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Data: Sarcini realizate: 

Tematica 1: Bazinul osos şi bazinul moale 

Obiective: 
1. Să cunoască principalele caracteristici ale bazinului osos şi 

bazinului moale. 
2. Să identifice principalele modificări la nivelul bazinului osos şi 

bazinului moale.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt principalele diametre exterioare ale bazinului?  
2. Care sunt principalele diametre ale strâmtorii superioare, 

mijlocii şi inferioare?  
3. Care sunt factorii care intervin în modificarea pelvisului?  
4. Care sunt componentele anatomice ale bazinului moale?  
5. Care este rolul perineului în mecanica naşterii?  
6. Cum se realizează pelvimetria externă şi internă?  
 
 
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 2: Diagnosticul sarcinii în trimestrul I  
                     (clinic şi paraclinic) 
Obiective: 
1. Să cunoască principalele elemente de diagnostic clinic al sarcinii 

în trimestrul I  
2. Să cunoască principalele elemente de diagnostic paraclinic al 

sarcinii în trimestrul I 
3. Să cunoască semnele prezumptive şi de certitudine în sarcină 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care este diagnosticul clinic de sarcină în trimestrul I?  
2. Care este diagnosticul paraclinic de sarcină în trimestrul I?  
3. Care sunt semnele prezumptive în sarcină?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 3: Diagnosticul sarcinii în trimestrul II – III       
                    (clinic şi paraclinic) 
Obiective: 
1. Să cunoască principalele elemente de diagnostic clinic de sarcină 

în trimestrul II şi III.  
2. Să cunoască principalele elemente de diagnostic paraclinic de 

sarcină în trimestrul II şi III.  
3. Să cunoască semnele de probabilitate şi de certitudine în sarcină.  
4. Să cunoască elementele de explorare clinică în sarcină.  
5. Să se familiarizeze cu palparea abdominală Leopold.  
6. Să cunoască tehnica de pelvimetrie externă.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt principalele elemente de diagnostic clinic de sarcină în 

trimestrul II şi III?  
2. Care sunt semnele de probabilitate şi de certitudine în sarcină?  
3. Care sunt metodele de explorare clinică în sarcina şi ce elemente 

de diagnostic ne pot aduce?  
4. Cum se realizează palparea abdominală Leopold?  
5. Care este tehnica de pelvimetrie externă?  
6. Care sunt principalele elemente de diagnostic paraclinic de 

sarcină în trimestrul II şi III?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 4: Prezentaţii şi poziţii 

Obiective: 
1. Să cunoască tipurile de prezentaţii şi poziţii.  
2. Să cunoască tipurile de prezentaţie cefalică.  
3. Să se familiarizeze cu elementele clinice de diagnostic ale 

diferitelor tipuri de prezentaţii.  
4. Să cunoască tipurile de conduită în toate prezentaţiile şi poziţiile.  
5. Să cunoască principalele complicaţii întâlnite in diversele 

prezentaţii şi poziţii.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt tipurile de prezentaţii şi poziţii?  
2. Care sunt tipurile de prezentaţie cefalică?  
3. Care sunt elementele clinice de diagnostic în prezentaţia 

craniană, pelviană şi transversală?  
4. Care este conduita în tipurile de prezentaţii şi poziţii?  
5. Ce complicaţii pot apare în tipurile de prezentaţii şi poziţii?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 5: Perioadele şi timpii naşterii 

Obiective: 
1. Să cunoască şi să descrie perioadele şi timpii naşterii. 
2. Să se familiarizeze cu conduita în diferitele perioade ale naşterii. 
3. Să identifice principalele complicaţii ale perioadelor naşterii. 
4. Să identifice principalele complicaţii ale timpilor naşterii.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt perioadele naşterii? 
2. Care sunt timpii naşterii? 
3. Care este conduita specifică fiecărei perioade a naşterii? 
4. Ce complicaţii pot apare în fiecare perioadă a naşterii?  
5. Care sunt complicaţiile aferente timpilor naşterii?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 6: Conduita pe parcursul naşterii –      
                     demonstraţie practică în sala de naştere. 
Obiective: 
1. Să înţeleagă mecanismul normal al naşterii.  
2. Să se familiarizeze cu monitorizarea gravidei în timpul 

travaliului.  
3. Să cunoască paşii în cadrul pregătirii pentru naştere.  
4. Să cunoască elementele de conduită activă în toate perioadele 

naşterii.  
5. Să cunoască fiziologia şi tipurile de delivrenţă.  
6. Să cunoască indicaţiile controlului manual şi instrumental al 

cavităţii uterine.  
7. Să se familiarizeze cu tehnica efectuării controlului manual şi 

instrumental al cavităţii uterine.  
8. Să cunoască principalele prezentaţii şi poziţii ale fătului în 

timpul travaliului.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt elementele de monitorizarea gravidei în timpul 

travaliului?  
2. Cum se pregăteşte gravida pentru naştere?  
3. Care este conduita activă în perioadele naşterii?  
4. Care este fiziologia delivrenţei?  
5. Care sunt tipurile de delivrenţă?  
6. Care sunt indicaţiile controlului manual şi instrumental al 

cavităţii uterine?  
7. Care este tehnica efectuării controlului manual şi instrumental al 

cavităţii uterine?  



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 7: Prezentaţia craniană flectată -    
                     mecanismul naşterii, conduită. 
Obiective: 
1. Să cunoască principalele varietăţi de poziţie în prezentaţia 

craniană.  
2. Să se familiarizeze cu stabilire diagnosticului de prezentaţie, 

poziţie, varietate de poziţie, clinic şi paraclinic.  
3. Să înţeleagă mecanismul naşterii în prezentaţia craniana flectată.  
4. Să descrie timpii naşterii în prezentaţia craniană flectată.  
5. Să se familiarizeze cu conduita la naştere în prezentaţia craniană 

flectată.  

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Cum se stabileşte diagnosticul de prezentaţie, poziţie, varietate 

de poziţie?  
2. Care sunt varietăţile de poziţie în prezentaţia craniană flectată?  
3. Care sunt timpii naşterii în prezentaţia craniană flectată?  
4. Descrieţi mecanismul naşterii în prezentaţia craniană flectată.  
5. Descrieţi conduita la naştere în prezentaţia craniană flectată. 
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 8: Prezentaţii craniene deflectate -    
mecanismul naşterii, diagnostic pozitiv, conduită. 
Obiective: 
1. Să cunoască tipurile de prezentaţii craniene deflectate.  
2. Să cunoască criteriile de diagnostic cinic în prezentaţiile craniene 

deflectate.  
3. Să înţeleagă mecanismul naşterii în prezentaţiile craniene 

deflectate.  
4. Să se familiarizeze cu conduita la naştere în prezentaţiile 

craniene deflectate.  
5. Să cunoască principalele complicaţii ce pot apare în cursul 

naşterii în prezentaţiile craniene deflectate.  

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt tipurile de prezentaţii craniene deflectate?  
2. Cum se stabileşte diagnosticul clinic în prezentaţiile craniene 

deflectate?  
3. Care este mecanismul naşterii în prezentaţiile craniene 

deflectate?  
4. Care este conduita la naştere în diferitele tipuri de prezentaţii 

craniene deflectate?  
5. Care sunt principalele complicaţii în prezentaţiile craniene 

deflectate?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 9: Prezentaţia pelviană - mecanismul de  
                     naştere, diagnostic pozitiv, conduita. 
Obiective: 
1. Să cunoască tipurile de prezentaţie pelviană.  
2. Să cunoască elementele de diagnostic în prezentaţia pelviană.  
3. Să cunoască mecanismul naşterii în prezentaţia pelviană.  
4. Să se familiarizeze cu conduita la naştere în prezentaţia pelviană.  
5. Să cunoască accidentele şi complicaţiile naşterii în prezentaţie 

pelviană.  
6. Să cunoască manevrele de extracţie a fătului din prezentaţie 

pelviană.  

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care este clasificarea tipurilor de prezentaţie pelviană?  
2. Care sunt factorii etiologici ai prezentaţiei pelviene? 
3. Care este diagnosticul clinic al prezentaţiei pelviene? 
4. Care este mecanismul naşterii în prezentaţia pelviană? 
5. Care este conduita la naştere în prezentaţia pelviană? 
6. Care sunt manevrele de extracţie a fătului din prezentaţie 

pelviană?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 10: Prezentaţia pelviană - anomalii ale   
                       mecanismului de naştere. 
Obiective: 
1. Să cunoască principalele anomalii ale mecanismului de naştere 

în prezentaţia pelviană.  
2. Să recunoască principalele anomalii ale mecanismului de naştere 

în prezentaţia pelviană.  
3. Să se familiarizeze cu conduita în principalele anomalii ale 

mecanismului de naştere în prezentaţia pelviană.  
4. Să definească mica şi marea extracţie pelviană.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt principalele anomalii ale mecanismului de naştere în 

prezentaţia pelviană?  
2. Care este conduita în anomaliile mecanismului de naştere din 

prezentaţia pelviană?  
3. Care sunt manevrele de ajutor manual în prezentaţia pelviană?  
4. Definiţi mica şi marea extracţie pelviană.  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 11: Asistenţa la naştere în prezentaţia  
                       pelviană. 
Obiective: 
1. Să cunoască timpii naşterii în prezentaţia pelviană.  
2. Să se familiarizeze cu asistenţa la naştere în prezentaţia pelviană.  
3. Să cunoască principalele incidente ce pot apare în decursul 

asistenţei la naştere în prezentaţia pelviană.  
4. Să cunoască metodele de extracţie a fătului din prezentaţie 

pelviană.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt timpii naşterii în prezentaţia pelviană?  
2. Cum se desfăşoară asistenţa la naştere în prezentaţia pelviană?  
3. Cum se desfăşoară extracţia fătului din prezentaţie pelviană?  
4. Care sunt principalele complicaţii care pot apare în timpul 

naşterii în prezentaţia pelviană?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 12: Prezentaţia transversală. Versiunea  
                       internă şi marea extracţie. 
Obiective: 
1. Să cunoască elementele de diagnostic pozitiv în prezentaţia 

transversală.  
2. Să cunoască elementele de diagnostic diferenţial în prezentaţia 

transversală.  
3. Să se familiarizeze cu conduita la naştere în prezentaţia 

transversală.  
4. Să cunoască principalele complicaţii în prezentaţia transversală.  
5. Să definească marea extracţie şi versiunea internă.  

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt elementele de diagnostic în prezentaţia transversală?  
2. Care este diagnosticul diferenţial în prezentaţia transversală?  
3. Care este conduita la naştere în prezentaţia transversală? 
4. Care sunt principalele complicaţii în prezentaţia transversală? 
5. Care sunt indicaţiile marii extracţii şi versiunii interne?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 13: Aplicaţia de forceps. Vidextracţia. 

Obiective: 
1. Să cunoască principalele modele de forceps.  
2. Să cunoască modul de acţiune al forcepsului.  
3. Să cunoască principalele indicaţii ale aplicării de forceps şi 

tehnica aplicaţiei de forceps.  
4. Să cunoască principalele complicaţii ale aplicaţiei de forceps.  
5. Să fie familiarizaţi cu componentele vidextractorului.  
6. Să cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile aplicării 

vidextractorului.  
7. Să cunoască accidentele şi complicaţiile vidextracţiei.  

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care este modul de acţiune al forcepsului?  
2. Care sunt indicaţiile aplicării de forceps? 
3. Ce complicaţii pot apare la aplicaţia de forceps? 
4. Care sunt indicaţiile şi contraindicaţiile vidextracţiei? 
5. Ce accidente şi complicaţii pot apare la manevra de vidextracţie?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 14: Ecografia în obstetrică. 

Obiective: 
1. Să cunoască principalele tehnici de ecografie în obstetrică.  
2. Să cunoască aplicaţiile clinice ale ecografiei în obstetrică.  
3. Să cunoască datele obţinute prin ecografie obstetricală în 

trimestrul I, II, III.  
4. Să cunoască principiul velocimetriei Doppler în obstetrică.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt principalele tehnici de ecografie în obstetrică?  
2. Care sunt aplicaţiile clinice ale ecografiei în obstetrică?  
3. Ce date putem obţine prin ecografie obstetricală în trimestrul I, 

II, III?  
4. Care este principiul velocimetriei Doppler în obstetrică?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 15: Suferinţa fetală – diagnostic 

Obiective: 
1. Să cunoască definiţia suferinţei fetale.  
2. Să cunoască tipurile de suferinţă fetală.  
3. Să cunoască elementele de etiopatogenie în suferinţa fetală.  
4. Să cunoască mijloacele paraclinice de investigaţie în suferinţa 

fetală.  
5. Să cunoască elementele de diagnostic pozitiv în suferinţa fetală.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care este definiţia suferinţei fetale?  
2. Care este clasificarea suferinţei fetale? 
3. Care sunt elementele de etiopatogenie în suferinţa fetală? 
4. Care sunt mijloacele paraclinice de investigaţie în suferinţa 

fetală?  
5. Care sunt elementele de diagnostic pozitiv în suferinţa fetală?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 16: Testul de non stress şi testul de stress la  
                       ocitocină - interpretare. 
Obiective: 
1. Să cunoască semnificaţia testului de non stress.  
2. Să cunoască semnificaţia testului de stress la oxitocină.  
3. Să se familiarizeze cu interpretarea testului de non stress şi al 

testului de stress la oxitocină.  
4. Să cunoască modificările caracteristice suferinţei fetale pe 

cardiotocografie.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care este definiţia testului de non stress?  
2. Care este definiţia şi semnificaţia testului de stress la oxitocină?  
3. Care sunt indicaţiile testului de stress la oxitocină?  
4. Ce parametrii se urmăresc pe cardiotocogramă?  
5. Ce modificări pot apare pe cardiotocogramă în suferinţa fetală?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 17: Suferinţa fetală - conduită. 

Obiective: 
1. Să cunoască posibilităţile terapeutice aplicabile în suferinţa 

fetală cronică.  
2. Să cunoască modalitatea de naştere în cazul suferinţei fetale 

cronice.  
3. Să cunoască principalele reguli de conduită obstetricală în 

suferinţa fetală cronică.  
4. Să cunoască aspectele legate de decizia de extragere a fătului în 

suferinţa fetală acută.  
5. Să cunoască conduita obstetricală în funcţie de traseul 

cardiotocografic.  

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Ce posibilităţi terapeutice pot fi aplicate în suferinţa fetală 

cronică?  
2. Care este modalitatea de naştere în cazul suferinţei fetale 

cronice?  
3. Care sunt principalele reguli de conduită obstetricală în suferinţa 

fetală cronică?  
4. Care este conduita obstetricală în funcţie de traseul 

cardiotocografic în suferinţa fetală acută?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 18: Conduita în distociile mecanice.  
                       Proba de travaliu. 
Obiective: 
1. Să cunoască definiţia distociilor mecanice. 
2. Să cunoască tipurile de ditocii mecanice. 
3. Să cunoască elementele de diagnostic în distociile mecanice.  
4. Să cunoască definiţia probei de travaliu. 
5. Să cunoască indicaţiile probei de travaliu. 
6. Să cunoască evoluţia probei de travaliu.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care este definiţia distociilor mecanice?  
2. Care sunt tipurile de ditocii mecanice? 
3. Care sunt elementele de diagnostic în distociile mecanice?  
4. Care este definiţia probei de travaliu? 
5. Care sunt indicaţiile probei de travaliu? 
6. Care sunt posibilităţile de evoluţie a probei de travaliu?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 19: Complicaţiile perioadelor a III-a şi a IV-a  
                       a naşterii - conduită. 
Obiective: 
1. Să cunoască principalele complicaţii ale perioadelor a III-a şi a 

IV- a a naşterii.  
2. Să identifice caracteristicile complicaţiilor perioadelor a III-a şi 

a IV-a a naşterii.  
3. Să cunoască elementele de conduită profilactică în complicaţiile 

perioadelor a III-a şi a IV-a a naşterii.  
4. Să cunoască elementele de conduită terapeutică în complicaţiile 

perioadelor a III-a şi a IV-a a naşterii.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt complicaţiile perioadelor a III-a şi a IV-a a naşterii?  
2. Care sunt elementele de diagnostic ale complicaţiilor perioadelor 

a III-a şi a IV-a a naşterii?  
3. Care sunt elementele de conduită profilactică în complicaţiile 

perioadelor a III-a şi a IV-a a naşterii?  
4. Care sunt elementele de conduită terapeutică în complicaţiile 

perioadelor a III-a şi a IV-a a naşterii?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 20: Complicaţiile traumatice ale naşterii -  
                       conduită. 
Obiective: 
1. Să cunoască principalele complicaţii traumatice ale naşterii.  
2. Să identifice elementele diagnostice ale complicaţiilor 

traumatice ale naşterii.  
3. Să cunoască elementele de conduită profilactică ale 

complicaţiilor traumatice ale naşterii.  
4. Să cunoască elementele de conduită terapeutică ale 

complicaţiilor traumatice ale naşterii.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt principalele complicaţii traumatice ale naşterii?  
2. Care sunt elementele diagnostice ale complicaţiilor traumatice 

ale naşterii?  
3. Care sunt elementele de conduită profilactică ale complicaţiilor 

traumatice ale naşterii?  
4. Care sunt elementele de conduită terapeutică ale complicaţiilor 

traumatice ale naşterii?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 21: Şocul obstetrical - fiziopatologie şi  
                       conduită. 
Obiective: 
1. Să cunoască elementele de fiziopatologie ale şocului. 
2. Să identifice principalele circumstanţe ale apariţiei şocului.  
3. Să cunoască elementele de diagnostic în şoc. 
4. Să cunoască elementele de conduită terapeutică în şoc.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care este definiţia şocului?  
2. Care sunt elementele de fiziopatologie ale şocului? 
3. Care sunt principalele circumstanţe ale apariţiei şocului?  
4. Care sunt elementele de diagnostic în şoc? 
5. Care sunt elementele de conduită terapeutică în şoc?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 22: Sindroame hemoragice în trimestrul III de  
      sarcină - diagnostic şi conduită. 

Obiective: 
1. Să cunoască elementele definitorii şi de diagnostic în placenta 

praevia.  
2. Să cunoască elementele definitorii şi de diagnostic în abrubtio 

placentae.  
3. Să cunoască elementele definitorii şi de diagnostic în ruptura 

uterină.  
4. Să identifice elementele de conduită în placenta praevia.  
5. Să identifice elementele de conduită în abrubtio placentae.  
6. Să identifice elementele de conduită în ruptura uterină.  

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt sindroamele hemoragice în trimestrul III de sarcină?  
2. Care este definiţia placentei praevia?  
3. Care sunt elementele de diagnostic în placenta praevia?Care sunt 

elementele de conduită în placenta praevia?  
4. Care este definiţia apoplexiei utero-placentare?  
5. Care sunt elementele de diagnostic în abrubtio placentae?  
6. Care sunt elementele de conduită în abrubtio placentae?  
7. Care sunt elementele de fiziopatologie în abrubtio placentae?  
8. Care este definiţia rupturii uterine?  
9. Care sunt elementele de diagnostic în ruptura uterină?  
10. Care sunt elementele de conduită în ruptura uterină?  



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 23: Asistenţa la naştere în sarcina gemelară. 

Obiective: 
1. Să cunoască elementele de diagnostic în sarcina gemelară.  
2. Să cunoască aspectele practice ale conduitei în naşterea 

gemelară.  
3. Să cunoască modalităţile de dirijare a travaliului în naşterea 

gemelară.  
4. Să cunoască indicaţiile operaţiei cezariene în naşterea gemelară.  
5. Să cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile perfuziei ocitocice şi 

a rupturii artificiale a membranelor în naşterea gemelară.  
6. Să identifice complicaţiile naşterii în sarcina gemelară.  

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt elementele de diagnostic în sarcina gemelară?  
2. Care sunt aspectele practice ale conduitei în naşterea gemelară?  
3. Care sunt modalităţile de dirijare a travaliului în naşterea 

gemelară?  
4. Care sunt indicaţiile operaţiei cezariene în naşterea gemelară?  
5. Care sunt indicaţiile şi contraindicaţiile perfuziei ocitocice şi a 

rupturii artificiale a membranelor în naşterea gemelară?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 24: Diagnosticul precoce al HTA indusă de  
                       sarcină. 
Obiective: 
1. Să cunoască elementele de diagnostic în HTA indusă de sarcină.  
2. Să fie familiarizaţi cu semnele clinice principale în HTA indusă 

de sarcină.  
3. Să cunoască principalele investigaţii paraclinice care stau la baza 

diagnosticului HTA indusă de sarcină.  
4. Să cunoască testele de predicţie ale preeclampsiei.  
 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt elementele de diagnostic în HTA indusă de sarcină?  
2. Care sunt semnele clinice principale în HTA indusă de sarcină?  
3. Ce investigaţii paraclinice cu valoare diagnostică se realizează în 

HTA indusă de sarcină?  
4. Ce teste de predicţie a preeclampsiei cunoaşteţi?  
 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 25: Naşterea prematură - scoruri, atitudine 
terapeutică. Sarcina prelungită - diagnostic, conduită. 
Obiective: 
1. Să cunoască evaluarea riscului de naştere prematură.  
2. Să identifice entităţile clinice în naşterea prematură.  
3. Să cunoască elementele de conduită profilactică în naşterea 

prematură.  
4. Să cunoască elementele de conduită curativă în naşterea 

prematură.  
5. Să cunoască elementele de diagnostic ale sindromului de 

postmaturitate.  
6. Să identifice care sunt consecinţele sindromului de 

postmaturitate.  
7. Să cunoască elementele de conduită în sindromul de 

postmaturitate.  
8. Să cunoască elementele care alcătuiesc scorul biofizic fetal.  

 

 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt scorurile care evaluează riscul de naştere prematură?  
2. Care sunt elementele de conduită profilactică în naşterea 

prematură?  
3. Care sunt elementele de conduită curativă în naşterea prematură?  
4. Care sunt elementele de diagnostic ale sindromului de 

postmaturitate?  
5. Care sunt consecinţele sindromului de postmaturitate?  
6. Care sunt elementele de conduită în sindromul de 

postmaturitate?  
7. Care sunt elementele care alcătuiesc scorul biofizic fetal şi care 

este utilitatea acestui scor? 

 



Data: Sarcini realizate: 

Tematica 26: Operaţia cezariană - indicaţii, timpi  
                       operatori, complicaţii, prezentare de film. 
Obiective: 
1. Să cunoască indicaţiile materne, fetale, materno-fetale şi 

anexiale ale operaţiei cezariene.  
2. Să se familiarizeze cu timpii operatori din cadrul operaţiei 

cezariene.  
3. Să cunoască tipurile de incizii la nivelul peretelui abdominal.  
4. Să cunoască principalele complicaţii intraoperatorii din cadrul 

operaţiei cezariene.  
5. Să cunoască principalele complicaţii postoperatorii ale operaţiei 

cezariene.  
6. Să cunoască principalele caracteristici ale cezarienei iterative.  

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care sunt indicaţiile materne, fetale, materno-fetale şi anexiale 

ale operaţiei cezariene?  
2. Care sunt timpii operatori din cadrul operaţiei cezariene?  
3. Descrieţi tipurile de incizii la nivelul peretelui abdominal.  
4. Care sunt principalele complicaţii intraoperatorii din cadrul 

operaţiei cezariene?  
5. Care sunt principalele complicaţii postoperatorii din cadrul 

operaţiei cezariene?  
6. Care sunt principalele caracteristici ale cezarienei iterative?  
 



Data:  

Tematica 27: Dispensarizarea gravidei.  
                        Supravegherea lăuzei. 

 

Obiective: 
1. Să cunoască principalele elemente de diagnostic clinic de sarcină 

Să cunoască orarul vizitelor antenatale.  
2. Să cunoască elementele definitorii ale primei vizite antenatale: 

examenul clinic general, examenul ginecologic, investigaţiile 
paraclinice.  

3. Să cunoască elementele definitorii ale controalelor antenatale 
periodice.  

4. Să cunoască elementele de nutriţie în sarcină.  
5. Să cunoască importanţa consilierii din timpul sarcinii.  
6. Să cunoască şi să identifice modificările locale ce apar în lăuzie.  
7. Să cunoască şi să identifice modificările generale ce apar în 

lăuzie.  
8. Să cunoască parametrii clinici care trebuie urmăriţi în lăuzie.  
9. Să identifice modificările patologice care pot apare în lăuzie.  

 

Sarcini realizate: 

Evaluarea cunoștințelor: 
1. Care este orarul vizitelor antenatale?  
2. Care sunt elementele care definesc prima vizită antenatală?  
3. Care sunt elementele definitorii ale controalelor antenatale 

periodice?  
4. Care sunt aspectele care ţin de nutrişia în sarcină?  
5. Care sunt elementele definitorii ale consilierii din timpul 

sarcinii?  
6. Care sunt principalele modificări locale ce apar în lăuzie?  
7. Care sunt principalele modificări generale ce apar în lăuzie?  
8. Care sunt parametrii clinici care trebuie urmăriţi în lăuzie?  
9. Care sunt modificările patologice care pot apare în lăuzie?  

 


