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Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Comisia pentru asigurarea calităţii 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

1. Date despre program 

 

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

BUCUREȘTI 

1.2.  FACULTATEA Medicină Dentară / DEPARTAMENTUL III 

1.3. DISCIPLINA  Pedodonție 

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: Managementul tratamentului stomatologic al copilului cu  afecțiuni 

generale 

2.2. Titularul activităţilor de curs : Conf. Dr. Mihaela Tănase 

2.3. Titularul activităţilor de seminar : Conf. Dr. Mihaela Tănase   

2.4. Anul 

de studiu 
IV 2.5. 

Semestrul 
VIIII 2.6.Tipul de 

evaluare 
Examen   

 
2.7. Regimul 

disciplinei 
DA 

 

 

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

 

3.1. Nr ore pe 

săptămână 
2 din care : 3.2. curs 2 h 3.3. seminar/ 

laborator 

 

3.4. Total ore 

din planul de 

învăţământ 

14 Din care : 3.5. curs 14 h 3.6. seminar/ 

laborator 

 

Distribuţia fondului 

de timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 

pe teren 

14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme și referate 2 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi 2 

3.7. Total ore de studiu individual  36 

3.9. Total ore pe semestru              50 

3.10. Numărul de credite  2 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.  de curriculum nu este cazul 

4.2. de competenţe nu este cazul 

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Amfiteatru minim 70 locuri, computer, videoproiector, sistem audio 

si/sau platformă online (Classroom/ Meet) 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului / laboratorului 

 Cabinete  de pedodonție cu unituri dentare, materiale și 

instrumentar specifice pedodonției 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

(exprimate prin cunoştinţe şi 

abilităţi) 

Abilități dobândite de student:  

-să poată să stabilească un diagnostic corect al afecțiunilor 

stomatologice și să cunoască metodele de tratament profilactic și 

curativ specifice pedodonției  

- să cunoască manifestările orodentare și generale ale diferitelor 

afecțiuni sistemice 

Competențe  transversale (de 

rol, de dezvoltare 

profesională, personale) 

-însușirea de noţiuni şi cunoştinţe fundamentale în înțelegerea și 

abodarea tratamentului stomatologic specific copiilor și adolescenților 

cu afecțiuni  generale  

-identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă interdis-

ciplinară, aplicarea tehnicilor de relaționare și muncă eficientă în 

echipă, dar și cu pacientul și familia acestuia 

-utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de 

comunicare și formare profesională asistată 

 

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

 

7.1. Obiectivul general 

 

- cunoașterea de către student a particularităților de diagnostic și  

tratament stomatologic  specific copiilor și adolescenților cu diferite 

afecțiuni  generale 

7.2. Obiective specifice Cunoașterea de către student a : 

- principalelor afecțiuni generale întâlnite în perioada copilăriei și 

adolescenței, dar și particularitățile diagnosticului și tratamentului 

stomatologic la acești pacienți 

- metodelor de management comportamental al copilului / 

adolescentului cu afecțiuni generale 

- metodelor de tratament profilactic și curativ al afecțiunilor 

stomatologice la această grupă de risc 
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. 

ore/ 

temă 

Metode de predare Observaţii 

 Curs 1.  Date generale: terminologie, frecvență, 

clasificarea afecțiunilor sistemice. 

Examinarea , completarea fișei de consultație și 

tratament stomatologic, consimțământul 

informat, stabilirea planului de tratament. 

2 ore Expunere curs interactiv 

prin mijloace multimedia 

(video, prezentări PPT),  

dezbatere studii de caz, etc. 

 

Curs 2.  Metodele de abordare comportamen-

tală. Clasificarea tehnicilor de management 

necesare pentru realizarea tratamentului 

stomatologic .  

2 ore idem  

 Curs 3.  Particularitățile tratamentului 

stomatologic al pacientului cu diferite afecțiuni 

medicale: cardiace, neurologice, renale, 

hepatice, hematologice etc.  

2 ore idem  

Curs 4.  Particularitatile  tratamentului 

stomatologic al pacientului cu diferite afecțiuni 

neuro-psihice: autism, sindrom Down, ADHD, 

paralizie cerebrală, epilepsie etc. 

2 ore idem  

Curs 5.  Principiile și  metodele de prevenire a 

cariei dentare la copil și adolescent ; principa-

lele metode de profilaxie aplicate în cabinetul  

stomatologic; sigilarea    

2 ore idem  

Curs 6. Principiile și metodele generale de 

tratament curativ al afecțiunilor oro-dentare  - 

recomandările ghidurilor internaționale  

2 ore idem  

Curs 7. Principiile și metodele generale de 

tratament curativ al afecțiunilor oro-dentare - 

cazuri clinice.  

2 ore idem  

Bibliografie 

1. Răducanu AM, Tănase M – Sănătatea orală la pacienții cu handicap psihic. 

Magazin Stomatologic 2002, 5(2): 24-33 

2. Răducanu AM, Cristea I,Feraru IV-Oral manifestations of cerebral palsy- the 

spastic tetraparesis type: a literature review and clinical cases.Timisoara Medical Journal 

2008;58( 1-2):91-97. 

3. Răducanu AM, Păuna M..,Feraru IV-posibilitățile și limitele tratamentului 

restaurator în displazia  ectodermală hipohidrotică-caz clinic.Rom Jou of Stomatology 

2013;59(2):128-132 

4. Răducanu AM, Didilescu AC, Feraru IV, Ionescu E.-Considerations on 

morphological abnormalities of permanent teeth in children with cleft lip and palate.Rom 

Jou of morphology and Embriology 2015;56(2): 453-457  

5. Tănase M, Răducanu AM – Îngrijirea orală a pacientului cu nevoi speciale. În: 

Răducanu AM – Pedodonție. Îndrumar practic. Ed. Bren, București, 2020: 327-339 
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6. Vinereanu A., Luca R.,Amariei C., Totolici I., Vaida L.-Oral Health of special 

needs patients in Romania- from individual to community concern.Oral Health and 

Dental Mangement 2008; 7(2):11-14  

 

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 Ex scris tip grilă din tematica cursului   

  

 

 

Standard minim de performanță 

 

 

Data completării: 

15.09.2020 
Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 

seminar 

  

 

 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

 

     Semnătura directorului de departament 

                                     Prof. Univ. Dr. Dana Cristina Bodnar 

  


