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Volumul asistenței medicale acordate de medicii rezidenți
și limitele de competență la specialitatea Parodontologie, pe ani de instruire
Interpretare – I
Asistare – A
Executare - E
COMPETENŢE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ACORDATĂ

VOLUMUL

(Nr.
pacienți/
investigații/
proceduri/
intervenții)
PENTRU TOȚI ANII DE STUDII

Efectuiază examinul primar clinic-parodontal al pacienţii ce sunt triați și
îndreptați la catedra Odonologie, Parodontologie și Patologie Orală, și în
cadrul Clinicii Stomatologice universitare nr.1/E
Împreună cu medicul responsabil elaborează planul de investigaţii şi
tratament complex și specific pacientului parodontopat, completează fișa
medicală, cu ajustările necesare pe parcursul realizării planului de
tratament. Evoluiază situația clinică și monitorizează îndeplinirea de către
pacient a prescripțiilor și recomandărișor la fiecare vizită ulterioară.
Perfectează documentaţia pacientului parodontopat, evoluiază și
monitorizează în dinamică situația clinică, pregătind și prezentând la
conferințele clinice (lunare) cele mai demonstrative cazuri clinice
(raport)./E
Împreună cu medicul responsabil completează primar fișa medicală a
pacientului parodontopat, cu reevaluările ulterioare pentru fiecare vizită. /E
Împreună cu medicul responsabil realizează manoperele de diagnostic
(exsaminarea aparatului stomatognat, relevarea plăcii bacteriene aprecierea
indicilor de placă și tartru dentar, de sângerare, sondarea pungilor
parodontale, mobilității dentare, realizarea parodontogramei, instruirea
pacientului în viziunea igienizării corecte a cavității bucale și alegerea
corectă a produselor de igienizare bucală) şi curative necesare, inclusiv și
la pacienții pre- şi postintervenționali (aplicarea diverselor tehnici de
anestezie locoregională, pregătirea preprotetică prin eliminarea factorilor
locali favorizanți și de risc prin tratamentul leziunilor odontale (carii
dentare, reconstrucții corono-radiculare), endodontice, extracții dentare,
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șinări dentare provizorii și definitive, diverse procedee și tehnici de
chirurgie parodontală, prelucrarea plăgii, pansamente, înlăturarea suturilor,
recomandări pacientului).
Monitorizează şi evaluează starea pacienţilor parodontopați, cu indicarea
suplimentară a acţiunilor necesare împreună cu medicul responsabil
(investigaţii de laborator, examinări radiofrafice, inclusiv CT, RVG, OPG,
etc.) /E.
Activează în laboratorul de tehnică dentară a clinicii universitare nr.1,
participând la confecționarea șinelor provizorii și de durată pentru pacienții
parodontopați. Împreună cu medicul responsabil programează efectuarea
investigațiilor de diagnostic pacienților parodontopați îndreptați la catedra
Odonologie, Parodontologie și Patologie Orală, și în cadrul Clinicii
Stomatologice universitare nr.1 /E.
Participarea la efectuarea serviciilor (săptămânal) în cadrul catedrei și
clinicii în comun cu medicul de serviciu și medicul rezident senior (6 luni),
ulterior – sinestătător /E.
Participarea la examenul de reevaluare clinică finală al pacienţilor tratați în
cadrul catedrei (A/E) şi la discuţii în cadrul conferinţelor clinice lunare /I.
ANUL I (29 săpt.)
Efectuiază examinul primar clinic-parodontal al pacienţii ce sunt triați și
îndreptați la catedra Odonologie, Parodontologie și Patologie Orală, și în
cadrul Clinicii Stomatologice universitare nr.1/E.
Împreună cu medicul responsabil elaborează planul de investigaţii şi
tratament complex și specific pacientului parodontopat, completează fișa
medicală, cu ajustările necesare pe parcursul realizării planului de
tratament. Evoluiază situația clinică și monitorizează îndeplinirea de către
pacient a prescripțiilor și recomandărișor la fiecare vizită ulterioară.
Perfectează documentaţia pacientului parodontopat, evoluiază și
monitorizează în dinamică situația clinică, pregătind și prezentând la
conferințele clinice (lunare) cele mai demonstrative cazuri clinice (raport)
/E.
Împreună cu medicul responsabil completează primar fișa medicală a
pacientului parodontopat, cu reevaluările ulterioare pentru fiecare vizită /E.
Împreună cu medicul responsabil realizează manoperele de diagnostic
(exsaminarea aparatului stomatognat, relevarea plăcii bacteriene, inclusiv
vigilența oncologică, instruirea pacientului în viziunea igienizării corecte a
cavității bucale și alegerea corectă a produselor de igienizare bucală) şi
curative necesare, inclusiv și la pacienții pre- şi postintervenționali
(aplicarea diverselor tehnici de anestezie loco-regională, pregătirea
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preprotetica prin eliminarea factorilor locali favorizanți și de risc prin
tratamentul leziunilor odontale (carii dentare, reconstrucții coronoradiculare), endodontice, extracții dentare, șinări dentare provizorii și
definitive, prelucrarea plăgii, pansamente, înlăturarea suturilor,
recomandări pacientului
Relevarea plăcii bacteriene / E/ I.
Aprecierea indicilor de placă și tartru dentar, de sângerare / A/ E/ I.
Determinarea profunzimii pungilor parodontale (PPr) su sonda parodontală
cu înscrierea rezultatelor în fisa parodontală /A/E/I.
Aprecierea mobilității dentare prin metoda clasică și periotest-metrie
/A/E/I.
Realizarea Parodontogramei, inclusiv digitală (foma electronică) /A/ E/ I.
Aprecierea necesității și trimiteri la exameul radiografic CT,RVG, OPG /A/
E/ I.
Colectarea și evaluarea probelor microbiologice din PPr, probelor
imunologice și biochimice a lichidului bucal, și expedierea lor la laborator
/A/E/ I.
Elaborarea planului de tratament complex a bolii parodontale/A/E/ I.
Aplicarea anesteziilot utilizate la pacienții în parodotopați /E.
Elemente de profilaxie primară și secundară a bolii parodontale (BP) /E/I.
Eliminarea depozitelor dentare moi, periajul prfesional / E.
Eliminarea depozitelor dure (tartru dentar) prin tehnica detartrajului manual
/ E.
Eliminarea depzitelor dure (tartru dentar) prin tehnica detartrajului
ultrasonic ”scaling-root planing”) / E.
Împreună cu medicul responsabil prescrierea și efectuarea terapiei
antimicrobiene și antiinflamatorie locală și sistemică /A/E/I.
Ralizarea terapiei de biostimulare locală la pacienții parodontopați
Tratamentul PPr prin chiuretaj parodontal pe câmp închis și debridare /A/E.
Tratamentul complicațiilor bolii parodontale (abcesul gingival/parodontal,
hiperestezia dentinară, leziuni ale suprafeței radiculare /A/E.
Acțiuni de urgență la pacienții cu boala parodontală (drenarea abcesului
gingival și parodontal, extracția dinților parodontotici) /A/E.
Echilibrarea ocluzală – ocluzograma și șlefuirea selectivă a dinților,
înlăturarea punctelor de contact premature /E.
Imobilizarea (șinarea) temporară a dinților parodontopatici cu șină din fibră
de sticlă /E.
Șinarea temporară a dinților parodontopatici prin procedee protetice
(proteze/atele provizorii) /A/E.
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Participarea la examenul de reevaluare clinică finală al pacienţilor tratați în
cadrul catedrei /A şi la discuţii în cadrul conferinţelor clinice lunare /A/I.
ANUL II (31 săpt.)
Se menţin manoperele şi competenţele de la nivelul anului 1, cu activitate
mai mare de asistent al medicului. Monitorizează realizarea planului
complex a pacienţilor parodontopați în dinamică și evaluarea finală /E.
Elaborarea planului și tratamentul formelor acute de gingivită /E/I
Elaborarea planului și tratamentul formelor acute de parodontită marginală
/A/E/I.
Elaborarea planului și tratamentul formelor agresive de parodontită
marginală /A/E/I.
Tratamentul sindromului endo-parodontal (rezecție apicală) /A /E.
Tratamentul leziunilor interradiculare (chiretajul zonei de furcație) / E.
Procedeul tehnicii de hemisecție la molarii inferiori /A /E .
Procedeul tehnicii de premolarizare /A /E.
Procedeul de amputație radiculară /A /E.
Tratamentul chirurgical al PPr. (chiuretaj pe câmp deschis) /A /E.
Decontaminarea și debridarea PPr. cu aparatul Vector /E/I.
Planificarea și crearea lamboului de debridare /A /E.
Gingivectomie, inclusiv cu laserul /A /E /I.
Gingivoplastie, inclusiv cu laserul /A /E /I.
Tratamentul chirurgical al defectelor mucogingivale prin tehnici de
chirurgie plastică parodontală recesiuni gingivale/A/E/I
Bride /A/E/I.
Frenulectomie/Frenuloplastie /A/E/I.
Procedeu de Plasmodent /A/E/I.
Împreună cu medicul responsabil, planificarea, prescriere procedurile
fizioterapeutice /E/I.
Împreună cu medicul responsabil elaborează și realizează planul
tratamentului de menținere /E/I.
Împreună cu medicul responsabil și cu specialiști în domeniu
monitorizează managementul parodontal al afecțiunilor sistemice
(metabolice, endocrine, hematologice, cardiovasculare, imunodeficitare în
contextul bolii parodontale) /E/I
Participarea la examenul de reevaluare clinică finală al pacienţilor tratați în
cadrul catedrei /A/E şi la discuţii în cadrul conferinţelor clinice lunare /E/I.
Măsuri terapeutice de urgenţă în acutizări a parodontite marginale cronic
(PMC) – drenarea abcesului gingival/parodontal, extracții dentare/A/E.
RVG, OPG, CT şi CBCT în boala parodontală (PMC) /I.
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Efectuarea serviciilor în cadrul catedrei (săptămânal) /E.
ANUL III (32 săpt.)
Se menţine volumul manoperelor efectuate de sinestătător precum şi a
competenţelor precedente cu extinderea lor. Astfel rezidentul anului III va
examina primar pacientul împreună cu medicul responsabil, cu stabilirea
tacticii de examinare şi tratament, iar ulterior va completa de sinestătător
fișa medicală, cu controlul ulterior al medicului responsabil.
Tratamentul chirurgical al PPr.: operați cu lambou fără adiție de os cu
elemente de osteoplastie /A/E/I.
Operație cu lambou în zona PPr. infraosoase cu adiție de os /A/E I.
Operație cu lambou în zona PPr. infraosoase cu adiție de os și membrană de
acoperire – tehnica de regenerare tisulară ghidată (RTG) /A/E/I.
Operație cu lambou în zona PPr. infraosoase cu adiție de os autogen /A/E.
Operație cu lambou în zona PPr. infraosoase cu adiție de produse
autotrombocitare PRF, iPRF, membrane de acoperire ptin tehnica RTG
/A/E/I.
Procedee de chirurgie parodontală în tratamentul leziunilor de furcație –
tehnica de tunelizare /A/E/I.
Operație de alungire coronară în pregătirea preprotetică /A/E/I.
Exstracția dinților parodontopatici cu prezervarea alveolei prin adiție de os
/E/I.
Exstracția dinților parodontopatici cu prezervarea alveolei prin adiție de
produse autotrombocitare PRF, iPRF, membrane /A/E/I.
Tehnici de prezervare a crestei alveolare după extracții multiple a dinților
parodontototici /A/E.
Tehnica de “creastă dispicată” pe teren parodontopat A/E.
Planificarea și tactica de inserare a implantelor endoosoase la pacienți cu
PMC /A/E/I.
RVG, OPG, CT şi CBCT în planificarea inserării implanturilor endoosoase
la pacienții cu PMC în cadrul tratamentului complex /I.
Descoperirea implanurilor endoosoase (etapa II), inclusiv cu laser-ul /E.
Imobilizarea definitivă a dinților parodontotici prin construcții protetice
conjunte fizionomice, semifizionomice și întreg turnate /E/I.
Terapia implanto-protetică la pcienții cu PMC /A/E/I.
Reechilibrarea ocluzală, la etapa protetică, inclusiv pe implanturi
endoosoase în cadrul tratamentului complecx al PMC /A/E/I.
Managementul terapeutic al pereimplantitelor, măsuri terapeutice /E/I.
Reevaluare clinică finală al pacienţilor cu boala parodontală, inclusiv cu
PMC după realizarea planului de tratament complex elaborat /E şi la
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discuţii în cadrul conferinţelor clinice lunare /I.
Efectuarea serviciilor în cadrul catedrei (săptămânal) /E.

32

Notă
1. Competențile ce aparțin medicului stomatolog după absolvirea Facultății de
Stomatologie care urmează o specializare în parodontologie, nu pot fi
analuate
2. Cursurile de o zi, desfășurate conform Regulamentului de Educație Medicală
Continua, nu reprezintă atestate de studii ce ar confirma nivelul de
competență în domeniu Parodontologiei.

Șef catedră Odontologie, Parodontologie și Patologie Orală
dr. hab. șt. med., prof. univ.

Gh. Nicloau

Responsabil specialitatea Parodontologie
dr. hab. șt. med., prof. univ.

Sergiu Ciobanu

