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SLOGANUL   CAMPANIEI :

”CONTRACEPŢIA:

DREPTUL TĂU ESTE ŞI

RESPONSABILITATEA TA!”.



MESAJE CHEIE :

Utilizarea contracepției vă permite să decideți asupra numărului dorit de copii și asupra

intervalului dintre sarcini.

Toate metodele contraceptive moderne sunt temporare și reversibile.

Utilizarea metodelor moderne de contracepție înseamnă a fi responsabil pentru viața, corpul și

sănătatea dumneavoastră.

Planificarea familială informată este un drept fundamental al omului.

Sarcina și nașterea în adolescență pot provoca daune fizice, sociale și economice de durată atât

tinerelor mame, cât și copiilor lor.

Sarcina și nașterea la adolescente pot provoca decesul mamei și al copilului.



MESAJE CHEIE :

SPUNE NU SARCINII ÎN ADOLESCENȚĂ!

Pentru prevenirea sarcinilor nedorite, folosiți o metodă contraceptivă.

Înainte de începerea vieții sexuale, adresați-vă unui cabinet de planificare familială.

La  cabinetul de planificare  familală beneficiați de : 

acces și fără trimitere de la medicul de familie;

informații şi fără a fi însoțiți de părinți,  chiar dacă aveți vârsta  sub 16 ani;

consiliere gratuită pentru alegerea unei metode contraceptive adecvată;

recomandări pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.

Informații despre cel mai apropiat cabinet de planificare familală, găsiți la adresa :

https://www.planificaneprevazutul.ro/cabinete-planificare-familiala/

https://www.planificaneprevazutul.ro/cabinete-planificare-familiala/


SCOPUL CAMPANIEI :

❖ Informarea populaţiei generale cu privire la importanța metodelor contraceptive.

❖ Creşterea gradului de informare și de conştientizare a tinerilor și adolescenților, pentru a

face alegeri corecte legate de propria sănătate sexuală şi reproductivă.

TEMA CAMPANIEI :

Campanie de informare şi de creştere a interesului populaţiei cu privire la

importanţa utilizării metodelor contraceptive, a planificării familiale, prevenirea

sarcinilor nedorite și a consecințelor acestora.



DEFINIȚII :

Metodă utilizată pentru
împiedicarea apariţiei
sarcinii.

Metoda este reversibilă şi
temporară.

Planificarea 
familială (PF)

Dreptul persoanelor și al
cuplurilor de a anticipa și
de a-și atinge numărul
dorit de copii.

Sănătatea 
reproducerii  

(SR)

Bunăstarea fizică, 
mentală și socială 

completă și nu doar 
absența bolii sau a 
infirmității în toate 
aspectele legate de 

procesele, funcțiile și 
sistemul de reproducere 
în toate etapele vieții.

Contracepția



• Prevenirea transmiterii HIV și a altor infecții cu transmitere sexuală (prezervativul).

• Reducerea necesităţii avortului, în special a avortului la risc.

• Prin prevenirea sarcinii nedorite, contracepția/PF previne decesele mamei și copiilor.

• Scăderea numărului de persoane fără mijloace de trai sustenabile.
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception

Contracepția/planificarea familială (PF) permite persoanelor să decidă

asupra numărului dorit de copii și asupra intervalului dintre sarcini.

Beneficiile contracepției/planificării familiale

(PF)

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception


❑ 225 milioane de femei din țările cu venituri medii și mici care doresc să evite sarcina nu

utilizează nicio metodă contraceptivă. Accesul la metodele PF variază semnificativ în

funcție de regiune. În Africa sub-sahariană și Oceania, prevalența contracepției este

scăzută.

https://webplus.info/index.php?page=340&holiday=970&year=2019

❑ La nivel global, 62% dintre femeile căsătorite cu vârsta între 15 și 49 de ani utilizează o

metodă de planificare familială. Procentul este de două ori mai mare la femeile care

trăiesc în țări cu venituri ridicate față de femeile care trăiesc în țările cu venituri mici.

❑ Conform OMS, în fiecare an, la nivel mondial, se estimează 40-50 milioane avorturi,

reprezentând 125.000 avorturi pe zi.

CONTEXTUL MONDIAL

https://webplus.info/index.php?page=340&holiday=970&year=2019


Strategia Națională de Sănătate Publică 2014-2020 elaborată de Ministerul

Sănătății include prevederi ale proiectului strategiei SRHR, cu obiectivele majore:

reducerea numărului de sarcini nedorite, a incidenţei avortului la cerere şi a ratei

mortalităţii materne prin avort.

Numărul încă mare al sarcinilor nedorite care se soldează cu avort, ponderea

destul de mare a avorturilor la fetele sub 19 ani, dar şi creşterea numărului nou-

născuţilor abandonaţi în maternităţi confirmă nevoia încă neacoperită de servicii de

planificare familială, mai ales la femeile dezavantajate sau vulnerabile socio-

economic.

În Strategie, avortul nu este promovat ca metodă de planificare familială și se

pune accent pe PREVENȚIE, atât pentru sarcini cât și pentru boli.
Sursa: http://www.ms.ro/strategia-nationala-de-sanatate-2014-2020/

http://www.ms.ro/strategia-nationala-de-sanatate-2014-2020/


➢ Conform Raportului ONU pentru Refugiați UNHCR, la nivel mondial există aproximativ 68,5

milioane de persoane strămutate în mod forțat, inclusiv 25,4 milioane de refugiați. Femeile

aflate în aceste situații se pot confrunta cu un risc mult mai mare de apariție a unei sarcini

nedorite.

➢ Din aproximativ 100 de milioane de persoane care solicită ajutor umanitar, aproximativ 26 de

milioane sunt femei și fete de vârstă reproductivă.

➢ În țările în curs de dezvoltare, femeile au un risc crescut legat de sarcină, iar nou-născuții au

riscul de a deceda în prima lună de viață.

➢ Conform OMS, în 2017, 300 de milioane de femei și fete din 69 de țări cu cele mai mici

venituri din lume utilizau contraceptive moderne. În fiecare an sunt evitate peste 82 de milioane

de sarcini nedorite, 25 de milioane de avorturi nesigure și 125.000 decese materne.

Numărul mare de decese materne din unele zone ale lumii reflectă inegalitățile în accesul la

serviciile de sănătate și evidențiază decalajul dintre cei bogați și cei săraci. 99% dintre decese se

produc în Africa sub-sahariană și Asia de Sud.

Sursa: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

POPULAȚII LA RISC

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality


❑ 95% din sarcinile la adolescente apar la minorități, în rândul populațiilor cu

venituri mici şi, mai ales, în mediul rural. Fetele sunt adesea forțate să

abandoneze școala și să se căsătorească, ducând la izolare socială, nivel

scăzut de educație. Accesul fetelor la serviciile de sănătate reproductivă este

adesea foarte limitat.

Consecințele de sănătate ale sarcinii adolescentelor:

• În fiecare an, 70.000 de fete adolescente mor din cauza complicațiilor legate

de sarcină și naștere.

• 3 milioane de avorturi.

• Risc crescut de morbiditate și mortalitate maternă și infantilă.

• Copiii au un risc de 60% mai mare de a muri în primul an de viață decât cei

născuți de mame cu vârste mai mari de 19 ani.

Conform OMS, aproximativ 21 milioane fete cu vârste între 15-19 ani și 2

milioane fete sub 15 ani rămân gravide în țările în curs de dezvoltare.

Pentru fetele de 15-19 ani, riscul cel mai mare este cel de deces prin

complicațiile sarcinii sau avorturi.

În fiecare an, aproximativ 3,9 milioane fete cu vârste între 15-19 ani

suferă un avort la risc.



Populația rromă (cea mai mare minoritate din Europa și una din cele mai

defavorizate minorități din punct de vedere socio-economic), reprezintă o

problemă de sănătate publică, datorită accesului inegal la metodele de

contracepție ale femeilor rome, a barierelor geografice, educaționale și

financiare.

În România, populația romă reprezintă aprox. 6,7%.

Datorită ratelor ridicate de avorturi și a mortalității materne la romi,

planificarea familială face parte din programul de mediere în domeniul

sănătății în România.

Programul de mediere a sănătății romilor este primul pe plan European

de acest fel.

De la înființare, a oferit sprijin pentru un sfert – o treime din populația romă

din România.
Sursa: https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571324

https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571324

