
 

COMPLICAŢIILE TERAPIEI MEDICAMENTOASE ÎN STOMATOLOGIE. 
INTERACŢIUNILE MEDICAMENTOASE. 

A. Actualitatea 
Complicaţiile terapiei medicamentoase, provocate de acţiunile adverse specifice şi 

nespecifice, de proprietăţile organotrope ale preparatelor din diverse grupe, sunt posibile la 
persoanele cu dereglări ale funcţiei SNC, ateroscleroză, maladii ale cordului, ficatului, ş.a. 

Manifestările reacţiilor adverse pot fi sistemice, generalizate, sau izolate în cazul utilizării 
preparatelor topice sau perorale. Cunoaşterea metodelor de prevenire şi de tratare a posibilelor 
reacţii adverse ale medicamentelor este importantă, pentru efectuarea unui tratament eficient şi 
inofensiv. 

B. Scopul instruirii 
Cunoaşterea complicaţiilor terapiei medicamentoase şi reacţiilor adverse din partea cavităţii 
bucale, cauzate de diferite grupe de preparate, utilizate în stomatologie. 
 

C. Scopuri didactice 
Studentul trebuie să posede abilităţile de a : 
a) evidenţia complicaţiile şi reacţiile adverse cauzate de farmacoterapia maladiilor şi stărilor 

patologice ; 
b) elucida reacţiile adverse posibile din partea cavităţii bucale şi pulpei dentare, determinate 

de utilizarea preparatelor medicamentoase; 
c) alege complexul minim de investigaţii necesare pentru aprecierea genezei complicaţiilor 

farmacoterapiei şi reacţiilor adverse; 
d) prognoza apariţia complicaţiilor şi reacţiilor adverse ale remediilor medicamentoase, în 

dependenţă de dozare şi starea funcţională a organelor şi sistemelor organismului; 
e) utiliza metode de profilaxie şi corectare a complicaţiilor şi reacţiilor adverse din practica 

stomatologică. 
 

D.Cunoştinţe din disciplinele studiate anterior şi cele de tangenţă 
Disciplinele medico-biologice.Particularităţile anatomofiziologice ale structurilor cavităţii 

bucale: mucoasei, dinţilor şi glandelor salivare (structura, funcţiile etc). Caracteristica 
morfopatologică a principalelor afecţiuni ale mucoasei cavităţii bucale. 

Disciplinele clinice. Manifestările reacţiilor alergice şi non-alergice din partea cavităţii 
bucale. Diagnosticul diferenţial al afecţiunilor cavităţii bucale. Principiile de tratament al 
afecţiunilor cavităţii bucale. 

Farmacologie. Noţiune şi clasificarea complicaţiilor farmacoterapeutice şi  reacţiilor 
adverse. Fenomenele declanşate la administrarea repetată şi concomitentă a preparatelor 
medicamentoase..  

E. întrebări pentru autoinstruire 
1. Clasificarea complicaţiilor farmacoterapiei. 
2. Complicaţiile farmacoterapiei provocate de acţiunile adverse specifice şi nespecifice, 
proprietăţile organotrope ale preparatelor. Cauzele, profilaxia şi tratamentul lor. 
3. Complicaţiile farmacoterapiei provocate de supradozarea remediilor medicamentoase. 
Profilaxia şi tratamentul lor. 
4. Complicaţiile cauzate de hipersensibilitatea pacientului la preparat (reacţiile imunoalergice). 
Idiosincrazia. Profilaxia şi tratamentul. 
5. Dependenţa medicamentoasă. Profilaxia şi combaterea ei. 
6. Complicaţiile farmacoterapiei cauzate de suspendarea bruscă a tratamentului (fenomenul 
rebound, sindromul de lipsă). Profilaxia şi tratamentul. 
7. Complicaţiile cauzate de diminuarea reacţiilor imune ale organismului şi de reacţia de 
acutizare. Profilaxia şi tratamentul. 



8. Clasificarea efectelor adverse şi afecţiunilor cavităţii bucale provocate de remediile 
medicamentoase şi alte substanţe biologic active. 
9. Efectele adverse directe ale preparatelor. Profilaxia şi tratamentul. 
10. Efectele adverse induse de acţiunile farmacologice ale preparatelor. Profilaxia şi tratamentul. 
11. Efectele adverse secundare. Profilaxia şi tratamentul. 
12. Efectele adverse cumulative. Profilaxia şi tratamentul. 
13. Efectele adverse specifice ale preparatelor. Mecanismul, tabloul clinic, profilaxia şi 
tratamentul lor. 
14.Interacţiunile medicamentoase clinic semnificative. 
 


