
Scopul 

 

 studia etiologia, patogenenia și clasificarea 

tumorilor oro maxilo-faciale, diagnosticul 

diferențial și tratamentul la copii. 



Planul tematic 

1. Caracteristicile tumorilor benigne și maligne ale țesuturilor 
moi și ale organelor cavității orale și feței (formațiuni 
vasculare - hemangiom, limfangiom, fibrom, papilom, etc.) la 
copii. 

2. Clasificarea, caracteristicile de dianostic, manifestări clinice, 
tratamentul și reabilitarea copiilor cu tumori osoase faciale. 

3. Forme odontogene - chisturi, tumori odontogene ale 
maxilarelor. Caracteristici de dianostic, manifestări clinice, 
tratament și reabilitarea a copiilor cu tumori osoase faciale. 

4. Neoformațiuni teratogene ale zonei maxilo-facială și gâtului - 
chisturi congenitale, fistule etc. Clinica, diagnostic, tratament. 



Plan tematic 

5. Caracteristici ale recunoașterii și tacticii tratamentului 

chirurgical al neoplasmelor la copii. Indicații și contraindicații 

privind utilizarea radioterapiei, în funcție de vârsta copilului și 

de tipul tumorii. 

6. Principiile vigilenței oncologice. 



Întrebări teoretice 

Tipuri de neoplasm de țesuturi moi ale feței, organe ale 
cavității bucale, oase maxilare la copii. 

Patogenia dezvoltării neoplasmelor țesuturilor moi ale 
feței, organelor cavității bucale, oaselor maxilare la copii. 

Imaginea clinică a tumorilor pre-maligne și maligne, a 
țesuturilor moi ale feței, a organelor cavității bucale, a 
oaselor maxilare la copii. 

Diagnosticul diferențial al pseudotumorilor și maligne, 
țesuturilor moi ale feței, organelor cavității bucale, oaselor 
maxilare la copii. 

Analizați metodele de tratament și reabilitare a copiilor cu 
neoplasme ale țesuturilor moi ale fețeiavității bucale, 
oaselor maxilare la copii. 



Lucrări practice (sarcini) 

1.    a studia caracteristicile anatomice și fiziologice 

ale corpului copiilor, impactul acestora asupra 

evoluției clinice al principalelor boli dentare la copii 

și adolescenți; 

2. a studia caracteristicile principale de diagnostic și 

tratament a neoplasmelor țesuturilor moi ale feței, 

organele cavității bucale, oasele maxilare, în funcție 

de vârsta copilului; 

3. posibilitatea reabilitării după starea generală 

(medicală și socială) și posibilăitățile de realizare a 

acestora. 



Lucrări practice (sarcini) 

3. să învațe să efectueze proceduri medicale individuale; 

4. să învețe cum să comunice cu pacienții de diferite 
vârste și cu o psihică diferită; 

5. formarea clinică cu privire la relația complexă dintre 
starea generală a copilului și bolile din zona maxilo-
facială; 

6. instilarea abilităților de a studia literatura științifică, de 
a pregăti eseuri, de prezentări asupra problemelor 
moderne ale formării țesuturilor moi ale feței, organelor 
cavității bucale, oaselor maxilare ale chirurgiei maxilo-
facială pediatrică. 



Sarcini de auto-control 

• O fetiță de 15 ani are o formațiune în partea 

superioară a gâtului din dreapta. Potrivit părinților, 

formațiunea a crescut lent de mai mulți ani, nu 

deranjează. Când este privită în treimea superioară a 

gâtului din dreapta, formațiunea are formă rotundă, 

este palpabilă de o consistență densă - elastică, 

nelegată pe piele, dimensiuni 3 × 4 cm, fără durere. 

•   Întrebări - 1. Diagnosticul dvs. preliminar? 

• 2. Ce boli trebuie diagnosticate diferențial? Planul de 

tratament 



Sarcini de auto-control 

Pe o radiografie a unui dinte 7.4 la un pacient de 7 
ani, se determină o defecțiune ovală bruscă a 
substanței osoase, iar partea coronală a dintelui 
erupt este scufundată în defectul osos. În timpul 
puncției, un lichid limpede de culoarea 
chihlimbarului, cu un amestec de cristale de 
colesterol. 

  Întrebari. 1. Despre ce boală vorbim? 

2. Efectuați un diagnostic diferențial cu sarcomul 
maxilarului. 



Sarcini de auto-control 

1. Din ce țesuturi apar tumorile? 

2. Care sunt diferențele dintre tumorile benigne și maligne? 

3. Care este incidența dezvoltării tumorilor la copii? 

4. Ce inseamna conceptul de pseudotumori si ce este legat de 
ele? 

5. Care sunt caracteristicile metodologiei de diagnosticare a 
tumorilor benigne sau maligne la copii? 

6. Ce tumori sunt mai frecvente la maxilarul inferior la copii? 

7. Ce tumori sunt mai frecvente la maxilarul superior la copii? 

  

 






