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PROGRAMA ANALITICĂ – PRACTICA DE SPECIALITATE 

Anul I 

 

Coordonator practica:  conf. univ.dr. SORANA MARIA BUCUR 

 

Organizarea cabinetului de medicină dentară, Morfologie dentară, Materiale Dentare, Prevenție 

oro-dentară 

4 săptămâni – 40 de ore/săptămână 

 

1. Cunoasterea circuitelor funcționale în cadrul unei cabinet de medicină dentară. 

2. Asigurarea asistenței la completarea datelor în documentele medicale și întocmirea de foi 

de observație. 

3. Cunoașterea aparaturii uzuale dintr-un cabinet de medicină dentară. 

4. Asigurarea asistenței la investigațiile și tratamentele effectuate cu ajutorul aparaturii din 

cabinet. 

5. Observarea comportamentului față de pacient și însușirea mijloacelor de a comunica între 

membrii personalului medical, precum și între aceștia și pacient. 

6. Prezentarea circuitelor de decontaminare, dezinfecție și sterilizare de către tutore. 

7. Însuşirea tehnicilor elementare de măsurare a constantelor organismului: temperatură 

corporală, puls, tensiune arterială. 

8. Asigurarea asistenței la efectuarea de către personalul medical a injecțiilor intramusculare, 

intradermice, intravenoase, subcutanate. 

9. Aprovizionarea tehnico-materială a cabinetului de medicină dentară. Depozitarea  

materialelor dentare. 

10. Cunoaşterea instrumentarului de bază și a accesoriilor utilizate în cabinetul de medicină 

dentară pentru prepararea și pregătirea  materialelor de amprentare, cimenturilor dentare și 

a altor materiale 

11. Precauții necesare și curățarea, întreținerea instrumentarului specific, pregătirea pentru 

sterilizare și păstrarea instrumentarului și a accesoriilor folosite la materialele dentare în 

cabinetul de medicină dentară.  



12. Prezentarea și modul de ambalare a materialelor dentare utilizate în cabinetul de medicină 

dentară. Prospectul unui material dentar. 

13. Asigurarea asistenței la prepararea materialelor utilizate în cabinetul de medicină dentară. 

14. Exersarea unor tehnici de amprentare. 

15. Asigurarea asistenței la detartraje manuale și ultrasonice, igienizări profesionale, sigilări, 

fluorizări, albiri dentare. 

 

 

* Toate activităţile desfăşurate vor fi consemnate zilnic în caietul de practică de specialitate 

şi vor fi  confirmate prin semnătură de către îndrumătorul de practică. 

 


