
Stomatologie 

Denumirea disciplinei Stagiul practic: Chirurgia OMF 

Tipul  Obligator Credite 3 

Anul de studii IV Semestrul VIII 

Numărul de ore Curs   Lucrări practice/de laborator  

Seminare  Lucrul individual  

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Chele Nicolae, Procopenco Olga 

Locația  Clinicile stomatologice ale catedrei 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Program: cunoștințe de bază în disciplinele conexe precum: anatomie, 

fiziologie, farmacologia, psihologia, etica, medicina internă 

Cunoașterea și respectarea normelor etico-morale și profesionale în relațiile 

cu pacienții. Cunoașterea scopului și sarcinilor chirurgiei oro-maxilo-faciale. 

Cunoașterea particularităților anatomo-topografice ale teritoriului oro-maxilor-

facial. Cunoașterea organizării asistenței chirurgicale în cadrul cabinetului/secției 

de chirurgie oro-maxilo-facială. Cunoașterea cadrului legislativ și documentației 

necesare în cadrul cabinetului/ secției de chirurgie oro-maxilo-facială (fișa 

medicală, registrului de evidență a lucrului curativ). Cunoașterea metodelor și 

etapelor de examen clinic și paraclinic utilizate în chirurgia oro-maxilo-facială. 

Cunoașterea metodelor de profilaxie. Cunoașterea instrumentarului necesar 

activității chirurgicale. Cunoașterea principiilor și etapelor de asepsie și antisepsie. 

Cunoașterea etapelor de pregătire a medicului chirurg către intervenția 

chirurgicală. Cunoașterea surselor de informație necesare în activitatea chirurgiei 

oro-maxilo-faciale. 

Misiunea disciplinei „Stagiul practic: Chirurgia OMF” are drept scop aplicarea în practică a 

cunoștințelor acumulate de viitorii medici stomatologi la disciplina de profil, 

în vederea asigurării unei asistențe stomatologice eficiente, inofensive, cu 

respectarea măsurilor de asepsie și antisepsie, metodelor de tratament calificat 

în conformitate cu cerințele de rigoare. Implementarea în practică a 

cunoștințelor acumulate în cadrul disciplinei ține să dezvolte abilitățile și 

gândirea clinică a studenților orientate spre acumularea competențelor în 

determinarea metodelor optime de profilaxie, diagnostic și tratament a 

pacienților și îmbunătățirea calității vieții acestora. 

Tematica prezentată 1. Particularitățile chirurgiei oro-maxilo-faciale. Organizarea lucrului în 

cabinetul de chirurgie dento-alveolară și secția de chirurgie OMF. 

2.  Examinarea pacienților în secția/cabinetul de chirurgie oro-maxilo- facială 

3. Efectuarea anesteziilor loco-regionale în teritoriul OMF 

4. Efectuarea extracțiilor dentare tipice 

5. Tratamentul proceselor inflamatorii 

6. Tratamentul traumatismelor în teritoriul OMF 

Finalități de studiu • să cunoască principiile de bază, structura funcțională și organizarea 

asistenței medicale în cabinetul/secția de chirurgie OMF și a celei 

stomatologice în special în RM; 

• să cunoască rolul și funcțiile stomatologului în sistemul de organizare 

a asistenței medicale;  

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

discursuri, referate, prezentări, articole în reviste de specialitate etc. 

•  



Manopere practice 

achiziționate 

1: Cunoașterea particularităților anatomo-topografice și fiziopatologice a 

proceselor patologice în teritoriul OMF. 

2: Efectuarea examinării clinice și paraclinice a pacienților cu patologii 

OMF; efectuarea anesteziilor, extracțiilor dentare, tratamentul abceselor 

subperiostale, imobilizărilor intermaxilare de transport. 

3: Elaborarea planului de diagnostic, metodelor de tratament și reabilitare a 

pacienților cu patologii inflamatorii si traumatice în teritoriul OMF; 

tratamentul de urgență a patologiilor inflamatorii și traumatismelor OMF.  

4: Citirea și descrierea radiografiilor clasice (retroalveolare, OPG) cît și 

metodelor contemporane de investigare (CT, RMN) în vederea stabilirii 

diagnosticului și planului de tratament.  

5: Implementarea masurilor de profilaxie a patologiei OMF la nivel de individ 

prin instruirea individuală despre metodele și tehnicile de igienă orală.   

6: Aplicarea standardelor moderne de efectuare a anesteziilor, extracțiilor 

dentare, tratamentului patologiei inflamatorii și traumelor OMF. 

 

Forma de evaluare Examen 

 

 

 


