
 

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
”NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Pag. 1 / 1 

 

 

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 2020-2021 
 

Ziua 

modu

lului 

Seminarul  Cursul 
Ora Tema Ora Tema 

I 

 

1200 -

1625 

(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). 

Farmacologia clinică a preparatelor  

analgezice şi antiinflamatoare. 

 (Conf. univ. L.Ţurcan/ Asist. univ. 

I.Guţu) 

800- 

940 

 

 

Farmacologia clinică şi reforme la moment în 

domeniul medicamentului. Conceptul utilizării 

raţionale a medicamentelor. Medicamente 

originale şi generice. Bioechivalenţa 

medicamentelor. Noţiune de complianţă şi 

modalităţile de sporire a ei. Autotratamentul 

(automedicaţia). Formele medicamentoase noi şi 

sistemele de distribuire a medicamentelor. 

(Conf. univ. L.Ţurcan) 

950- 

1130 

 

Caracteristica clinico-farmacologică a 

medicamentelor utilizate în afecţiunile organelor 

sistemului respirator. Antialergicele si 

preparatele cu influenţă asupra proceselor imune. 

(Conf. univ. L. Podgurschi) 

II 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a preparatelor 

medicamentoase utilizate în afecţiunile 

organelor sistemului respirator. 

Medicamentele antialergice. 

(Conf. univ. L. Podgurschi). 

1330- 

1510 

 

 

 

Farmacologia clinică a medicamentelor cu 

acţiune asupra SNC (sedative-hipnotice-

anxiolitice, antiiconvulsivante simptomatice, 

antiepileptice, antiparkinsoniene, medicamentele 

utilizate în boala Alzheimer. 

(Conf. univ. L.Ţurcan) 

III 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a preparatelor 

psihotrope (antipsihotice, anxiolitice, 

sedative, antidepresive, antiepileptice,  

nootrope şi excitantele SNC). 

(Conf. univ. L.Ţurcan) 

1330- 

1510 

 

Farmacologia clinică a antibioticelor noi, 

medicamentelor antivirale, antituberculoase 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) 

1330- 

1510 

 

Farmacologia clinică a medicamentelor utilizate 

în afecţiunile ficatului, căilor biliare şi 

pancreasului. 

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

Podgurschi/ I. Gutu 

V 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a preparatelor 

utilizate în afecţiunile Tractului Gastro-

Intestinal (TGI). 

(Conf. univ. L.Podgurschi) 

1330- 

1510 

 

Caracteristica clinico-farmacologică a 

preparatelor utilizate în insuficienţa cardiacă, a 

medicamentelor  antiaritmice.  

(Prof. univ. N.Bacinschi / Conf. univ. 

L.Ţurcan) (Asis. univ. M. Chianu)  

VI 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică  a preparatelor 

antianginoase şi utilizate în insuficienţa 

cardiacă. (asis. univ. M. Chianu)  

 

1330- 

1510 

 

Farmacologia clinică a diureticelor, 

substituienţilor de volum plasmatic şi 

medicamentelor cu acţiune asupra echilibrului 

acido-bazic, hidroelectrolitic. 

(Conf. univ. L. Podgurschi) 

VII 

 

800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a medicamentelor 

antihipertensive şi antihipotensive. 

 (Asis. univ. M. Chianu) 

1330- 

1510 

 

Caracteristica clinico-farmacologică a  

medicamentelor venotrope şi angioprotectoare,  

vasodilatatoarelor cerebrale şi periferice, 

antimigrenoase. Farmacologia clinică a 

medicamentelor folosite în obezitate, 
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osteoporoză. Preparatele hipolipemiante.  

 (Prof.univ.N.Bacinschi / Asis. univ. M. 

Chianu/ I.Guţu) L. Podgurschi 

VIII 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a medicamentelor 

cu influenţă asupra hemostazei şi 

fibrinolizei. 

(Conf. univ. L. Podgurschi) 

1330- 

1510 

 

 

Complicaţiile farmacoterapiei. Reactiile adverse 

medicamentoase. Interacţiunile medicamentoase. 

(Conf. univ. L. Podgurschi) 

IX 800 -

1225 

(5ore) 

Farmacologia clinică a medicamentelor 

tiroidiene, antitiroidiene, antidiabtice, 

glucocorticoizii).  

(Asist. univ. I.Guţu ) 

1330- 

1510 

 

 

     

 

 

NOTĂ: 

1. Seminarele / Prelegerile (cursurile) se preconizează să aibă loc on-line  

2. Examenul va avea loc conform orarului stabilit de decanat 
 

 

Şeful catedrei Farmacologie şi Farmacologie clinică,    

       profesor universitar                       N. Bacinschi 
 

 

 


