
COLEGIUL MEDICILOR DENTI ŞTI DIN ROMÂNIA
DECIZIE

privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv
medicul specialist şi medicul primar în stomatologie generală

ANEXĂ

    În temeiul art. 500, 502 şi 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:

Art. 1. - Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă prin prezenta decizie
Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist
şi medicul primar în stomatologie generală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,
Liviu Zetu

Bucureşti, 16 februarie 2008.
Nr. 3.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul

specialist şi medicul primar în stomatologie generală

    1. Consultaţia primară de specialitate
    2. Tehnici curente de anestezie în medicina dentară
    3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco-regionale, în vederea menţinerii funcţiilor
vitale
    4. Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor locale ale anesteziei loco-regionale
    5. Tehnici curente de extracţie a dinţilor temporari şi permanenţi
    6. Tratamentul de urgenţă al accidentelor şi complicaţiilor extracţiei dentare
    7. Odontectomia
    8. Osteotomia transmaxilară
    9. Chiuretajul periapical
    10. Rezecţia apicală
    11. Amputaţia radiculară, premolarizare, hemisecţie
    12. Replantarea dentară. Transplantarea dentară
    13. Tratamentul accidentelor erupţiei dentare la dinţii temporari şi permanenţi
    14. Procedurile terapeutice curente în tratamentul parodontopatiilor marginale
    15. Excizia şi plastia frenurilor şi bridelor
    16. Tratamente chirurgicale preprotetice necomplicate (regularizări de creastă, exostoze, gingivoplastie
şi extracţia alveoloplastică)
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    17. Reabilitarea orală implanto-protetică după obţinerea competenţelor aprobate de Ministerul Sănătăţii
Publice
    18. Tratamentul de urgenţă al plăgilor cavităţii orale
    19. Tratamentul de urgenţă în fracturile maxilo-mandibulare
    20. Tratamentul supuraţiilor periosoase (abces vestibular/ palatinal, parodontal)
    21. Consultaţia primară oncologică oro-maxilo-facială
    22. Tratamentul de urgenţă al artritei temporo-mandibulare
    23. Tratamentul de urgenţă al luxaţiei temporo-mandibulare
    24. Tratamentul cariei simple la dinţii temporari şi permanenţi
    25. Tratamentul pulpitelor acute şi cronice la dinţii temporari şi permanenţi
    26. Tratamentul necrozei şi cangrenei pulpare la dinţii temporari şi permanenţi
    27. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronice
    28. Tratamentul afecţiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, stomatite
veziculoase, gingivostomatite din diverse boli generale, leucoplazie, eritroplazie, lichen plan etc.)
    29. Tratamentul protetic al leziunilor coronare
    30. Tratamentul edentaţiei parţiale
    31. Tratamentul edentaţiei totale
    32. Tratamentul protetic al leziunilor coronare ale dinţilor permanenţi la copii şi al diferitelor forme de
edentaţie
    33. Tratamentul urgenţei ortodontice
    34. Profilaxia cariei dentare
    35. Stabilirea şi aplicarea planurilor de dispensarizare complexe, aplicabile în colectivităţile şcolare şi
preşcolare
    36. Diagnosticarea anomaliilor dento-maxilare şi măsuri simple terapeutice (realizarea menţinătoarelor
de spaţiu, decondiţionarea obiceiurilor vicioase)
    37. Epidemiologia şi profilaxia anomaliilor dento-maxilare în colectivităţi
    38. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice în medicina dentară
    Pentru toate specialităţile, inclusiv pentru medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul
Sănătăţii Publice pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.
    Doctoratele şi masteratele sunt, conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, organizate de institutele de învăţământ superior şi reprezintă titluri ştiinţifice;
acestea nu pot reprezenta şi nu pot fi asimilate cu diversele competenţe în domeniu.
    Aceste proceduri vor fi reevaluate în funcţie de condiţiile nou-apărute.
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