
Scopul 

Să studieze particularitățile de diagnostic în 

timp scurt a leziunilor oro maxilo-faciale și 

oferirea timpurie de asistență specializată în 

întregime cu scopul de a preveni șocul, 

pierderea de sânge, infecția altor zone și alte 

complicații. 



Plan tematic 

1. Clasificarea modernă a leziunilor oro maxilo-facială. 

2. Caracteristici anatomice și topografice ale structurii 
regiunii oro maxilo-facială la copii Particularități de 
vârstă ale regiunii oro maxilo-facială la copii. 

3.   Leziuni traumatice a țesuturilor moi din zona maxilo-
facială. Principiile tratamentului chirurgical primar al 
plăgilor în regiunea oro maxilo-facială la copii, 
hemostaza, particularități  în tratamentul plăgilor în zona 
deschiderilor naturale, caracteristicile de drenaj și 
selecția materialului de sutură. 



Plan tematic 

3 Leziuni traumatice ale oaselor maxilarului superior și 
inferior la copii 

4. Leziuni traumatice ale oaselor faciale la copp 

5. Fracturile „în lemn verde„ la copii 

6. Fracturi subperiostale la copii 

7. Osteoliza traumatică 

8. Fracturi ale părții anterioare a apofizei alveolare a 
maxilarului superior și inferior 

9. Fracturi ale maxilarului superior. 

10. Fracturi ale maxilarului inferior 

11 Leziuni traumatice ale dinților permanenți și de lapte  



Plan tematic 

 

• Leziuni asociate și combinate ale zonei maxilo-

facială, politraumatism: tablou clinic, diagnostic, 

asistență medicală primară și specializată în 

colaborare cu medici de alte specialități. 

• 6. Complicațiile leziunilor traumatice ale oaselor 

craniului facial. Complicații: hemoragii, șoc 

traumatic, șoc hemoragic, asfixie. 



Planul tematic 

• Transportarea pacientului de la locul accidentului. 

Asistența de urgență medicală în diverse organizații 

de sănătate (camera de urgență, spitalul raional, 

spitalul regional, centrul specializat). 

• 8. Complicații locale: supurație la nivelul plăgii 

osoase, osteomielită cronică traumatică, consolidare 

întârziată, formarea unei articulații false, contracții 

musculare și anchiloză a articulației 

temporomandibulare. 



Întrebări la temă 

1. Particularități de vârstă ale regiunii oro maxilo-
facială la copii. 

2. Care este cea mai frecventă cauză și caracterul 
traumatismului a zonei maxilo-facială la copii în vârstă 
școlară preșcolară și primară? 

3. Care este caracteristica fracturii corpului mandibular 
de tip subperiostal la copiii preșcolari? 

4. Tactica dentistului in detectarea germenilor dinti in 
linia de fractura. 

5. Identificați locația cea mai frecventă a fracturilor din 
maxilarul inferior. 

 6. Numiți etapele tratamentului fracturilor maxilarului. 



Lucrări practice (sarcini) efectuate 

 
1. Realizarea curației pacientului: - colectați anamneza; - 

efectuarea unui examen clinic; - să interpreteze rezultatele 

studiilor efectuate asupra pacienților cu procese odogene și 

neodontogene 

2. Să realizeze un diagnostic preliminar. 

3. Să emită un dosar medical al unui pacient cu maladii 

dentare. 



Sarcini de auto-control 

1. Descrieți caracteristicile de vârstă ale 
complicațiilor în leziunile traumatice a regiunii 
oro maxilo-faciale la copii (maxilare, dinți, 
părțile moi). 

2. Etiologia și patogeneza traumatismelor a oaselor 
maxilare la copii. 

3. Clinica, diagnosticul și tratamentul leziunilor 
traumatice a oaselor maxilo-faciale la copii. 

4. Complicațiile posibile ale leziunilor traumatice 
ale țesuturilor moi și ale oaselor faciale la copii 
și profilaxia lor. 






