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Instruire avansată în planificare familială pentru colaboratorii catedrei „Obstetrică și ginecologie” a 

USMF „N. Testemitanu” 
Seminar de instruire avansată privind metodele contraceptive 

23 septemrbie,Chișinău, Republica Moldova 
 

                                                Locul desfășurării: IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 
 

AGENDA 
 

Lector: Ion Bologan – conferențiar universitar, catedra Obstetrică și ginecologie a USMF „N. 
Testemitanu” 

Ora 
Conținut 

10.00 – 10.30 
 

Înregistrarea participanților. 

10.30 – 11.00 
 

Cuvînt de salutare și comentarii de deschidere. Scopul seminarului. 
 

11.00 – 11.30 Privire de ansamblu asupra metodelor de contracepție. Recomandările și 
Ghidurile OMS. Criteriile de eligibilitate. 

11.30 – 11.45 Pauză de cafea 
11.45 – 12.15 

Contraceptivele hormonale și 
riscurile cardiovasculare.  

Lucru în grup 
Studii de caz prezentate de către participanți 
Studii de caz propuse 

12.15 – 13.00 Contracepția și patologia 
ginecologică.  

Lucru în grup 
Studii de caz prezentate de către participanți 
Studii de caz propuse 

13.00 – 14.00 Pauză de prînz 

14.00 – 14.30 
DIU.  Lucru în grup: 

Avantajele/dezavantajele DIU 

14.30 –14.50 
 DIU: contracepție de lungă durată: 

Riscuri reale sau concepții eronate? 

14.50 – 15.20 
Contracepția și patologiile 
ginecologice și cele somatice 
(boli de ficat, HIV) 

Lucru în grup 
Studii de caz prezentate de către participanți  
Studii de caz propuse 

15.20 – 15.50  Contracepția hormonală și patologiile 
ginecologice și somatice 

15.50 – 16.20  Lucru în grup: 
utilizând instrumentele disponibile 

16.20 – 16.30 Încheierea seminarului. Distribuirea Ghidurilor OMS. 
16.30 Pauză de cafea 
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