
Stomatologie 

Denumirea disciplinei Urgențele medicale în practica stomatologică 
Tipul Opțional Credite 1 

Anul de studii V Semestrul IX 

Numărul de ore Curs 10 Lucrări practice/de laborator 10 

Seminare  Lucrulindividual 10 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Zănoagă Oleg 

Locația  Clinicile stomatologice.  

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

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

fiziologie, farmacologia, psihologia, etica, medicina internă 

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 Acest curs are ca scop desăvârșirea deprinderilor practice și a bazelor 

teoretice în însuşirea metodelor de profilaxie și tratament a urgențelor 

medicale în cabinetul stomatologic. 

La finalizarea cursului studenții vor fi capabili: 

1. Să evalueze corect un pacient în practica stomatologică. 

2. Să cunoască factorii de risc în declanșarea urgențelor medicale. 

3. Să cunoască examinarea clinică a pacienților cu urgențe medicale în 

cabinetul stomatologic. 

4. Să posede cunoștințe despre profilaxia urgențelor medicale în cabinetul 

stomatologic. 

5. Să cunoască managementul urgențelor medicale în cabinetul 

stomatologic. 

Tematica prezentată 1. Evaluarea pacientului în practica stomatologică 

2. Urgența respiratorie 

3. Urgența cardio-vasculară 

4. Urgența alergică în stomatologie 

5. Resuscitarea cardio-respiratorie 

Finalități de studiu • Să cunoască terminologia specifică urgențelor medicale;  

• Să cunoască și să interpreteze tabloul clinic a diverselor stări de urgență; 

• Să cunoască tipurile de manevre utilizate în caz de urgențe medicale.  

• Să cunoască metodele de menținere a permeabilității căilor aeriene, de 

verificare a respirației și circulației. 

• Să cunoascăalgoritmul de conduită pentru menținerea funcțiilor vitale. 

• Să fie capabil să implementeze cunoștințele accumulate în activitatea 

cotidiană; 

• Să fie competent săutilizeze critic și cu încredere informațiile științifice 

obținute. 

Manopere practice 

achiziționate 

1: Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea terminologiei specifice urgențelor 

medicale, precum și a manevrelor utilizate în acordarea primului ajutor 

medical. 

2:Explicarea și interpretarea tabloului clinic și evaluarea corectă a 

diverselor stări de urgență; Să poată folosi trusa de prim ajutor conform 

algoritmului curativ. 

3: Elaborarea unui plan de diagnostic și alegerea algoritmului terapeutic al 

urgenţei medicale în stomatologie. 

4: Analiza factorilor de risc și aprecierea semnele vitale ale pacientului. 

5: Să cunoască manevrele de recuscitare, de menținere a permeabilității 

căilor aeriene. Cunoașterea metodelor de verificare a respirației și a 



circulației. 

6: Demonstrarea și aplicarea cunoștințelor acumulate în caz de urgență 

medicală. Selectarea și argumentarea tehnicilor de comunicare, colectare a 

datelor și pregătire a pacientului către intervenția chirurgicală. Promovarea 

principiilor de toleranță și compasiune față de pacienți. 

Forma de evaluare Colocviu diferențiat 
 

 


