
       

VAM 7.5.1  
Volumului asistenței medicale acordate de medicii 

rezidenți și limitele de competență  
LA SPECIALITATEA ENDODONȚIE (În fiecare an de studiu) 

RED: 04 

DATA: ANUL 2016 

PAG. 1/3 

 

Anexa3, barem deprinderi practice 

NIVEL DE ÎNSUŞIRE 

A= asistat  

I = interpretat 

E= efectuat 

 

Anul I 

EXAMENUL CLINIC SI PARACLINIC AL PACIENTULUI 

1. Examenul subiectiv (anamneza): minimum 40 pacienți (E) 

– Antecedente stomatologice; 

– Istoricul medical (maladii generale sistemice), istoricul social; 

2. Examenul exobucal obiectiv:  minimum 40 pacienți (E) 

a) facial – vizual; 

b) bimanual - substratul osos, musculatura, ganglionii limfatici, articulația 

temporo – mandibulară. 

c) Auscultația (după necesitate).  

3. Examenul intraoral (clinico - instrumental): minimum 40 pacienți (E) 

a) examenul țesuturilor moi; 

b) suportul dento-paradontal și mucoosos (mobilitatea dinților); 

c) determinarea tipului de ocluzie; 

d) a cinematicei mandibulare; 

e) determinarea stopurilor ocluzale; 

f) determinarea mișcărilor mandibulare (propulsie, lateralitate canină și de 

grup) 

g) determinarea criteriilor ocluziei funcționale.  

     4.Examenul paraclinic:  minimum 40 pacienți (E) 

Radiografia sectorială (dentoalveolară, retroalveolară); 

Ortopantomografia digitală; 

Tomografia computerizată; 

Tomografia articulației temporo-mandibulară; 

Electro – odonto-diagnostica; 

Studiul modelelor de diagnostic. 
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FORMULAREA DIAGNOSTICULUI 

Îndeplinirea fișei de observație a bolnavului stomatologic cu formularea 

diagnosticului minimum 40 de pacienți (În fiecare an) 

1. Igienizarea profesională a cavității orale (înlăturarea depunerilor moi și 

periajul profesional ) – minimum 40 de pacienți 

2. Prepararea cavității carioase de diferite clase  – minimum 40 de pacienți 

3. Metode și tehnici în tratament biologică al afecțiunilor odontale - minimum 

20 de pacienți 

4. Să efectueze restaurări dentare utilizând diferite metode și tehnici- minimum 

40 de pacienți 

5. Crearea accesului endodontic – minimum 40 de pacienți 

6. Amputarea pulpei coronare, extirparea pulpei radiculare, determinarea 

lungimii de lucru – minimum 40 de pacienți  

7. Utilizarea metodelor de permiabilizare a canalelor radiculare (inclusiv 

utilizarea microscopului endodontic) - minimum 40 de pacienți 

8. Prelucrarea mecanică a canalelor radiculare – minimum 40 de pacienți 

9. Prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare – minimum 40 de 

pacienți 

10. Obturarea canalelor radiculare prin diferite metode cu diferite materiale – 

minimum 40 de pacienți 

Dinți monoradiculari și pluriradiculari 

11. Să efectueze testul Siller Pisarev – minimum 10 de pacienți 

12. Să determine mobilitatea dinților – minimum 40 de pacienți 

13. Determinarea supracontactelor - minimum 40 de pacienți 

14. Să determine dimensiunile pungilor parodontale – minimum 40 de pacienți 

15. Să studieze clișeele radiologice – minimum 40 de pacienți 

16. Să prescrie tratamentul complex individual – minimum 40 de pacienți 

17. Să efectueze aplicații topice cu diferite medicamente în tratamentul local 

(inclusiv pacienți cu patologie orală)– minimum 20 de pacienți 

18. Să efectueze chiuretajul închis (deschis) – minimum 10 de pacienți 

19. Să participe la intervenții chirurgicale – minimum 10 de pacienți 
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20. Să efectueze șlefuirea selectivă a dinților –  minimum 10 de pacienți 

21. Să efectueze imobilizarea (șinarea) dinților – minimum 10 de pacienți. 

 

 

 

 

 

 

 
Şef catedra odontologie parodontologie și patologie orală, 

dr.hab. în șt. med., prof. univ.                                                                            Gh. Nicolau  

Şef studii rezidenţi,  

dr. în șt. med., conf. univ.                                                                                  V. Nicolaiciuc                                                                    

 


