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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI 

1.2.  FACULTATEA Medicină Dentară / DEPARTAMENTUL 3 

1.3. DISCIPLINA  Boli Infecțioase, Epidemiologie 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII  Sănătate 

1.5. CICLUL DE STUDII: Licenţă 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII  Medicină Dentară 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Boli Infecțioase 

2.2 Locația Disciplinei: Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Marei Balș”, Str. Grozovici nr. 

1, sector 2, București 

2.3 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Monica Luminița Luminos, Conf. Dr. Gh. Jugulete 

2.4 Titularul activităţilor de seminar Conf. Gh. Jugulete, S.L. Ana Maria Tudor 

2.5 Anul 

de studiu  
IV 2.5. Semestrul 7 (1 serie) 

8 (2 serii) 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
DD 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) 
3.1. Nr. ore pe 

săptămână 
3 Din care: 3.2. curs 1.5 3.3. seminar/ 

laborator 
1.5 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
42 Din care : 3.5 curs 21 3.6 seminar/ 

laborator 
21 

Distribuţia fondului 

de timp 

    Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme și referate 3 

Tutoriat - 

Examinări 3 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore de studiu individual  33 

3.9. Total ore/semestru  75 

3.10. Numărul de credite  3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum ▪ Studenţii Facultăţii de medicină dentară, viitorii medici dentişti, trebuie 

să dobândească pe parcursul procesului de instruire universitară minime 

noţiuni privind bolile infecţioase dearece această categorie de afecţiuni 

reprezintă o importantă cauză de morbiditate şi mortalitate în România 
4.2. de competenţe ▪ Cursul de boli infecţioase pentru studenţii Facultăţii de Medicină 

Dentară are drept scop să ofere studenţilor anului IV cunoştinţe la zi în 

domeniul infecţiilor, într-o formulă cât mai logică, sintetică şi accesibilă 



▪ Cadrele didactice ce susţin cursul subliniază datele teoretice esenţiale 

necesare înţelegerii procesului infecţios, principiile de diagnostic, raţionament 

clinic şi tratament precum şi evaluarea riscului infecţiilor în practica medicală 

▪ In practica stomatologică profilaxia infecţilor este esenţială atât pentru 

cele bacteriene dar şi pentru cele virale (HIV, hepatita B, C şi D); profilaxia 

post expunere accidentală la virusul HIV şi/sau virusurile hepatitice reprezintă 

un capitol important al cursului care trebuie cunoscut de medicii dentişti 

▪ Medicii stomatologi în practica medicala efectuiază uneori intervenţii 

chirurgicale care necesita profilaxie cu antibiotice, iar multe dintre afecţiunile 

stomatologice sunt insotite de infecţii bacteriene  necesitand astfel 

antibioticoterapie asociata 

▪ Patologia cavităţii bucale, în special infecţiile odontogene reprezintă 

un capitol esenţial al cursului, util pentru practica stomatologică de specialitate 

atat pentru stabilirea diagnosticului pozitiv cat si pentru diferentierea de alte 

afectiuni odontogene 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului Amfiteatru Institutului National de Boli Infectioase 

Prof. Dr. Matei Bals - 120 locuri, computer, 

videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului Vizita la patul bolnavului împreuna cu cadrul 

universitar în Sectiile de Boli Infectioase ale Institutului 

National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale 

(exprimate prin cunoştinţe şi 

abilităţi) 

▪ Recunoasterea clinică a principalelor boli infectioase  

▪ Examen corect al cavitatii bucale și regiunii cefalice 

▪ Administrare corecta a antibioticelor 

▪ Profilaxia infectiilor si a bolilor infecțioase 

▪ Profilaxia postexpunere accidentală 
Competenţe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

▪ Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, 

condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de 

lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferent 

▪ Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei  şi în relaţie cu pacientul 
▪ Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de 

comunicare şi formare profesională asistată 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general 

 

Dobândirea noţiunilor generale referitoare la bolile infecțioase (date 

epidemiologice, etiologice, fiziopatologice, clinice, dianostic, tratament, 

evolutie si prognostic) 

7.2. Obiective specifice Cunoasterea principalelor boli infectioase 

Tehnica administrarii antibioticelor 

Infectii odontogene – metode de abordare si tratament 

Profilaxia bolilor infectioase in cabinetele medicale 

Profilaxia post expunere accidentala la sange sau derivate 

 

 



8. Conţinuturi 
8.1. Curs  Nr. ore/temă Metode de predare Observaţii 

1. CURS INTRODUCTIV: 

● Clasificarea principalilor agenti etiologici ai 

bolilor infectioase: virusuri, bacterii, chlamidii, 

mycoplasme, rickettsii, actynomicete, fungi patogeni, 

protozoare, metazoare. 

● Principii generale de diagnostic pe criterii: 

epidemiologice, clinice, de laborator. 

● Principii generale de tratament în bolile 

infectioase: tratament igienic, dietetic, etiotrop specific 

cu produse biologice, patogenic, simptomatic si de 

crestere a rezistentei în general. 

● Profilaxia bolilor infectioase, profilaxia 

postexpunere 

2 ore Expunerea 

interactivă a 

materialului conform 

programei analitice, 

folosind mijloace 

multimedia, 

prezentări power 

point, filme didactice  

 

2. TRATAMENTUL ANTIBACTERIAN ÎN 

BOLILE INFECTIOASE 

● Clasificarea antibioticelor si chimioterapicelor. 

● Antibiotice (I): β-lactamine, peniciline, 

cefalosporine, tienamicine, inhibitori de β-lactamaze, 

β-lactamine monociclice, aminoglicozide, macrolide, 

polimixine, lincosamide, rifampicine, cloramfenicol, 

tetracicline, nitrofurani, sulfamide, chinolone, 

nitroimidazoli, antifungice, antivirale. 

● Tehnica administrãrii, spectrul antibacterian, 

antifungic sau antiviral, indicatii clinice, doze la copil 

si adult, intervale între doze, durata tratamentului, 

reactii adverse. 

2 ore   

3. ANGINE ACUTE VIRALE SI 

BACTERIENE. DIFTERIA. STOMATITE.  

MONONUCLEOZA INFECTIOASÃ 

● Clasificarea clinico-etiologicã a anginelor si 

stomatitelor. 

● Etiopatogenie, epidemiologie, tablou clinic, 

complicatii, diagnostic pozitiv si diferential, tratament 

si profilaxie. 

2 ore   

4. BOLI ERUPTIVE MAJORE: 

SCARLATINA, RUJEOLA, RUBEOLA, 

VARICELA 

● Etiopatogenie, epidemiologie, tablou clinic, 

complicatii, diagnostic pozitiv si diferential, tratament 

si profilaxie. 

2 ore   

5. INFECTII ALE CAILOR 

RESPIRATORII:  

GRIPA, ADENOVIROZELE, INFECTIA CU 

VIRUSUL SINCITIAL RESPIRATOR 

(BRONSIOLITA), TUSEA CONVULSIVÃ, 

PAROTIDITA EPIDEMICA 

2 ore   



● Etiopatogenie, epidemiologie, tablou clinic, 

complicatii, diagnostic pozitiv si diferential, tratament 

si profilaxie. 

6. GASTROENTEROCOLITE ACUTE 

BACTERIENE SI VIRALE, TOXIINFECTIILE 

ALIMENTARE, BOTULISMUL 

● Etiopatogenie, epidemiologie, tablou clinic, 

complicatii, diagnostic pozitiv si diferential, tratament 

si profilaxie. 

2 ore   

7. HEPATITE ACUTE VIRALE: SPECTRU 

ETIOLOGIC SI CLINIC ACTUAL 

● Etiopatogenie, epidemiologie, tablou clinic, 

complicatii, diagnostic pozitiv si diferential, tratament 

si profilaxie. 

2 ore   

8. ENTEROVIROZE: POLIOMIELITA, 

INFECTIA ACUTA CU VIRUSURILE ECHO SI 

COXSACKIE 

● TETANOSUL 

● Etiopatogenie, epidemiologie, tablou clinic, 

complicatii, diagnostic pozitiv si diferential, tratament 

si profilaxie. 

2 ore   

9. INFECTII ACUTE ALE SNC: 

MENINGITE SI ENCEFALITE ACUTE. RABIA 

● Etiopatogenie, epidemiologie, tablou clinic, 

complicatii, diagnostic pozitiv si diferential, tratament 

si profilaxie. 

2 ore   

10. INFECTIA HIV/SIDA. INFECTII CU 

GERMENI OPORTUNISTI ASOCIATE CU 

INFECTIA  HIV/ SIDA  

● Etiopatogenie, epidemiologie, tablou clinic, 

complicatii, diagnostic pozitiv si diferential, tratament 

si profilaxie. 

2 ore   

11. INFECTII ODONTOGENE: ODONTITE, 

PERIODONTITE, INFECTII ALE TESUTURILOR 

MOI MAXILO-FACIALE 

● Spectrul etiologic actual si tratamentul 

antibacterian. 

2 ore   

Bibliografie 

1. Boli Infecțioase – curs pentru studenții facultății de medicină dentară, Editura BREN, 

2019 

2. Compediu de Boli Infecțioase Pediatrie, Volumul I si II, Editura BREN, 2016 

3. Curs de Boli Infectioase pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, Editura 

Bren. 2013 

4. Long SS, Pickering LK, Prober CC:  Principles and Practice of Pediatric Infectious 

Diseases, second edition 2003 

5. Nelson textbook of pediatrics, W. B. Saunders, 16th ed., 2000. 

6. Burke A. Cunha – Antibiotic Essentials – Eighth Edition, 2009 

7. Centers for Disease Control Measles Prevention: Recommandations of the 

Immunisation Practices Advisory Committee (ACIP).  

 



8. Centers fot Disease Control and Prevention. Notice to readers: Recommandatios 

from meeting on strategies for improving global measles control.  

9. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy – Thirty-Nine Edition, 2009 

10. Ileana Rebedea – Boli Infecţioase, Editura Medicală, Bucureşti, 2000. 

11. John G. Bartlett – Pocket Book of Infectious Disease Therapy, Lippincott Williams 

& Wilkins, A Wolters Kluwer Company, 2004. 

12. Mandell, Bennett, & Dolin: Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th ed., 

Copyright 2010, Churchill Livingstone, An Imprint of Elsevier. 
8.2. Stagiu clinic:   Nr. 

ore/temă 
Metode de predare Observaţii 

LP1: Boli infectioase eruptive: rujeola, 

rubeola, varicela, herpes zoster, scarlatina, 

infecţii streptococice şi stafilococice  

examen clinic, discutarea rezultatelor 

probelor de laborator, diagnosticul pozitiv, 

tratament şi profilaxie 

3 ore Studenţii sub îndrumarea 

cadrelor didactice efectuează 

vizita la patul bolnavului 

 

LP2: Angine, faringite, stomatite, gripa, 

adenoviroze şi mononucleoza infecţioasă   

examen clinic, discutarea rezultatelor 

probelor de laborator, diagnosticul pozitiv, 

tratament şi profilaxie 

Infecţii odontogene: gingivite, infecţii 

supurate; complicaţii  examen clinic, 

discutarea rezultatelor probelor de laborator, 

diagnosticul pozitiv, tratament şi profilaxie 

 3 ore Studenţii sub îndrumarea 

cadrelor didactice efectuează 

vizita la patul bolnavului 

 

LP3: Parotidita epidemică, forme medii şi 

severe (cu reacţie pancreatică, meningitia 

urliană, edem presternal, orhită). Parotidita 

cronică hipertrofică la copii infectaţi cu VIH 

şi SIDA. Parotidite bacteriene supurate  

examen clinic, discutarea rezultatelor 

probelor de laborator, diagnosticul pozitiv, 

tratament şi profilaxie 

3 ore Studenţii sub îndrumarea 

cadrelor didactice efectuează 

vizita la patul bolnavului 

 

LP4: Infecţii digestive bacteriene şi virale. 

Trichineloza. Toxiinfecţii alimentare 

colective. Botulismul - examen clinic, 

discutarea rezultatelor probelor de laborator, 

diagnosticul pozitiv, tratament şi profilaxie 

3 ore Studenţii sub îndrumarea 

cadrelor didactice efectuează 

vizita la patul bolnavului 

 

LP5: Hepatite virale acute: A, B, C, D, E 

Riscul transmiterii profesionale şi 

obligativitatea vaccinării antihepatită - 

examen clinic, discutarea rezultatelor 

probelor de laborator, diagnosticul pozitiv, 

tratament şi profilaxie 

3 ore Studenţii sub îndrumarea 

cadrelor didactice efectuează 

vizita la patul bolnavului 

 

LP6: Infecţiile sistemului nervos:  meningite 

virale şi bacteriene, encefalite acute   

examen clinic, discutarea rezultatelor 

probelor de laborator, diagnosticul pozitiv, 

tratament si profilaxie 

Profilaxia antirabică și antitetanică  

3 ore Studenţii sub îndrumarea 

cadrelor didactice efectuează 

vizita la patul bolnavului 

 



LP7: Infecţia cu VIH şi SIDA. Riscul 

expunerii profesionale şi obligativitatea 

respectarii normelor profilactice. Infecţii cu 

germeni oportunisti  examen clinic, 

discutarea rezultatelor probelor de laborator, 

diagnosticul pozitiv, tratament şi profilaxie 

3 ore Studenţii sub îndrumarea 

cadrelor didactice efectuează 

vizita la patul bolnavului 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 
▪ Studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, anul IV, pentru a înţelege mai bine bolile infecţioase, 

trebuie să dobândească cunoştinţe privind: Fiziopatologia, Farmacologia, Semiologia, Microbiologia, 

Virusologie, Imunologie, Parazitologie  

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 
10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Examen final Testare grila cu 50 intrebari cu raspuns unic, timp 

de o ora 

70 % 

10.5. Stagiu Verificare periodica 

Seminar Atitudine 

în stagiu 

În fiecare şedinţă de stagiu – 30 min în corelaţie cu 

etapa de tratament a pacienţilor 

Asistentul de grupă va aprecia atitudinea 

studentului în stagiu (prezenţă, punctualitate, 

ţinută, pregătirea teoretică în concordanţă cu faza 

de lucru, atitudinea faţă de pacienţi, şi de 

personalul auxiliar) 

10 % 

Verificare periodică 

Examen practic 

Verificarea cunoştinţelor practice pe pacient şi pe 

modele de studiu semnificative pentru cazuistica 

studiată. Realizarea planului de tratament. 

20 % 

Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea elementară  a  celelor mai importante boli infectioase,  tehnici de administrare a a antibioticelor 

precum  si profilaxia bolilor infectioase  

Mențiune: Fisa disciplinei se va adapta in functie de situatia epidemiologica COVI19 

 
Data completării: 

15.09.2020 

 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

Prof. Dr. Monica Luminos              Conf. Dr. Gh. Jugulete 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof. Univ. dr. Dana Bodnar 

 


