
Cabinet Planificare familială
- Prezentare - 

      Cabinetul de Planificare familială funcționează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-
Jiu, sediul de pe strada Progresului, nr. 18.

      Personalul Cabinetului acordă asistență medicală ambulatorie, asigurând servicii de: consiliere
individuală, inclusiv a cuplului,  referitor la identificarea nevoilor legate de sănătatea reproducerii;
prevenția  infecțiilor  cu transmitere sexuală;  planificarea sarcinilor  în momentele  dorite din viață;
alegerea  metodei  potrivite  privind  contracepția  feminină  și  masculină; consilierea  cuplurilor  cu
probleme  de  fertilitate; consilierea  pregravidică,  în  timpul  sarcinii  și  postpartum,  precum  și
consilierea în menopauză. 

      Cabinetul  de  Planificare  familială  încurajează  întemeierea  unei  familii.  În  acest  sens,  se
eliberează, contra cost, certificate medicale prenupțiale. Cuplurile ce doresc să se căsătorească sunt
sfătuite  să  înceapă  demersurile  pentru  efectuarea  investigațiilor  medicale  cu  aproximativ  două
săptămâni  înaintea  oficierii  cununiei  civile.  Investigațiile  medicale  necesită  pentru  efectuare  o
singură  zi  lucrătoare,  în  cadrul  Spitalului  Județean  de  Urgență  Târgu-Jiu; certificatele  medicale
prenupțiale au o valabilitate de 24 de ore pentru a fi depuse la Oficiul stării civile, unde vor sta o
perioadă de 10-14 zile, după care se oficiază cununia civilă. Investigațiile medicale pe care cei doi
parteneri trebuie să le efectueze în vederea eliberării certificatelor medicale prenupțiale sunt: 

 analize de sânge pentru detectarea infecției cu HIV și a sifilisului 

 radiografie  cardiopulmonară  pentru  detectarea  TBC  pulmonar  (femeile  însărcinate  au
contraindicație  pentru  radiografia  cardiopulmonară; acestea  vor  aduce  o  adeverință  de  la
medicul  de  familie  sau  un  buletin  ecografic  obstetrical  de  la  medicul  de  obstetrică-
ginecologie pentru a face o dovadă cât mai recentă a sarcinii,  specificându-se obligatoriu
vârsta sarcinii;  femeile care nu pot face o astfel de dovadă vor beneficia, în baza chitanței
achitate  la  Fișierul  Spitalului  Județean  de  Urgență  Târgu-Jiu,  de  consult  de  obstetrică
ginecologie care să ateste acest fapt) 

 consult psihiatrie care să determine dacă partenerii sunt apți psihic în vederea căsătoriei 

      Pentru eliberarea certificatelor medicale prenupțiale, cuplul ce dorește să se căsătorească trebuie
să aducă și două timbre fiscale.

      Consultația la Cabinetul de Planificare familială este  gratuită, fiind necesară doar cartea de
identitate.

      Cabinetul de Planificare familială este implicat în multiple activități de educație sanitară. 

      În acest sens, medicul specialist Cornoiu Cristina a încheiat Parteneriatul educațional înregistrat
cu nr. 17147 / 23.04.2021, intitulat  “Educația sanitară în învățământul preuniversitar gorjean”, cu
Colegiul Național “Spiru Haret” Târgu-Jiu și Inspectoratul Școlar Județean Gorj. 

      Pentru a oferi  și  mediului  rural  oportunitatea  de a beneficia  de educație  sanitară,  medicul
specialist  Cornoiu Cristina a efectuat  activități  educative la Școala Gimnazială “Antonie Mogoș”



Bălești-Ceauru  și   Bălești-Cornești,  consemnate  în  procesele-verbale  nr.  1057  și  1058  din
03.06.2021. Amintitele activități au fost diseminate în revista “Școala Gorjeană” în prima decadă a
lunii iunie 2021.

      Deoarece mass-media are un rol important în diseminarea informației medicale în campaniile de
educație  sanitară,  medicul  specialist  Cornoiu  Cristina  a  realizat  interviuri  televizate:  în  cadrul
emisiunii  “Cetățean  european”,  emisiune  difuzată  în  data  de  27.05.2021,  ora  17,  pe  canalul  de
televiziune  Tele  3,  precum  și  în  cadrul  emisiunii  “Panoramic  -  România  la  terapie  intensivă”,
emisiune difuzată în data de 26.10.2021, ora 18, pe canalul de televiziune Emi TV.

      Deoarece informația medicală este într-o continuă transformare, personalul medical încadrat la
Cabinetul  de  Planificare  familială  participă  periodic  la  diverse  activități  de  educație  medicală
continuă.

      Vă așteptăm cu drag!


