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Limitele de competenţă corespunzătoare nivelului de formare a anului de pregătire 

pentru medicii rezidenţi de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială: 

 

 

ANUL II 
 

1. Extracţii/extracţii alveoloplastice  

2. Decapuşonări în tratamentul accidentelor de erupţie  

3. Odontectomii dinţi incluşi  

4. Rezecţii apicale  

5. Intervenţii chirurgicale preprotetice asupra părţilor moi şi structurilor osoase  

6. Tratamentul chirurgical al supuraţiilor periosoase  

7. Tratamentul de urgenţă al plăgilor cavităţii orale  

8. Tratamentul de urgenţă al fracturilor oro-maxilo-faciale  

9. Reducerea luxaţiilor temporo-mandibulare  

10. Extirparea tumorilor benigne  orale (epulis-like, papilom, fibrom, mucocel, sialochist)  

11. Realizarea protezelor chirurgicale  

12. Tratamentul chisturilor maxilare ce nu necesită rezecţii osoase de continuitate şi nu 

deschid cavităţi naturale de vecinătate (canal mandibular, sinus maxilar, fose nazale)  

 

Anul III 

1. Imobilizarea definitivă în fracturile maxilo-mandibulare  

2. Prelevarea de biopsii în tumorile cu localizare orală şi maxilo-facială  

3. Tratamentul chirurgical al chisturilor de maxilar cu sau fără conservarea dinţilor 

4. Extirparea  tumorilor benigne limitate ale mucoasei orale, limbii, planşeului şi oaselor 

maxilare  

5. Exttirparea calculilor salivari din canalul Warthon sau Stenon  

6. Tratamentul chirurgical al supuraţiilor lojilor superficiale şi adenitelor cervico-faciale  
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7. Tratamentul chirurgical al fistulelor cronice perimaxilare  

8. Cura radicală a sinusului maxilar şi plastia comunicării oro-sinusale  

9. Reducerea fracturilor orbito-sinusale  

 

Anul IV 

1. Tratamentul chirurgical al supuraţiilor lojilor profunde ale feţei şi gâtului  

2. Osteosinteza în traumatologia oro-maxilo-facială  

3. Submaxilectomia  

4. Rezecţia de platou palato-alveolar  

5. Hemirezecţie de maxilar, implicit realizarea protezei cu obturator  

6. Hemirezecţia de mandibulă  

7. Extirparea tumorilor de buză cu plastie imediată  

8. Hemiglosectomie/hemipelvectomie/hemiglosopelvectomie  

9. Evidare cervicală supraomohioidiană  

10. Extirparea tumorilor latero-cervicale  

 

Anul V 

1. Tratamentul chirurgical al supuraţiilor difuze cervico-faciale  

2. Extirparea tumorilor superficiale cervico-faciale cu plastie imediată cu lambouri locale   

3. Hemiglosopelvimandibulectomie  

4. Evidarea cervicală radicală modificată  

5. Evidarea cervicală radicală  

6. Parotidectomie segmentară / totală  

7. Plastia reconstructivă a defectelor oro-maxilo-faciale cu ajutorul diferitelor tipuri de 

lambouri  

 

            Prof.Dr.Alexandru Bucur 

 Coordonator rezidentiat Chirurgie Oro-Maxilo-Facială 

 

 


