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PLANUL 

tematico-calendaristic al seminarelor  şi cursurilor la farmacologia clinică pentru studenţii 

anului IV stomatologie, anul universitar 2020– 2021 

 

Ziua  SEMINARUL CURSUL 

Ora Tema Ora Tema 

I 1200 

-

1625  

  

Principiile farmacocinetice şi 

farmacodinamice de utilizare raţională 

a analgezicelor, anestezicelor generale şi 

locale. Principiile farmacocinetice şi 

farmacodinamice de utilizare raţională 

a preparatelor  antiinflamatoare, 

antialergice şi cu acţiune asupra 

proceselor imune  

(L.Podgurschi/(M. Mihalachi-Anghel) 

800 -

940 

Farmacologia clinică a anxioliticelor, 

sedativelor, neurolepticelor, nootropelor, 

antidepresivelor, anticonvulsivantelor în 

stomatologie. (L.Ţurcan) 

950- 

1130 

Farmacologia clinică a preparatelor  

antiinflamatoare, antialergice şi cu acţiune 

asupra proceselor imune (L.Podgurschi) 

II 800 -

1225  

 

Principiile farmacocinetice şi 

farmacodinamice de utilizare raţională 

a sedativelor, hipnoticelor, 

anxioliticelor,  neurolepticelor, 

nootropelor, antidepresivelor, 

anticonvulsivantelor. 

(L.Ţurcan) 

1330 

-1510 

Farmacologia clinică a medicamentelor cu 

acţiune asupra agregării plachetare, 

coagulabilităţii sângelui şi fibrinolizei. 

Substituienţii de volum plasmatic. 

(L.Podgurschi) 

III 800 -

1225  

  

Principiile farmacocinetice şi 

farmacodinamice de utilizare raţională 

a remediilor medicamentoase cu 

influenţă asupra hemostazei şi 

fibrinolizei.Substituienţii volumului 

plasmatic. (L.Podgurschi) 

1330 

-1510 

Farmacologia clinică a antibioticelor, 

chimioterapicelor sintetice în stomatologie. 

(L.Ţurcan) 

IV 800 -

1225  

 

Principiile farmacocinetice şi 

farmacodinamice de utilizare raţională 

a  antibioticelor, chimioterapicelor 

sintetice, antivirale, antimicotice. 

(L.Ţurcan) 

1330 

-1510 

Principiile farmacocinetice şi 

farmacodinamice de utilizare raţională a 

remediilor medicamentoase cu influienţă 

asupra mucoasei cavităţii bucale şi pulpei 

dentare. (N. Bacinschi/M. Chianu) 

 

 

V 

800 -

1225  

 

Principiile farmacocinetice şi 

farmacodinamice de utilizare raţională 

a substanţelor medicamentoase cu 

influienţă asupra mucoasei cavităţii 

bucale şi pulpei dentare. (I.Gutu) 

1330-

1510 

Farmacoterapia de urgenţă în accesele de 

angină pectorală, urgenţă hipertensivă, 

hipotensiunile arteriale acute,  accesele de 

migrenă, edem pulmonar, edem cerebral 

hipo- şi hiperglicemiei, colicelor intestinale, 

biliare şi renale, crizei tireotoxice. 

(N. Bacinschi/L.Podgurschi)                                                                                      

 

VI 

800 -

1225  

 

Principiile farmacocinetice şi 

farmacodinamice de utilizare raţională 

a medicamentelor cu influienţă asupra 

metabolismului general şi fosforo - 

calcic; medicamentelor ce conţin fluor. 

Vitaminele, cofermenţii. Enzimele şi 

antienzimele. (M.Chianu) 

1330- 

1510 

Complicaţiile terapiei medicamentoase în 

stomatologie.  Interacţiunile medicamentoase 

(L. Ţurcan) 

 

Notă:1.Seminarele / Prelegerile (cursurile) se preconizează să se desfăşoare on-line  

 
Şeful catedrei Farmacologie şi farmacologie clinică,  

 profesor universitar                            N. BACINSCHI 


