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PROGRAMA ANALITICĂ - PRACTICA DE SPECIALITATE 

ANUL V MD 

Coordonator: conf. univ. dr. Ramona Diana Feier 

TEMA: Parodontologie, Ortodonție si Ortopedie Dento-Facială, Endodonție, Protetică 

Dentară 

4 săptămâni – 40 de ore/săptămână 

1. Determinarea indicilor parodontali 

2. Măsurarea pungilor parodontale, determinarea pierderii de ataşament şi a mobilităţii 

dentare 

3. Evaluarea radiografică a stării osului alveolar 

4.  Completarea fişei parodontale 

5. Realizarea de detartraje manuale şi ultrasonice 

6. Instruirea pacienților în combaterea acumulării de placă microbiană şi în utilizarea 

mijloacelor de igienă dentară 

7. Examinarea pacientului cu afecţiuni pulpare acute 

8. Aplicarea izolării absolute 

9. Realizarea pulpectomiei la dinţi mono- şi pluriradiculari 

10. Examenul obiectiv şi paraclinic-radiografic al parodontitelor apicale cornice 

11. Tratamentul conservativ al parodontitelor apicale cornice 

12. Tratamentul gangrenei simple 

13. Refacerea coronară a dinţilor trataţi endodontic 

14. Evaluarea clinică a pacientului edentat total şi stabilirea planului de tratament 

15. Amprentarea preliminară a câmpului edentat total 



16. Amprentarea finală a câmpului edentat total 

17. Determinarea şi înregistrarea relațiilor intermaxilare 

18. Proba clinică a machetei protezei totale 

19. Aplicarea protezei totale noi în cavitatea bucală, adaptarea/ajustarea primară, instruirea 

pacientului 

20. Evidenţierea leziunilor de decubit şi ajustarea marginilor protezei 

21. Recondiționarea protezei totale prin căptuşire 

22. Examenul clinic în ortodonţie monomaxilar static şi bimaxilar static 

23. Amprentarea pacientului cu anomalie dento-maxilară 

24. Analiza modelului de studiu din punct de vedere orthodontic 

25. Interpretarea examinărilor radiografice OPG şi teleradiografia de profil 

26. Diagnosticul anomaliei de cls. I şi stabilirea obiectivelor de tratament 

27. Diagnosticul anomaliei de cls. II şi stabilirea obiectivelor de tratament 

28. Diagnosticul anomaliei de cls. III şi stabilirea obiectivelor de tratament 

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

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


