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Instruire avansată în planificare familială pentru echipa de experți naționali în Planificarea Familială 

Seminar de instruire avansată privind metodele contraceptive 
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AGENDA 

Trainer facilitator:  
Dr Danielle HASSOUN, MD, Cercetător la Centrul de Formare în Domeniul Tehnologiilor în Sănătatea 
Reproducerii din Paris, Franța 

 

 Ziua 1 

Ora 
Conținut 

8.30 – 9.00 
 

 Înregistrarea participanților 

9.00 – 9.30 
 

 Cuvînt de salutare și comentarii de deschidere  
Introducerea facilitatorului și a participanților  
Scopul seminarului 
Așteptările participanților de la curs  

9.30 – 10.00  Contracepția în lume 
Accesibilitatea metodelor de planificare familială 
din Franța 

10.00 – 10.20  Contracepția în Moldova 

 
10.20 – 10.45 

 
 Lucru în grup: Enumerați metodele de 

contracepție existente și indicațiile și 
contraindicațiile acestora (în care cazuri ele pot 
sau nu pot fi folosite. 

10.45 – 11.30 Mecanism de acțiune 
Diferite tipuri de 
contraceptive hormonale 
Efecte secundare 
(contraindicațiile vor fi 
discutate mai tîrziu) 

Prezentarea generală a diferitor metode, 
hormonale și non hormonale. 

11.30 – 11.45 Pauză de cafea 
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11.45 – 12.15 
Contraceptivele hormonale 
vis-à-vis de riscul cardio-
vascular 

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

12.15 –12.45 
 Contraceptivele hormonale și riscul cardio-

vascular  

12.45 – 14.00 
 
Pauză de prînz 

14.00 – 14.30 
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 

14.30 – 15.00  Contracepția hormonală și patologiile 
ginecologice și somatice 

15.00 – 15.20 DIU Lucru în grup: 

Avantajele/dezavantajele DIU 

15.20 – 16.00  DIU: contracepție de lungă durat: 

Riscuri reale sau concepții eronate? 

16.00 – 16.15 Pauză de cafea 

16.15 – 17.45 Contracepția și situațiile 
fiziologice (postpartum, post 
avort, pastile uitate, 
contracepția de urgență)  

Lucru în grup: 

Flash carduri 
 

 

Ziua 2 
9.00 – 9.30  Puncte-cheie din prima zi de raportate de către 

participanți 

9.30 – 10.15  Contracepția în dependență de vîrstă 

10.15 – 11.00 Identificarea prevenirea 
riscurilor eșecului 
contracepției  

Lucru în grup:  
Discuții și raportare privind barierele în Moldova 

11.00 – 11.15 Pauză de cafea 
 

11.15 – 11.45 De ce există eșecuri de 
contracepție, chiar atunci 
când accesul este bun 

Eșecul contracepției: 
Femeile cu risc sau femei într-o situație de risc 

11.45 – 12.15 Întrebări / Concluzii / Evaluare 

12.15 
 
Pauză de prînz 

 

 


