
Stomatologie 

Denumirea disciplinei Patologie orală 

Tipul  Obligator Credite 4 

Anul de studii V Semestrul X 

Numărul de ore Curs  28 Lucrări practice/de laborator 49 

Seminare 21 Lucrul individual 22 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Nicolau Gheorghe, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

Ciobanu Sergiu, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

Marcu Diana, dr. șt. med., conf. univ. 

Chetruș Viorica, dr. șt. med., conf. univ. 

Alexeev Valeriu, dr. șt. med., conf. univ. 

Nicolaiciuc Valentina, dr. șt. med., conf. univ. 

Musteață Olesea, asist. 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 limbii de predare; cunoștințe și competențe în domeniul anatomiei, 

fiziologiei, patanatomiei, microbiologiei, histologiei. 

Competențe  

Digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor electronice și 

prezentărilor), abilitatea de comunicare și lucru în echipă; calități – toleranță, 

compasiune față de pacienți. 

Misiunea disciplinei Dezvoltarea abilităților și a gîndirii clinice la studenți în scopul acumulării 

competențelor necesare la determinarea metodelor efective de profilaxie, 

diagnostic și tratament a pacientului.  Formarea viitorului medic cu 

oportunități și obligațiuni în stabilirea unui diagnostic precoce a patologiilor 

orale. Dezvoltarea cooperării multidisciplinare și necesitatea de a inocula la 

viitorul medic stomatolog capabilitatea de a duce o comunicare detailată 

profesională cu un alt specialist din sfera sănătății, să poarte aceeași 

responsabilitate ca și medicul internist. 

Tematica prezentată Caractere histologice și fiziologice ale mucoasei cavității bucale și limbii. 

Clasificarea afecțiunilor mucoasei bucale. 

Leziunile traumatice ale mucoasei cavității bucale. Leucoplazia. Tabloul 

clinic. Diagnostic și tratament. 

Bolile infecțioase cu manifestare în cavitatea bucală. Principii de diagnostic și 

tratament.  

Manifestări alergice în cavitatea bucală. Eritemul exudativ polimorf. Stomatita 

aftoasă cronică recidivantă.  

Modificări ale mucoasei cavității bucale în cadrul unor boli de sistem. 

Modificări ale mucoasei bucale în patologiile sistemului endocrin și tulburări 

de metabolism. 

Schimbările mucoasei cavității bucale în dermatoze. 

Anomaliile limbii și glositele independente. 

Cheilitele și macrocheilita. 

Afecțiunile precanceroase ale mucoasei cavității bucale și buzelor. 

Finalități de studiu • Să cunoască patologiile mucoasei orale, grupate după prezentare specifică 

și caracteristică în cavitatea bucală; 

• Să cunoască categoriile patologiilor/stărilor sistemice, care pot prezenta 

manifestări orale șisă  determine consecutivitatea etapelor de examinare a 



celor mai răspîndite afecțiuni ale mucoasei cavității bucale; 

• Să fie competent în selectarea metodelor de diagnostic și să poarte 

responsabilitate și obligativitate în efectuarea dianosticului precoce a 

patologiilor orale; 

• Să poată interpreta și aplica corect rezultatele testelor, biopsiilor tisulare, 

probelor microbiologice etc.; 

• Să fie competent în elaborarea schemei de tratament a patologiilor orale, 

bazată pe preparate cu acțiune locală și generală șicapabil de a corecta și 

normaliza microbiocenoza mucoasei cavității bucale în contextul 

tratamentului complex;; 

Să depisteze precoce bolile precanceroase pentru care este necesar un 

tratament specializat în instituțiile de profil. 

Manopere practice 

achiziționate 

Analiza informației obținute din anamneză, examenul obiectiv și paraclinic 

(teste, analize biochimice, probe microbiologice) diagnosticul stabilit și planul 

de tratament. Aplicarea etapelor tratamentului stabilit.  

Înregistrarea manoperelor efectuate în fișa medicală specializată a pacientului, 

formularea recomandărilor pentru pacient. 

Aplicarea cunoștințelor teoretice acumulate la seminare în lucrul practic cu  

pacientul 

Forma de evaluare Examen 
 


