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APROB 
decanul facultăţii de Medicină generală 

conferenţiar universitar Gh. PLĂCINTĂ 

P L A N U L 

tematic-calendaristic al seminarelor şi cursurilor la farmacologia clinică pentru  

studenţii anului V, medicina generală, anul universitar 2019-2020 
 

Ziua 

modu

lului 

Seminarul  Cursul 
Ora Tema Ora Tema 

I 

 

800 -

1225 

(5ore) 

 

Farmacologia clinică şi sarcinile ei. 

Aplicarea principiilor farmacocinetice, 

farmacogenetice şi farmacodinamice la 

individualizarea şi optimizarea 

administrării raţionale a medicamentelor.  

Conceptul utilizării raţionale a 

medicamentelor. 

Principiile de selectare şi utilizare 

raţională a remediilor medicamentoase 

(medicamente P şi tratament P). Sistemul 

de formular. Formular farmacoterapeutic. 

Standardele medico-economice de 

asistenţă medicală şi protocoalele clinice 

în tratamentul celor mai râspândite boli 

şi stări patologice.  

Farmacologia clinică a analgezicelor şi 

antiinflamatoarelor.  

(Asist. univ. I.Guţu) 

 

13
30

- 

15
10 

 

 

Farmacologia clinică a medicamentelor cu 

acţiune asupra SNC (anticonvulsivante 

simptomatice, antiepileptice, 

antiparkinsoniene, antispastice ale 

musculaturii striate, hipnotice, utilizate în 

boala Alzheimer). 

(Conf. univ. L.Ţurcan) 

  

II 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a preparatelor 

psihotrope (antipsihotice, anxiolitice, 

sedative, antidepresive, nootrope şi 

excitantele SNC). 

 (Conf. univ. L.Ţurcan) 

13
30

- 

15
10 

 

 

 

 Caracteristica clinic-farmacologică a 

medicamentelor utilizate în afecțiunile 

organelor sistemului respirator. Preparatele 

antialergice și cu influență asupra proceselor 

imune (Conf. univ. L. Podgurschi) 

III 800 -

1225 

(5ore) 

Caracteristica clinic-farmacologică a 

medicamentelor utilizate în afecțiunile 

organelor sistemului respirator. 

Preparatele antialergice.  

(Conf. univ. L. Podgurschi) 

13
30

- 

15
10 

 

Farmacologia clinică a antibioticelor noi, 

medicamentelor antivirale, antituberculoase, 

antiprotozoice şi antifungice  

(prof.univ.N.Bacinschi/Conf. univ. 

L.Ţurcan) 

IV 

 

800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a antibioticelor şi 

chimioterapicelor de structură chimică 

diversă 

(Conf. univ. L.Ţurcan) 

13
30

- 

15
10 

 

Farmacologia clinică a medicamentelor 

utilizate în afecţiunile ficatului, căilor biliare 

şi pancreasului. (prof.univ.N.Bacinschi/ 

Conf. univ. L. Podgurschi) 

V 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a preparatelor 

utilizate în afecţiunile tractului gastr-

intestinal, ficatului și căilor biliare. 

(Conf. univ. L.Podgurschi) 

 

13
30

- 

15
10 

 

Caracteristica clinico-farmacologică a  

medicamentelor  antiaritmice şi utilizate în 

insuficienţa cardiacă 

(prof.univ.N.Bacinschi/Conf. univ. 

L.Ţurcan) 

VI 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică  a preparatelor 

antiaritmice, antianginoase şi utilizate în 

insuficienţa cardiacă 

(Asis. univ. M. Chianu) 

13
30

- 

15
10 

 

Farmacologia clinică a diureticelor, 

substituienţilor de volum plasmatic şi 

medicamentelor cu acţiune asupra 

echilibrului acido-bazic și hidro-electrolitic. 

(Conf. univ. L. Podgurschi) 

VII 

 

800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a medicamentelor 

antihipertensive şi antihipotensive.  
13

30
- 

15
10 

Medicamentele venotrope 

(venoconstrictoare, venodilatatoare şi 
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(Asis. univ. M. Chianu)  venoprotectoare) şi angioprotectoare 

vasodilatatoarelor cerebrale şi periferice, 

antimigrenoase. 

(prof.univ.N.Bacinschi) 

VIII 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a medicamentelor 

cu influenţă asupra hematopoezei, 

hemostazei şi fibrinolizei. 

(Conf. univ. L. Podgurschi) 

13
30

- 

15
10 

 

 

Farmacologia clinică a preparatelor 

hipolipemiante și utilizate în obezitate, 

osteoporoză 

(prof.univ.N.Bacinschi) 

IX 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a medicamentelor 

utilizate în afecţiunile sistemului 

endocrin (glanda tiroidă, diabet zaharat, 

glucocorticoizii).  

(Asist. univ. I.Guţu ) 

13
30

- 

15
10 

 

Complicațiile farmacoterapiei. Reacțiile 

adverse medicamentoase. Interacțiunile 

medicamentoase. 

(Conf. univ. L. Podgurschi) 
 

X 800 -

1225 

(5ore) 

Complicațiile farmacoterapiei. Reacțiile 

adverse medicamentoase. Interacțiunile 

medicamentoase. 

 (Conf. univ. L. Podgurschi) 

13
30

- 

15
10 

 

Farmacologia clinică și reformele în 

domeniul medicamentului. Conceptul 

utilizării raționale a medicamentelor. 

Medicamente originale și generice. 

Bioechivalența medicamentelor. Noțiune de 

complianță și metodele de sporire a ei. 

Autotratamentul (abtomedicația). Formele 

medicamentoase noi șin sistemele de 

distribuire a medicamentelor   

Conf. univ. L.Ţurcan) 

     

 

 

NOTĂ:1. Seminarele se petrec la bazele clinice unde activează profesorii (vezi anexa orarului) 

              2. Prelegerile(cursurile) vor avea loc la 13
30

 (conform orarului intern - în aula 12),  

                 str. N. Testemiţanu 27. 
 

 

 

Şeful catedrei Farmacologie şi Farmacologie clinică,    

profesor universitar                                N.Bacinschi 
 

 

 

 


