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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL  II 

1.3. DISCIPLINA: CHIRURGIE OMF I 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII: Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei/materiei obligatorii/  optionale din cadrul disciplinei: Urgente chirurgicale  

oro-maxilo-faciale la pacienții cu afecțiuni generale asociate (Opțional) 

2.2 Locaţia disciplinei: Spitalul Clinic de Chirurgie OMF ”Prof.Dr.Dan Theodorescu” București 

2.3. Titularul activităților de curs: Prof. Dr. Alexandru Bucur  

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic: - 

2.5. Anul de   

studiu  

VI 2.6. Semestrul XII  2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

DS 

 

 

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

Nr. ore pe 

săptămână 

2 din care :  

curs 

2 Stagiu clinic - 

Total ore din planul 

de învățământ 

14 (7 săptămâni 

x 2 ore) 

Din care :        

curs 

14 (7 săptămâni 

x 2 ore) 

 Stagiu clinic - 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 

pe teren 

10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 5 

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activități 2 

Total ore de studiu individual  36 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite  2 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunoştinţe privind:  

- cunoştinţe fundamentale acumulate la materiile preclinice studiate în anii anteriori 

4.2. de competențe Să cunoască:  



- managementul pacientului chirurgical 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru minim 50 locuri, computer, videoproiector 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic - 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Abilități dobândite de student: 

- identificarea particularităților diagnostice și examinarea pacientului cu 

urgențe chirurgicale OMF în cabinetul stomatologic 

- - aplicarea cunoștințelor generale teoretice în scopul diagnosticului 

precoce a urgențelor chirurgicale în cabinetul stomatologic, la pacienții cu 

afecțiuni generale 

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, rolurilor şi 

responsabilităţilor în managementul urgențelor la pacienții cu afecțiuni 

generale, apărute în cabinetul stomatologic 

 

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

5.1. Obiectivul general - - Însuşirea termenilor generali cu privire la noţiunile legate de urgențele 

medico-chirurgicale în cabinetul stomatologic, la pacienții cu afecțiuni 

generale 

5.2. Obiective specifice Studentul să cunoască: 

- studentul să cunoască și înţeleagă noţiunile care fac posibilă stabilirea 

unui diagnostic al afecţiunilor care necesită tratamente de urgenţă;  

- cunoaşterea şi înţelegerea principiilor tratamentului de urgenţă în general 

şi a principiilor tratamentului  accidentelor ce ţin de actul stomatologic, în 

special, survenite în cabinetul de stomatologie; 

-  deprinderea tehnicilor de resuscitare; 

- însușirea unei gândiri clinico-paraclinice logice de bază, integrată şi 

flexibilă care să opereze eficient cu datele disponibile; explicarea şi 

interpretarea fenomenelor anatomofiziopatologice a şocurilor şi 

evidenţierea relaţiei acestora cu manifestările clinico-paraclinice şi cu 

etiopatogenia accidentelor ce pot surveni în cabinetul stomatologic; 

- aprofundarea analitică şi sintetică a simptomelor şi semnelor clinice a 

afecţiunilor ce necesită tratament de urgenţă precum şi a principiilor 

tratamentului de urgenţă, în cabinetul stomatologic 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Sem 11  Nr. ore/temă Metode de 

predare 

Observați

i 

Curs 1. Anamneza şi aprecierea riscului medical la pacienţii cu 

afecțiuni sistemice. Evaluarea rezultatelor de laborator la 

pacienţii cu risc. Consultul interdisciplinar.  Dotarea cabinetului 

stomatologic pentru urgenţele medico-dentare (aparatură, 

materiale şi medicamente) 

2 Expunerea 

interactivă a 

materialului 

conform 

programei 

analitice, 

folosind 

mijloace 

multimedia, 

prezentări 

Power Point  

 

Curs 2. Evaluarea pre-anestezică a pacientului. Managementul 

urgenţelor legate de anestezia loco-regională în stomatologie. 

Competenţele medicului stomatolog în managementul 

urgenţelor medicale.  Conduita terapeutică în intervențiile 

chirurgicale de mică amploare la pacienții cu afecțiuni asociate 

2 

Curs 3. Evaluarea riscului la pacientul cu afecţiuni 

cardiovasculare în cabinetul stomatologic. Urgenţe cardio-

vasculare în cabinetul stomatologic (etiologie, diagnostic, 

2 



management iniţial). Evaluarea riscului la pacientul cu afecţiuni 

2neuro-psihice în cabinetul stomatologic. Urgenţe neurologice 

în cabinetul stomatologic (etiologie, diagnostic, management 

iniţial) 

Curs 4. Evaluarea riscului la pacientul cu afecţiuni respiratorii 

în cabinetul stomatologic. Insuficienţa respiratorie acută 

(etiologie, diagnostic, tratament). Evaluarea riscului la pacientul 

cu afecţiuni digestive în cabinetul stomatologic 

2 

Curs 5. Evaluarea riscului la pacientul cu afecţiuni 

nefrologice/urologice în cabinetul stomatologic. Evaluarea 

riscului la pacientul cu afecţiuni metabolice şi de nutriţie în 

cabinetul stomatologic. Urgenţe metabolice în cabinetul 

stomatologic (etiologie, diagnostic, management iniţial) 

2 

Curs 6. Evaluarea riscului la pacientul cu afecţiuni endocrine în 

cabinetul stomatologic. Urgenţe endocrinologice în cabinetul 

stomatologic (etiologie, diagnostic,  management iniţial). 

Evaluarea riscului la pacientul cu afecţiuni      oncologice și 

hematologice în cabinetul stomatologic. 

2 

Curs 7. Evaluarea riscului la pacientul cu afecţiuni imunologice 

şi a pacienţilor cu transplanturi în cabinetul stomatologic. 

Evaluarea riscului la pacienta gravidă în cabinetul stomatologic. 

Particularităţi legate de managementul urgenţelor din cabinetul 

stomatologic la pacienta gravidă. 

2 

  

8.2. Stagiu clinic  Metode de 

predare 

Observați

i 

 Bibliografie curs  

1. Voroneanu M, Bucur A, Iordache N, Bălan H. Urgenţe medico-chirurgicale în cabinetul de medicină 

dentară . Ghid practic de diagnostic şi tratament prespitalicesc. Editura Medicală Bucureşti 2011 

2. Note de curs 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel din alte centre universitare din ţară și din străinătate 

 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Examen final Scris/oral, constând din 

întrebări tip grilă 

elaborate din Tematica 

afișată, conform 

Bibliografiei 

100% 

Standard minim de performanță 

● Cunoaşterea elementară a noțiunilor clinice necesare stabilirii diagnosticului și tratamentului 

urgențelor chirurgicale la OMF la pacienții cu afecțiuni generale 

 



 
Data completării: 

 

………………………………… 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

……………………………… 

 

Semnătura directorului de departament 

                                  Prof. Univ. Dr. Alexandru Bucur 

  


