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STOMATOLOGIE 

 

 

I .Particularitati de ingrijire in medicina interna si specialitatile inrudite: 

1. Administrarea medicamentelor 

2. Anesteziologie - Urgenţe - Prevenirea urgenţei medicale - Recunoaşterea urgenţei 

medicale - Moartea clinică şi moartea biologică - Aparatul de urgenţă în cabinetul 

stomatologic - Urgenţa respiratorie 

3. Primul ajutor în urgenţele medico-chirurgicale Resuscitarea respiratorie - Resuscitarea 

cardiacă 

II. Particularităti de ingrijire in chirurgie si medicina dentara 

1. Dezinfecţia, asepsia si antisepsia 

2. Traumatismele maxilo-faciale - Leziuni traumatice de părţi moi,plagi - Fracturi de 

mandibulă - Fracturile maxilarului superior - Traumatisme dento-parodontale 

3. Hemoragia 

4. Şocul 

5. Asfixia 

6. Leziuni orale cu potenţial de malignizare 

7. Inflamaţii ale glandelor salivare 

8. Dentiţia: - Erupţia dentară la dinţii temporari şi permanenţi - Particularităţi anatomice 

ale dinţilor temporari şi permanenţi - Molarul de 6 ani 

9. Afecţiuni ale dinţilor şi parodonţiului: - Distrofiile dentare - Caria simplă şi complicaţiile 

ei - Pulpita - Gangrena pulpară 

10. Infecţiile oro-maxilo-faciale - Herpesul bucal - Stomatita ulcero-membranoasă - 

Flegmonul planşeului bucal - Supuraţiile difuze - Abcesele lojilor superficiale - Abcesele 

periosoase - Osteita oaselor maxilare - Osteomielita oaselor maxilare 11.Malformaţiile 

congenitale ale feţei şi maxilarelor: - Formele anatomo-clinice - Tulburările funcţionale - 

Tratamentul 12.Tumori: - Clasificarea tumorilor osoase - de părţi moi - Tumori benigne - 

Tumori maligne 

13. Profilaxie stomatologică: - Igiena orală individuală - Profilaxia primară a cariei dentare 

- Controlul plăcii bacteriene în profilaxia stomatologică - Tartrul dentar - Detartrajul - 

Periajul dentar profesional - Obiceiuri vicioase - Profilaxia cancerului oral 



14. Biomateriale: - Materiale utilizate în stomatologia profilactică - Cimenturi şi materiale 

nemetalice de restaurare a coroanelor şi obturare a canalelor radiculare - Materiale 

metalice de restaurare a coroanelor dentare - Materiale de amprentă - Materiale auxiliare 

15. Instrumentar: - Instrumentar de examinat - Instrumentar pentru preparare - 

Instrumentar de mână - Instrumente rotative - Instrumentarul ultrasonic - Instrumentar 

Lasser - Instrumentar utilizat pentru restaurarea dinţilor - Instrumentar chirurgical 

16. Protetică dentară: - Câmpul protetic edentat total - Examenul pacientului edentat - 

Aplicarea şi adaptarea protezelor totale - Amprentarea câmpului protetic edentat total - 

Stomatopatiile protetice 

17. Radiologie dentară: - Evoluţia radiodiagnosticului în stomatologie - Anatomia 

radiologică normală a structurilor dento-maxilare - Teleradiografia cranio-facială - Aspecte 

radiologice în anomaliile dentare - Tehnici şi metode radiologice şi imagistice folosite în 

diagnosticul stomatologic şi chirurgie oro-maxilo-facială 
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