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GHID PRACTICĂ DE SPECIALITATE AN I - MEDICINĂ DENTARĂ
ASEPSIE ȘI ANTISEPSIE, ORGANIZAREA CABINETULUI DE MEDICINĂ DENTARĂ,
MATERIALE DENTARE, MORFOLOGIA DINȚILOR ȘI PROFILAXIE
Obiective generale:
•
•
•

Cunoașterea aparaturii uzuale dintr-un cabinet medical prin asistarea la investigațiile și
tratamentele efectuate cu ajutorul acesteia.
Asistarea la investigatii și tratamente pentru a observa comportamentul față de bolnav și pentru
a-și însuși mijloacele de comunicare dintre membrii personalului medical, precum și
ergonomia cabinetului dentar
Insuşirea tehnicilor elementare de măsurare a constantelor organismului: măsurarea
temperaturii corporale, a pulsului și a tensiunii arteriale

Obiective specifice:
•

Se va urmări însuşirea practică, de către studenţi, a elementelor de organizare și funcționare ale
unui cabinet de medicină dentară, a circuitelor de materiale și instrumentar necesar efectuării
manoperelor. De asemenea studentul își va însuși mijloace de comunicare cu pacientul și de
asemenea tehnici de invetigare și tratament- la nivel de noțiuni generale.
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Nume Prenume:
Raport de activități practice
ANUL I
Nr.

Cerințe activitate

Crt.
1.
2.
3.

Observații

Semnătura și
parafa
medicului
îndrumător

Cunoașterea aparaturii uzuale
dintr-un cabinet medical
Prezentarea aparaturii și a
modului de operare
Asistență la investigațiile și
tratamentele efectuate cu ajutorul
aparaturii din clinică

4.

Cunoașterea rolului și
obiectivelor circuitelor
funcționale în cadrul unei clinici
medicale

5.

Prezentarea circuitelor funcționale
din clinică și a rolului acestora
Cunoaşterea interrelaționării
dintre pacient şi personalul
medical, comportamentul
deontologic faţă de pacient

6.

Barem activitate
îndeplinit

7.

Asistă la desfășurarea
consultațiilor pentru a observa
limbajul corect medical și
comunicarea eficientă cu
pacientul

8.

Asistă la investigații și tratamente
pentru a observa comportamentul
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față de bolnav și pentru a-și însuși
mijloacele de comunicare dintre
membrii personalului medical,
precum și între aceștia și pacient

9.

Examinarea generală a
pacientului, completarea
documentelor medicale

10.

Asistă la examinarea generală a
pacientului pentru a deprinde
tehnicile corecte de examinare
Asistă și ajută la completarea
datelor în documentele medicale
și întocmirea de foi de observație
Insuşirea tehnicilor elementare de
măsurare a constantelor
organismului: măsurarea
temperaturii corporale, a pulsului
și a tensiunii arteriale
Asistă la măsurarea de către
personalul medical a temperaturii
corporale
Asistă la măsurarea de către
personalul medical a pulsului
Asistă la măsurarea de către
personalul medical a tensiunii
arteriale
Insușirea tehnicilor de efectuare a
injecțiilor intramusculare,
intradermice, subcutanate și
intravenoase
Asistă la efectuarea de către
personalul medical a injecțiilor
intramusculare, intradermice,
subcutanate și intravenoase
Decontaminarea, dezinfecția și
sterilizarea în clinica medicală

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
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19.

20.

21.

22.

Riscul infecțios în cabinetul
stomatologic – mijloace de
prevenire, proceduri și
echipamentul de protecție.
Prezentarea substantelor,
aparaturii, instrumentarului de
decontaminare, dezinfecție și
sterilizare de către îndrumător
Prezentarea circuitelor de
decontaminare, dezinfecție și
sterilizare de către îndrumîtor
Prezentarea rolului și îndatoririlor
membrilor personalului medical
în realizarea decontaminării,
dezinfecției și sterilizării și în
manipularea instrumentarului
nesteril și steril de catre
îndrumător

Semnătura și parafa medicului titular al cabinetului stomatologic

Str. Lucian Blaga, Nr. 2A
550169 Sibiu, România
medicina.ulbsibiu.ro

Tel.: +40 269 43.67.77; 21.23.20
Fax: +40 269 21.23.20
E-mail: medicina@ulbsibiu.ro

Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Medicină

Bibliografie Anul I

1.Bratu Dorin si colab. Materiale dentare. Bazele fizico chimice. Editura Helicon, Timisoara,1994
2.Iliescu A, Gafar M, Cariologie și odontoterapie restauratoare. Editura Medicala, Bucuresti , 2001.
3.Ștef Laura, Boitor Gh. Cornel, Indreptar lucrări practice dentistică preventivă, Editura ULB Sibiu,
2014.
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Fișa de evaluare a studentului - Facultatea de Medicină
Specializarea Medicină Dentară - An I
Caracterizarea activității studentului (nume, prenume)
....................................................................................................................................
1.Frecvența ..................... nr. de absențe ......................
2.Respectarea normelor interne de organizare și desfășurare a muncii
.............................................................................................................. ..........................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.Îndeplinirea obligațiilor profesionale
........................................................................................................................................................
............... .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................
4.Dobândirea de abilități / competențe
.........................................................................................................................................................
............. ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................
5.Atitudinea față de personalul din unitate
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
6.Atidudinea față de pacienți
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Îndrumător (nume, prenume) ........................................................................................
Semnătura și parafa .................................
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