
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Tratamentul protetic ale afecțiunelor paradontale 

Tipul  Obligator Credite 4 

Anul de studii V Semestrul IX 

Numărul de ore Curs  30 Lucrări practice/de laborator 45 

Seminare 30 Lucrul individual 15 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Solomon Oleg 

Locația  Str. Toma Ciorba 42 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Program : cunoștințe de bază în disciplinele conexe precum: propedeutica 

stomatologiei ortopedice, biomateriale, anatomia, fiziologia 

Competențe :  digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele electronice și aplicațiilor 

pentru prezentări), abilităților de comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei Pregătirea teoretico – practică a medicilor stomatologi, capabili să activeze 

cu succes la reabilitarea pacienţilor cu afecţiuni stomatologice. În aşa mod, 

studierea stomatologiei ortopedice este o obiectivitate necesară, deoarece 

medicul protetician, indiferent de postul pe care îl ocupă, va întîlni diverse 

afecţiuni ale sistemului stomatognat, terapia cărora poate fi efectuată numai 

prin intervenţiile ortopedo – protetice. 

Tematica prezentată • Aspectele morfologice ale parodontului. Etiologia şi patogeneza 

afecţiunilor parodontului.Tabloul clinic.  

• Metodele de treatment ale afecţiunilor parodontului.Şlefuirea 

selectivă. Redresările ortodontice în tratamentul complex al 

afecţiunilor parodontului.  

• Protezarea imediată în tratamentul complex al afecţiunilor 

parodontului.  

• Şinarea permanentă în tratamentul complex al afecţiunilor 

parodontului.  

• Etiologia, patogeneza, tabloul clinic şi diagnosticul migrărilor 

dentare. Metodele de tratament ale migrărilor dentare.  

• Tratamentul protetic a pacienţilor cu migrări dentare.  

• Etiopatogenia, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul abraziunii 

patologice.  

• Etiopatogeneza, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul sindromului 

disfuncţional.  

• Afecţiunile provocate de materialele utilizate la confecţionarea 

protezelor dentare. Galvanoza. Stomatita provocată de protezele 

dentare metalice şi acrilice.  

• Afecţiunile provocate de materialele utilizate la confecţionarea 

protezelor dentare.Stomatitele alergice.  

• Particularităţile tratamentului protetic în caz de afecţiuni cronice ale 

mucoasei. 

Finalități de studiu • Identificarea și utilizarea conceptelor, principiilor și teoriilor în 

activități profesionale.  

• Cunoașterea temeinică, înțelegerea și operarea cu cunoștințele 

teoretice și metodele practice de bază. 

• Cunoașterea temeinică și aplicarea în practică a cunoștințelor în 

relația cu pacientul ținând cont de vârsta și caracterul persoanei, 

specificul patologiei si experiențele pacientului cu medicii, în vederea 

asigurării complianței protetice.  

• Completarea fișelor medicale ale pacienților, efectuarea examenului 

clinic și elaborarea indicațiilor către tipul examenului paraclinic după 



caz cu argumentarea acestora. Determinarea opțiunilor pentru 

stabilirea diagnosticului și planului de tratament.  

• Cunoașterea și simularea examenului clinic și paraclinic al pacienților 

cu patologii în teritoriul oro-maxilo-facial; evaluarea datelor 

examinărilor paraclinice  

• Demonstrarea și aplicarea cunoștințelor acumulate în evaluarea 

clinică și paraclinică a pacientului. Promovarea principiilor de 

toleranță și compasiune față de pacienți. 

Manopere practice 

achiziționate 

Varietăţile aparatelor ortodontice la tratamentul afecţiunilor parodontului. 

Metoda şlefuirii selective a dinţilor. Metoda şlefuirii selective a dinţilor 

după jankelson. Metoda şlefuirii selective a dinţilor după ramfjord. 

Metoda şlefuirii selective a dinţilor după kalamkarov şi schuyler. 

Redresările ortodontice în tratamentul complex al afecţiunilor 

parodontului. Indicaţii către tratamentul ortodontic al afecţiunilor 

parodontului. Contraindicaţii către tratamentul ortodontic al afecţiunilor 

parodontului. Varietăţile aparatelor ortodontice la tratamentul afecţiunilor 

parodontului. 

Forma de evaluare Examen 
 


