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Disciplinele: 

Diagnostic oro-dentar și Ergonomie 

Gnatologie 

 

Tematica: 

1. Obiectul de studiu al Diagnosticului oro-dentar. Interrelația sistem stomatognat organism uman. Factori 

suprasistemici. Factori intrasistemici: componentele sistemului stomatognat.  

2. Examenul clinic stomatologic: generalități, definiție, încadrare, obiective, algoritm, condiții de 

realizare, metodologie clasică și modernă de evaluare, instrumentar și materiale necesare. 

3.Examenul clinic subiectiv: Date generale informative. Anamneza (definiție, metodologie, algoritm) - 

Motivele prezentării. Istoricul afecțiunii prezente. Antecedente personale generale. Antecedente personale 

stomatologice. Antecedente heredo-colaterale generale și stomatologice. Anamneza socială (condiții de 

viață și muncă).  

4. Examenul clinic obiectiv: Examenul medical general: Semne obiective: Decelarea semnelor generale 

cu valoare diagnostică și a gradului de risc în stomatologie. Decelarea manifestărilor orale în boli 

generale. Examenul local extraoral: obiective, algoritm, metodologie, tehnici de examinare extraorală.  

Examenul relatiilor mandibulo-craniene.  

5. Examenul local oral : algoritm, metodologie, tehnici de examinare, aprecierea stării de igienă. 

Examenul funcțional. Mijloace auxiliare de evaluare a patologiei orale. Simptome subiective: Tulburări 

de sensibilitate la nivelul sistemului stomatognat: durerea , hiperestezia, hipoestezia, paralizia. 

6. Semne extraorale cu valoare diagnostică. Tulburări ale relațiilor mandibulo-craniene și ale dinamicii 

mandibulare. Semne intraorale cu valoare diagnostică: mucozale, linguale, odontale, parodontale, 

ocluzale. 

7. Examinări complementare clinice și paraclinice în contextul Diagnosticului oro-dentar - posibilități și 

limite. 

- de investigare a stării generale;  

- de investigare a stării loco-regionale; 

- de investigare a stării locale. 

8. Ergonomia - definiție, noțiuni generale, ergonomia în medicina dentară.  

9. Principiile în ergonomia dentară - antropometric, fiziologic, neuro-psihologic, cronobiologic și de 

mediu. 

10. Ergonomia în echipa  de medicină dentară. 

11. Pozițiile de lucru ale echipei operatorii, poziția pacientului în fotoliul dentar. 

12. Prevenirea bolilor ocupaționale în cabinetul de medicină dentară. 

13. Organizarea ergonomică a activității medicale. 

14. Organizarea ergonomică a cabinetului de medicină dentară. 
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Gnatologie 

Tematica cursului: 

1. Conceptul Gnatoprotetic. Noţiunea de sistem stomatognat. Caracteristicile sistemului stomatognat.  

Unitatea conceptului gnatoprotetic.  Noţiunea de integrare bpsiho-socială. Noţiuni de morfologie a 

sistemului stomatognat. 

2. Relaţii fundamentale cranio-mandibulare: RELAŢIA DE POSTURĂ. Definiţie, factori determinanţi, 

repere, tehnici de determinare practică. 

3. Relaţii fundamentale cranio-mandibulare: RELAŢIA CENTRICĂ. Definiţie, istoric. Factorii care 

determină relaţia centrică. Repere, tehnici de determinare. 

4. Relaţii fundamentale cranio-mandibulare: RELAŢIA DE OCLUZIE. Definiţie. Noţiunile de ocluzie 

statică şi dinamică. Dezvoltarea ocluziei. Tipuri de ocluzie. Morfologia parametrilor de ocluzie. 

Rapoartele ocluzale statice. 

5. Rapoartele Ocluzale Dinamice. Rolul funcţional al ocluziei. Calitatea contactelor dento-dentare. 

Ocluzograma normală şi patologică. Concepţii ale ocluziei ideale. 

6. Dinamica Mandibulară: acţiunea conjugată a muşchilor în realizarea dinamicii mandibulare. Dinamica 

articulaţiei temporomandibulare. Clasificarea mişcărilor mandibulare, perimetrul, limita de mişcare. 

Dinamica funcţională. 

7. Etiopatogenia Disfuncţiilor Sistemului Stomatognat.Teorii mecano-dentare, dento-musculare, 

fiziologică, psiho-fiziologică, dishomeostazică. 

8. Semne Clinice ale Disfuncţiei Sistemului: articulare, musculare, parodontale, odontale, tulburări ale 

armoniei intra-arcadice, tulburări ale ocluziei statice şi dinamice, modificarea poziţiilor fundamentale 

craniomandibulare, modificarea principalelor funcţii. Modificări parafuncţionale, modificări otice, 

rinofaringiene, linguale, salivare. 

9. Investigarea Paraclinică în Sindromul Disfuncţional: studiul de model, arcurile faciale, simulatoarele 

sistemului stomatognat. 

10. Examenul Electromiografic în Gnatologie. Aprecierea tonusului muscular, studiul cinematoicii 

mandibulare. Examinarea RX, gnatosonia, gnatofonia, examenul gnato-fotostatic. 

11. Diagnosticul Disfuncţiei Sistemului Stomatognat. Diagnosticul diferenţial. Principii de tratament. 

Gradele de dishomeostazie. 

12. Diagnosticul Disfuncţiei Sistemului Stomatognat.Stabilirea diagnosticului pacientului cu disfuncţii 

stomatognatice. Stabilirea unui plan de tratament adecvat pentru sindromul disfuncţional. 

13. Tratamentul Disfuncţiei Sistemului Stomatognat.Tratament profilactic. Reabilitarea psihică. 

Tratamentul durerii. 

14. Tratamentul Disfuncţiei Sistemului Stomatognat. Tratamentul ATM. Tratamentul miorelaxant. 

Intercepţia ocluzală. Tratamentul chinetoterapic şi fizioterapic. 
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Sănătate ocupațională în medicina dentară 

Tematica cursului: 

1. Influenţa factorilor de mediu asupra riscului ocupaţional în cabinetul de medicină dentară. Principii și 

strategii de abordare a sănătăţii ocupaţionale în țările comunității europene. 

2. Conținut și tendințe în programele de educație pentru sănătatea ocupaţională.  

3. Principii și modele de organizare a asistenței stomatologice. Sisteme de asistență stomatologică publică 

și privată. 

4. Identificarea factorilor de risc în cabinetul de medicină dentară. Factori fizici şi chimici. Stress psiho-

social. Factori de risc biologic. 

5. Riscul Biologic. Evaluarea generală a riscurilor de potențială expunere profesională la infecții în 

medicina dentară. Evaluarea specifică a riscurilor biologice – riscul de infecții cu transmitere pe cale 

aeriană. Patologia respiratorie și agenții contaminanți ai aerului. Măsuri de prevenire a contaminării 

aerului și metode de control al transmiterii infecției pe cale aeriană în decursul diferitelor manopere 

stomatologice. 

6. Riscul Biologic. Evaluarea generală a riscurilor de potențială expunere profesională la infecții în 

medicina dentară. Evaluarea specifică a riscurilor biologice – riscul de infecții cu transmitere hematogenă. 

Măsuri de prevenire a expunerii ocupaționale provocată de instrumente ascuțite. Reguli de manipulare a 

instrumentarului ascuțit contaminat. Managementul expunerii ocupaționale la infecție a personalului 

medical – protocol post-expunere accidentală. 

7. Riscul Biologic. Evaluarea generală a riscurilor de potențială expunere profesională la infecții în 

medicina dentară. Evaluarea specifică a riscurilor biologice – riscul de infecții cu transmitere pe calea 

apei din rețeaua unitu-lui dentar. Biofilme mocrobiene. Implicații clinice. Măsuri de control al calității 

apei. 

8. Patologie ocupaţională în relaţie cu factorii de risc: tulburări vizuale, auditive, afecţiuni neurologice, 

boli infecţioase, stress. 

9. Patologie musculo-scheletală. Prevenirea  afecţiunilor  musculo scheletale ocupaţionale la medicii 

dentişti. 

10. Strategii de optimizare funcţională în organizarea cabinetelor de medicină dentară. Conceptul 

Stomatologiei la patru mâini. Design-ul şi managementul spaţiilor destinate asistenţei de medicină 

dentară. Criterii de selectare a echipamentelor dentare. 
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