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GHID PRACTICĂ DE SPECIALITATE AN IV - MEDICINĂ DENTARĂ 

 

 

ANESTEZIE ȘI SEDARE ÎN MEDICINA DENTARĂ, ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE, 

PROTETICĂ DENTARĂ, PEDODONȚIE 

 

Obiective generale: se va pune accentul pe: 

• Exersarea deprinderilor de efectuare a anesteziilor dentare în vederea tratării  cariei simple, 

șlefuirii dinților stâlpi  lucrărilor protetice, tratării cariilor dentare la copii. 

• Deprinderea cunoștințelor de bază pentru tratamentul cariilor prin pregătirea cavităţiilor şi 

obturarea lor. Metode de prevenire a leziunilor carioase. Familiarizarea studentului cu diferite 

metode şi materiale de obturare coronară folosite în terapia cariei simple. Pregătirea 

materialelor folosite în tratamentul cariei. 

• Cunoaşterea metodelor de examinare şi a posibilităţilor terapeutice aplicabile având ca obiectiv 

păstrarea vitalității dentare și familiarizarea studentului cu diferite metode de tratament în 

inflamaţia pulpară. 

• Cunoaşterea conceptelor clasice și moderne de restaurare prin proteze fixe pluridentare 

• Abilitatea de stabilire a diagnosticului corect și realizarea unui examen clinic complex la copil  

 

Obiective specifice: se va pune accentul pe însuşirea practică, de către studenţi, a: 

• Tehnicilor de igienizare profesională  

• Tehnicilor de realizare a diferitelor tipuri de anestezie locală, loco-regională și a extracției 

dentare  

• Urmărirea etapelor clinice și tehnice de preparare a cavităților și de realizare a obturațiilor 

coronare atât la dentiția definitivă cât și la cea temporară  

• Urmărirea etapelor clinice și tehnice de preparare a punților dentare urmărind principiile 

ocluziei funcționale 
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Nume Prenume: 

Raport de activități practice 

ANUL IV 

Nr. 

Crt.  

Cerințe activitate Barem activitate 

îndeplinit 

Observații  Semnătura și 

parafa 

medicului 

îndrumător 

1.  Riscul infecțios în cabinetul 

stomatologic – mijloace de 

prevenire, proceduri și 

echipamentul de protecție.  

   

2. Anestezia topică, locală și 

regională în stomatologie. 

Extracția dentară și chirurgie 

orală – minim 2 cazuri clinice 

pentru fiecare grupă.  

Discuții pe seama radiografiilor 

dentare, CBCT 

   

3. Ocluzia normală. Ocluzia 

patologică – examinare și 

diagnostic. 

   

4. Dezvoltarea raționamentului 

medical al lucrărilor protetice fixe 

pe baza anamnezei, examenului 

obiectiv și a examinărilor 

complementare.  

Etape clinico-terapeutice pentru 

minim 3 cazuri clinice.  

Discuții pe seama radiografiilor 

dentare. 

   

5. Dezvoltarea raționamentului 

medical al cariei simple pe baza 

anamnezei, examenului obiectiv, 

diferențial și a examinărilor 
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complementare.  

Diagnostic si tratament  pentru  

minim 5 cazuri clinice. 

Discuții pe seama radiografiilor 

dentare. 

6. Prevenție oro-dentară: 

identificarea și evidențierea plăcii 

dentare; identificarea factorilor de 

risc la pacienți; mijloace de 

igienzare profesională și 

personală adaptate la specificul 

cazului clinic – minim 5 cazuri 

clinice.  

   

7. Examenul clinic în pedodonţie. 

Patologia dentiției temporare. 

Discuții pe seama radiografiilor 

dentare. 

   

 

 

 

Semnătura și parafa medicului titular al cabinetului stomatologic 
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Fișa de evaluare a studentului - Facultatea de Medicină 

Specializarea Medicină Dentară - An IV 
 

 

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 ................................. 


