
Denumirea disciplinei Planificarea familiei 
Tipul  Opțional Credite 1 
Anul de studii VI Semestrul XI 
Numărul de ore Curs  20 Lucrări practice/de laborator - 

Seminare - Lucrul individual 10 
Componenta Orientarea socio-umană 
Titularul de curs Valentin Friptu, d.h.ș.m., prof. univ 
Locația  Disciplina Obstetrică, ginecologie și reproducere umană 

Spitalul Clinic Municipal ”Gheeorghe Paladi”, bloc K, etaj 1 
Mun.Chişinău, MD-2005, Republica Moldova 

Condiționări și 
exigențe prealabile de: 

• competențe confirmate și cunoștințe aprofundate acumulate 
în discipline fundamentale, cum ar fi: anatomie, fiziologie, 
endocrinologie, obstetrică, ginecologie și reproducere umană 

Competențe:  
• Utilizarea tehnicilor medicale, a investigațiilor instrumentale 
și de laborator pentru rezolvarea sarcinilor planificării 
familiei;  

• Planificarea, coordonarea și desfășurarea activităților de 
promovare a sănătății și a măsurilor profilactice pentru 
îmbunătățirea sănătății reproductive feminine. 

Misiunea disciplinei Familiarizarea aprofundată cu contraceptivele moderne: COC, 
Injectabile, Implanturile, DIU cu cupru, DIU cu Levonorgenstrel, 
condimul, cele de bariera. Familiarizarea cu ghidurile și 
recomandările OMS. Deprinderea abilităților pentru selectarea 
corectă a contraceptivelor pe baza criteriilor de eligibilitate ale OMS. 
Deprinderea abilităţilor pentru efectuarea consilierii pacientelor. 
Demonstrarea tehnicii corecte de inserare a DIU. Demonstrarea 
tehnicii aspirarii vacuum manuale si electrice. 

Tematica prezentată Contraceptivele orale combinate. Contraceptivele cu conținut doar 
de progestative: Depo-provera, implanturile, mini-pili. Dispozitivul 
intrauterin, cu Levonorgestrel, cu Cupru. Contracepția in diverse 
afecțiuni ginecologice. Avortul si serviciile de reglare a fertilității. 
Avortul prin aspirare vacuum, manuală AVM) și electrică. Avortul 
medicamentos.  

Finalități de studiu • Să consilieze pacientele referitor la planificarea familiei si 
utilizarea metodelor moderne de contracepție 

• Să utilizeze criteriile de eligibilitate ale OMS in selectarea 
metodei de contracepție 

• Să insereze DIU 
• Să depisteze reacțiile adverse si sa informeze pacienta despre 

managementul lor 
• Să descrie tehnica efectuării AVM și examinării țesutului aspirat 
• Să consilieze pacienta in caz de sarcina nedorita 
• Să utilizele metodele studiate în activitatea profesională și în 

viața cotidiană. 
Manopere practice 
achiziționate • Să utilizeze metode moderne de contracepție 

• Să utilizeze criteriile de eligibilitate ale OMS in selectarea 
metodei de contracepție 

• Să insereze DIU 



• Să depisteze reacțiile adverse si sa informeze pacienta despre 
managementul lor 

• Să descrie și efectueze AVM si examinării țesutului aspirat 

• Să indice schema avortului medicamentos 
Forma de evaluare Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


