
Stomatologie  

Denumirea disciplinei 

 

Parodontologia și medicina orală pediatrică 

Tipul  Obligator Credite 4 

Anul de studii V semestrul X 

Numărul de ore Curs 26 Lucrări practice/de laborator 46 

Seminare 19 Lucrul individual 29 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs 

 

Spinei Iurie, dr. șt. med., conf. univ. 

Locația  IMSP Institutul Mamei și Copilului, Clinica „Emilian Coțaga”,  

str. Vasile Alecsandri, 2, etaj 3; 

IMSP Centrul Stomatologic Municipal pentru Copii,  

bd. Constantin Negruzzi, 3, et. 2 

Clinica Stomatologică Universitară nr.2, str. M.Viteazu, 1A 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

 

Program 

Cunoștințe de bază la disciplinele: biologie, anatomie, fiziologie, histologie, 

propedeutica stomatologică, profilaxia afecțiunilor orale, 

odontologie,parodontologie, medicina orală, pediatrie. 

Competențe  

digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea documentelor, 

utilizarea redactorilor de text, tabele electronice și aplicațiilor pentru 

prezentări); abilități de comunicare și lucru în echipă; calități personale, 

precum toleranță, compasiune, autonomie. 

Misiunea disciplinei Pregătirea teoretico-practică a studenților privind diagnosticul, tabloul clinic, 

tratamentul şiprevenţiaafecţiunilorparodonţiului și mucoasei orale la copii. 

Tematica prezentată 

 

Afecţiunileparodonţiului la copii. Clasificarea. Particularităţile tabloului clinic 

şi ale tratamentului afecţiunilor inflamatori ale parodonţiului la copii de 

diferită vîrstă. 

Maladiile idiopatice ale parodonţiului (parodontoliza) la copii. Etiologia. 

Tabloul clinic. Rolul stomatologului pediatru în diagnostic. Planificarea 

tratamentului. Profilaxia afecţiunilorparodonţiului.  

Afecţiunileşi maladiile mucoasei orale la copii de diferite vârste. Structura 

mucoasei cavităţii bucale în diferite perioade de dezvoltare a copilului. 

Clasificarea. Leziunile traumatice, termice, chimice ale mucoasei cavităţii 

bucale la copii. 

Maladiile infecţioase cu manifestări pe mucoasa cavităţii orale la copii. 

Stomatita herpetică acută (SHA). Stomatita herpetică recidivantă (SHR). 

Diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. 

Afecţiunile micotice ale mucoasei orale la copii. Diagnosticul şi tratamentul. 

Manifestările SID-ei în cavitatea bucală la copii. Manifestările maladiilor 

somatice 

decompensate în cavitatea bucală. Rolul stomatologului pediatru în 

diagnosticul şi tratamentul acestor maladii. 

Afecţiunile mucoasei orale provocate de alergia bacteriană şi medicamentoasă 

la copii. Patologia mucoasei linguale şi a buzelor la copii. Profilaxia 

afecţiunilor și maladiilor buzelor la copii. 

Organizarea asistenţei stomatologice copiilor. Dispensarizarea copiilor la 

stomatolog. Metoda de sector în dispensarizarea copiilor. Sanareacavităţii 



bucale copiilor. 

Finalități de studiu 

 

Studentul la finele cursului va fi capabil:  

• să poată caracteriza principalele particularități ale diagnosticului 

afecţiunilorparodonţiului și a afecţiunilorşi maladiilor mucoasei orale și să 

le aplice la copii de diferite vîrste. 

• să realizeze tratamentul afecţiunilorparodonţiului și a afecţiunilorşi 

maladiilor mucoasei orale la copii. 

• să cunoască și să aplice metode și preparate moderne pentru tratamentul 

afecţiunilorparodonţiului și afecţiunilorşi maladiilor mucoasei orale la 

copii. 

• sa formuleze decizii optimale în acordarea asistenței stomatologice 

copiilor cu afecţiuni ale parodonţiului și afecţiunişi maladii ale mucoasei 

orale. 

• să aplice metodele de cunoaștere psihologică în activitatea profesională și 

în viața cotidiană a copiilor în diferite perioade de vîrstă. 

• să utilizeze diverse modalități de susținere psihologică și morală a copiilor 

în tratamentul afecţiunilorparodonţiului și a afecţiunilorşi maladiilor 

mucoasei orale la copii. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

▪ să stabilească contactul psihologic şi verbal cu copii de diferite vârste. 

▪ să stabilească contactul cu părinţii în tratamentul copiilor. 

▪ să realizeze palparea ţesuturilor moi şi oaselor faciale, ganglionilor 

limfatici, glandelor salivare. 

▪ să realizeze sondarea, percuţiaşi aprecierea gradului de mobilitate a 

dinţilor. 

▪ să completeze formula dentară la copii de diferite vârste. 

▪ să determine indicii co, COE, COE+сo. 

▪ să realizeze termodiagnosticulşi electrodiagnosticul dinților. 

▪ să determine şi să interpreteze indicii igienei cavităţii orale la copii. 

▪ să înlăture depunerile, tartrul dentar cu instrumente manuale. 

▪ să înlăture depunerile cu instrumente rotative. 

▪ să înlăture depunerile, tartrul dentar cu instrumente cu ultrasunetul. 

▪ să înlăture depunerile, tartrul dentar cu air-flou. 

▪  să realizeze diagnosticul, tratamentul şi profilaxia 

afecţiunilorparodonţiului la copii. 

▪  să realizeze diagnosticul, tratamentul şi profilaxia afecţiunilorşi maladiilor 

mucoasei orale la copii. 

▪ să realizeze aplicarea soluțiilor, gelurilor și uguentelor pe suprafaţa gingiei, 

pungile parodontale și mucoasa orală. 

▪ să efectueze anestezia infiltrativă, truncularăşi aplicativă la copii. 

▪ să interpreteze radiogramele, ortopantomogrameleşitomogramele. 

▪ să aplice cunoștințele obținute în aprecierea testelor clinice. 

▪ să soluționeze probleme de situație clinică. 

Forma de evaluare Examen  

 


