască particularitățile de asistență medicală la pacientele 

obstetrical-ginecologice adolescente, pacientele cu dizabilități, și cele cu 

HIV infecție; 

✓ să cunoască infecțiile sexual-transmisibile, modul de transmitere, 

manifestările clinice generale și cele ce apar în regiunea cavității bucale; 

✓ să cunoască etapele de bază în in asistenta obstetrical-ginecologică de 

urgență. 

Manopere practice 

achiziționate 
✓ să poată colecta datele pacientului și anamnezei (examenul subiectiv); 

✓ să poată completa fișa medicală a pacientului și acordul informat; 

✓ să poată evidenția datele cu importanță majoră pentru stabilirea 

diagnosticului; 

✓ să distingă problemele ce apar în procesul de comunicare și să le poate 

soluționa; 

✓ să poată efectua examenul clinic al pacientului (examenul obiectiv); 

✓ să poată determina metodele de examen paraclinic necesare în dependență 

de caz; 

✓ să poată argumenta necesitatea examenului paraclinic ales în dependență 

de caz; 

✓ să poată consilia gravida în ceea privește modul sănătos de viață, 

alimentația corectă și igiena bucală; 

✓ să poată descrie tipurile profilaxiei și nivelurile de aplicare ale acestora; 



✓ să poată descrie etapele și metodele pregătire a gravidelor către tratament 

stomatologic; 

✓ să poată descrie mecanismul de acțiune a medicamentelor  și efectul lor 

asupra sarcinii în tratamentul stomatologic; 

✓ să poată diagnostica principalele patologii întâlnite la gravide; 

✓ să poată efectua pregătirea pacientului, medicului și câmpului operator 

către intervenția chirurgicală; 

✓ să poată descrie conduita medicului și asistentului în timpul intervenției 

chirurgicale. 

Forma de evaluare Colocvium diferenciat 
 


