
Stomatologie 

Denumirea disciplinei Parodontologia aplicativă 

Tipul  Opțional Credite 1 

Anul de studii V Semestrul IX 

Numărul de ore Curs  10 Lucrări practice/de laborator 10 

Seminare  Lucrul individual 10 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Chetruș Viorica, dr.șt.med., conf.univ. 

Locația  Clinica Stomatologică Universitară nr.1, str. Toma Ciorbă 42 

Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală ”Sofia Sîrbu” 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Cunoașterea și respectarea normelor etico-morale și profesionale. Cunoașterea 

scopului și sarcinilor parodontologiei. Cunoașterea documentației necesare în 

cadrul cabinetului de parodontologie (fișa medicală, registrul de evidență a 

pacienților, registrul de evidență și control a sterilizării). Cunoașterea culegerii 

anamnezei (examenului clinic și paraclinic) a unui pacient cu boală 

parodontală. Cunoașterea metodelor de igienă și profilaxie. 

Competențe  

Digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor 

electronice și prezentărilor), abilitatea de comunicare și lucru în echipă; 

calități – toleranță, compasiune, autonomie. 

Misiunea disciplinei Parodontologia are ca scop integrarea cunoștințelor acumulate de viitorii 

medici parodontologi în vederea asigurării unei asistențe stomatologice 

eficiente, inofensive la nivelul aparatului parodontal. Respectarea 

principiilor profilaxiei primare, secundare și terțiare, metodele de examen 

clinic și paraclinic descrise în cadrul disciplinei ține să dezvolte abilitățile, 

gîndirea clinică a studenților orientate spre acumularea competențelor în 

determinarea metodelor optime de profilaxie, diagnostic și tratament a 

pacienților cu afecțiuni parodontale și aducerea la cunoștința pacienților 

despre boala parodontală, igiena bucală și importanța ei în tratamentul 

afecțiunilor parodontale. 

Tematica prezentată Introducerea în parodontologie. Scopul parodontologiei. Cerințele 

amenajării și organizării cabinetului de parodontologie. Documentația 

necesară în cabinetul de parodontologie. 

Consultația primară de specialitate și oncologie preventivă în 

parodontologie. Examenul clinic parodontal și a indicilor de îmbolnăvire 

gingivo-parodontală.  

Evaluarea examenelor complementare în afecțiunile parodonțiului marginal 

(microbiologie, imunologie, biochimie, radiologice și imagistice). Biopsia. 

Profilaxia primară și secundară în boala parodontală. Eliminarea 

depozitelor moi și dure supra- și subgingivale, detartrajul manual, 

detartrajul cu ultrasunet și surfasajul. 

Terapia de biostimulare. Terapia antimicrobiană și antiinflamatorie locală 

și sistemică. 

Tratamentul factorilor de risc (leziuni odontale, iatrogenii, extracția dinților 

mobili). 

Echilibrarea ocluzală în afecțiunile parodonțiului marginal. Imobilizarea 

temporară a dinților parodontopatici. 

Finalități de studiu • să cunoască principiile de bază, organizarea lucrului și asistenței 

medicale în cabinetul/secția de parodontologie; 

• să cunoască rolul și funcțiile unui medic parodontolog; 



• să promoveze modul sănătos de viață, să dea sfaturi în îngrijirea 

aparatului parodontal prin igienă; să fie capabil să țină discursuri, 

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

Manopere practice 

achiziționate 

• completarea fișei medicale a pacientului cu boala 

parodontală,sistematizarea etapelor examenului clinic și de colectare a 

anamnezei, stabilirea indicațiilor pentru investigațiile paraclinice cu 

argumentarea necesității acestora. 

Forma de evaluare Colocviu diferențiat 
 


