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MODUL DE INSTRUIRE  
pentru medici si asistenti medicali

de familie



Aprofundarea cunoştinţelor, 
deprinderilor practice şi schimbarea 
atitudinii lucrătorilor din asistenţa 

medicală primară referitor la avortul în 
siguranţă şi consilierea femeilor pre-

şi post-avort.



 De a discuta despre caracterul şi magnitudinea avorturilor 
nesigure şi factorii care contribuie la recurgerea la 
avorturi nesigure printre femei .

 De a identifica caracteristicele avortului sigur.

 De a informa participanţii despre metodele sigure de 
întrerupere a sarcinii – Aspiraţia Vacuum Manuală şi 
Avortul Medicamentos.

 De a stabili particularităţile consilierii individuale şi 
interviului medical în avort.

 De a identifica simptoamele caracteristice Sindromului  
Post –avort.

 De a cunoaşte conţinutul consilierii în Sindromul Post-
avort şi paşii procesului  de vindecare a stresului  Post-
avort.
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 Caracterul şi magnitudinea avortului nesigur. 
Factorii care contribuie la avortul nesigur între 
femei şi consecinţele acestui.

 Caracteristica avortului sigur.

 Aspiraţia vacuum manuală (AVM)

 Avortul medicamentos (AM) 

 Aspecte de consiliere în avort.


 Sindromul post –avort



 Pentru stabilirea unui climat potrivit de lucru în grup:
Spărgătoare de gheaţă şi deschizătoare de drum,

 Pentru dobândirea cunoştinţelor:
Brainstorming, scurte prelegeri, prezentări de 
materiale audio-vizuale

 Pentru dobândirea abilităţilor:
Chestionare, demonstraţie şi instrucţiuni de practică 
urmate de feed-back,  discuţii în grup, exerciţii, lucru 
în grupe mici.

 Pentru dobândirea atitudinilor:
Discuţii şi exerciţii pentru transmiterea unor noi 
modele şi valori.



Intrebarea Rata raspunsurilor
corecte

Rata raspunsurilor
corecte

Indicaţiile pentru aspiraţia 
vacuum manuală 0% 38,5%  - 93,5%

Rata de succes a avortului 
medicamentos 5,5% 55%

Contraindicaţiile avortului 
medicamentos 0% 33%-88%

Conţinutul consîmţământului 
informat 22% 77%

Ce este consilierea în avort 11% 77%



Pre-test Post-test

Informare 71,5% 100%

Instruire 44% 100%

Infrastructura 16,5% 93,5%

Încurajare şi feed-back 0% 38,5%

Colaborare cu alte 
domenii

0% 22%





 Participanţii la atelier au conştientizat importanţa 
informaţiei privind „Avortul în siguranţă” pentru 
activitatea lor practică zi de zi cu femeile de vârstă fertilă, 
si şi-au schimbat atitudinea faţă de drepturile femeilor la 
acces şi informaţie.

 Prin acest seminar s-a realizat o familiarizare a 
participanţilor cu informaţie utilă în ceea ce priveşte 
serviciul lor de furnizor de servicii de sănătate a 
reproducerii şi în special în ceea ce ţine de domeniul 
avortului, şi pregătirea lor de a aplica informaţia obţinută 
în practica medicală.

 Interesul cert arătat de către toţi participanţii pentru 
activităţile desfăşurate arată necesitatea lor de informare 
şi instruire în domeniul “Avortului sigur” în special, în 
ceea ce ţine de consiliere pre şi post avort. 



 Continuarea instruirii prestatorilor de 
servicii medicale primare pentru 
atingerea “masei critice” de personal 
competent în domeniul “Avortului
sigur”

 Durabilitatea instruirii prin 
introducerea subiectului în curricule 
postuniversitare pentru lucrătorii din 
AMP
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