Decizia 53/2012 M.Of. 490 din 17-iul-2012

DECIZIE nr. 53 din 30 iunie 2012 privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi
ale medicului primar în parodontologie
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 adoptă următoarea decizie:
Art. 1
Se aprobă competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în parodontologie, prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Preşedintele C olegiului Medicilor Dentişti din România,
Ecaterina Ionescu

ANEXĂ: Competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în parodontologie
I. _
1. Consultaţia de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv
2. Elaborarea diagnosticului şi a planului de tratament la pacientul parodontopat
3. Tehnici curente de anestezie în medicina dentară
4. Profilaxia primară şi secundară în boala parodontală
5. Terapia etiologică în gingivite (induse şi neinduse de placă, gingivostomatite)
6. Terapia formelor acute de boală parodontală (gingivite şi parodontite ulcero-necrotice)
7. Tratamentul complicaţiilor bolii parodontale (abcesul gingival, abcesul parodontal, hiperestezia dentinară, leziuni ale
suprafeţei radiculare);
8. Terapia etiologică în parodontitele cronice şi agresive: controlul plăcii bacteriene, scaling şi root planing şi eliminarea
factorilor de risc locali (odontali, iatrogeni)
9. Terapia antimicrobiană şi antiinflamatorie locală şi sistemică în boala parodontală
10. Managementul parodontal al condiţiilor sistemice fiziologice şi al afecţiunilor patologice sistemice
11. Terapia de imobilizare temporară şi definitivă a dinţilor parodontotici prin mijloace protetice
12. Tratamentul traumei ocluzale în boala parodontală
13. Tratamentul sindromului endoparodontal nechirurgical şi chirurgical (rezecţie apicală)
14. Tratamentul leziunilor interradiculare prin tehnici de rezecţie şi regenerare
15. Tratamentul chirurgical al pungii parodontale: chiuretajul parodontal, lambou de debridare, gingivectomia cu
gingivoplastie
16. Tratamentul chirurgical al defectelor infraosoase prin tehnici de regenerare parodontală (adiţie, regenerare tisulară
ghidată, tehnici combinate)
17. Tratamentul chirurgical al defectelor mucogingivale (recesiune, bride, frenuri, gingie fixă) prin tehnici de chirurgie
plastică parodontală
18. Tehnici de prezervare de creastă alveolară pe teren parodontopat
19. Terapia implanto-protetică
20. Managementul terapeutic al periimplantitelor
21. Terapia de menţinere în boala parodontală
22. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice în medicina dentară
II. _
Competenţele care aparţin medicului stomatolog/medicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină
dentară care urmează o specializare în chirurgie dento-alveolară, chirurgie oro-maxilo-facială, ortodonţie şi ortopedie
dento-facială, protetică, parodontologie, endodonţie.
Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele
recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.
Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4)
din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor
medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului
sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.
Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu
Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008.
Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din
România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu
completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu
acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008.
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