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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN
pentru aprobarea tematicilor pentru examenul de medic primar Chirurgie orală şi maxilo - facială
şi pentru examenul de medic primar Chirurgie dento - alveolară
ANEXE
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistentă medicală şi programe
nr. I.B. 7.412 din 24 iulie 2009,
având în vedere prevederile art. 4 pct. 16 şi 20 şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă Tematica pentru examenul de medic primar Chirurgie orală şi maxilo - facială,
prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă Tematica pentru examenul de medic primar Chirurgie dento - alveolară, prevăzută în anexa
nr. 2.
Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Centrul Naţional de Perfecţionare
în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 februarie 2010.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Aurel Nechita,
secretar de stat
Bucureşti, 27 iulie 2009.
Nr. 952.
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ANEXA Nr. 1
TEMATICA
pentru examenul de medic primar Chirurgie orală şi maxilo - facială
Probe de concurs*):
1. Probă clinică
2. Probă clinică
3. Probă practică (executarea unei tehnici chirurgicale din tematică)
PROBA PRACTICĂ
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1. Tratamentul chirurgical al infecţiilor oro - maxilo - faciale pentru:
- spaţiile fasciale;
- supuraţii difuze;
- fasciite necrozante;
- infecţii nespecifice ale oaselor maxilare.
2. Sechestrectomia în osteomielită şi osteonecroză
3. Corticotomia în osteomielită maxilarelor
4. Osteosinteza fracturilor de mandibulă
5. Osteosinteza fracturilor de etaj mijlociu al feţei
6. Hemirezecţia de maxilar
7. Rezecţia marginală sau segmentară în patologia tumorală maxilo - mandibulară cu plastie
reconstructivă imediată
8. Hemirezecţia de mandibulă cu plastie reconstructivă imediată
9. Extirparea tumorilor de buză cu plastie imediată
10. Glosopelvectomie parţială cu plastia imediată a defectului
11. Hemiglosopelvimandibulectomie cu plastia imediată a defectului
12. Extirparea tumorilor benigne/maligne cutanate ale feţei şi gâtului cu plastia imediată a defectului
postoperator
13. Evidarea cervicală supraomohioidiană
14. Evidarea cervicală radicală modificată tip I, II, III
15. Evidarea cervicală radicală
16. Evidarea cervicală radicală extinsă
17. Extirparea chisturilor cervicale - chistul dermoid, teratoid, branhial, de canal tireoglos şi guşa
linguală
18. Parotidectomia segmentară sau totală cu conservarea nervului facial
19. Reducerea chirurgicală a luxaţiei temporo - mandibulare
20. Artroplastia în anchiloza temporo - mandibulară
21. Plastiile labio - narinare în despicăturile congenitale ale feţei
22. Plastiile de boltă, văl moale şi luetă în despicăturile congenitale ale feţei
23. Tehnici de faringoplastie în insuficienţa velară
24. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento - maxilare severe
- tehnici de osteotomie maxilo - mandibulare şi osteosinteza cu plăcuţe şi şuruburi
25. Confecţionarea şi utilizarea diferitelor tipuri de lambouri compozite, pediculate sau liber vascularizate în reconstrucţia tridimensională a defectelor oro - maxilo - faciale
*) Cele două probe clinice (1 + 2) se vor desfăşura sub forma prezentărilor de caz din toată patologia
specialităţii.
ANEXA Nr. 2
TEMATICA
pentru examenul de medic primar Chirurgie dento - alveolară
Probe de concurs*):
1. Probă clinică
2. Probă clinică
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3. Probă practică (executarea unei tehnici chirurgicale din tematică)
PROBA PRACTICĂ
1. Odontectomia molarilor de minte cu incluzie disto - angulară, mezio - angulară sau orizontală
2. Odontectomia caninilor incluşi
3. Odontectomia altor incluzii dentare
4. Rezecţia apicală şi metode de sigilare apexiană intraoperatorie
5. Frenoplastia cu vestibulo - plastie
6. Tratamentul chirurgical al fibromatozelor tuberozitare
7. Plastia şanţurilor periosoase
8. Extracţiile alveoloplastice ale dinţilor egresaţi
9. Plastia modelantă a torusurilor
10. Elongarea dirijată a crestelor alveolare (osteodistracţia)
11. Lifting sinusul în implantologia orală
12. Transpoziţia nervului alveolar inferior în implantologia orală
13. Tehnici chirurgicale de augmentare a crestelor alveolare atrofiate în vederea inserării implanturilor
dentare
14. Tratamentul chirurgical al abcesului vestibular, palatinal sau parodontal la bolnavii cu afecţiuni
generale asociate
15. Plastia imediată a comunicării sinuzale în deschiderea accidentală, postextracţională a sinusului
maxilar
16. Extracţia rădăcinilor dentare împinse sub mucoasa sinuzală fără perforarea acesteia
17. Ligaturi dentare intermaxilare utilizate în tratamentul de urgenţă al fracturilor maxilo - mandibulare
18. Tratamentul chirurgical al fracturilor dento - alveolare
19. Extirparea chirurgicală a tumorilor orale de tip:
- epulis - like;
- papilom;
- fibrom;
- mucocel;
- sialochist.
20. Tratamentul chirurgical cu sau fără conservarea dinţilor, al chisturilor oaselor maxilare care nu
implică structuri anatomice de vecinătate (sinus maxilar, fose nazale, canal mandibular)
21. Descoperirea chirurgicală a dinţilor incluşi în vederea aplicării de dispozitive pentru redresarea
chirurgical - ortodontică
22. Realizarea de proteze chirurgicale utilizate în defectele postexcizionale orale
*) Cele 3 probe de concurs se vor susţine în clinicile de chirurgie orală şi maxilo - facială.
Probele clinice (1+2) se vor desfăşura sub forma prezentărilor de caz din toată patologia specialităţii.
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