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CONTEXTUL MONDIAL
• 9,7% dintre femeile de vârstă fertilă au avut o sarcină nedorită în

perioada 2000 – 2009 în Regiunea Europeană (1, 2).

• Rata prevalenţei contraceptivelor (procentajul de femei cu vârste
între 15-49 ani care utilizează în mod curent cel puţin o metodă
contraceptivă sau a cărei partener utilizează curent o astfel de
metodă), a fost în Regiunea Europeană de 70,7% în perioada 2000 –
2010 (conform datelor OMS) (3). În Europa, peste 25% dintre tinerii
cu vârste între 15 – 24 ani au contact sexual neprotejat. 76% dintre
ei folosesc prezervativul, 40% pilula contraceptivă şi 16% coitus
interruptus (1).

• Conform Raportului privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului
pentru 2010, elaborat de ONU, aproximativ o treime din cele 205
milioane de sarcini pe an sunt neplanificate. Potrivit sondajului
Contracepţia: Cine este responsabil până la urmă?, lansat în 2010,
cu ocazia Zilei Mondiale a Contracepţiei (la peste 5000 tineri cu
vârste între 15 – 24 ani, din 25 ţări din Asia – Pacific, Europa,
America de Nord şi America Latină), 45% dintre tineri au avut
raporturi sexuale neprotejate, faţă de 25% în 2009. Dacă în Europa
peste 25% dintre tinerele cu vârste între 15 – 24 ani au avut contacte
sexuale neprotejate, în America de Nord, procentajul a fost de 38%,
în America Latina de 67%, iar în Asia şi Australia, de 37% (2).



CONTEXTUL MONDIAL - CONTINUARE

• În 2011, peste 215 milioane de femei au avut sarcini
nedorite. În fiecare an peste 340.000 femei decedează
datorită unor cauze legate de sarcină (1).

• În SUA, aproximativ 50% dintre sarcini sunt nedorite, cu
pondere mai ridicată la adolescente şi tinere, minorităţi şi
femei cu venituri reduse (10).

• Conform Societăţii Europene a Contracepţiei, 85% dintre
sarcinile adolescentelor sunt neplanificate şi anual
milioane de oameni sunt infectate de boli cu transmitere
sexuală datorită neprotejării prin metode contraceptive
(11).



METODELE CONTRACEPTIVE
• Metodele contraceptive sunt acele metode prin care se previne

apariţia unei sarcini nedorite şi prin care fiecare familie îşi stabileşte
numărul dorit de copii.

Metode contraceptive disponibile
• metode hormonale, cum ar fi pilula contraceptivă, injecţii hormonale

cu efect contraceptiv, patch-uri (plasturi) hormonale cu fixare pe
piele şi inele vaginale contraceptive.

• dispozitivele contraceptive intrauterine

• metodele de barieră, precum prezervativele, diafragmele, calotele
(capişoanele) cervicale, bureţii şi spermicidele.

• contracepţia naturală (prin metoda calendarului) este eficientă doar în
cazul utilizării atente.

• contracepţia permanentă, precum vasectomia sau ligatura
chirurgicală a trompelor uterine, conferă o protecţie permanentă
împotriva unei sarcini nedorite.



IMPORTANŢA UTILIZĂRII
METODELOR CONTRACEPTIVE:

Reducerea numărului decese materne, prevenirea
sarcinii nedorite;

Contraceptivele orale combinate determină
reducerea intensităţii durerilor menstruale,
prevenirea anumitor tipuri de cancer;

Prezervativele, spermicidele, diafragmele şi
cupolele au rol în prevenirea bolilor cu transmitere
sexuală şi a altor infecţii.



ISTORICUL ZILEI MONDIALE A
CONTRACEPŢIEI
Ziua Mondială a Contracepţiei a fost lansată în 2007 şi este celebrată
pe data de 26 septembrie în fiecare an. Are drept scop reducerea
apariţiei sarcinilor nedorite şi creşterea conştientizării importanţei
contracepţiei.

10 ONG-uri şi asociaţii medicale internaţionale sustin ZMC:
– Consiliul Asia Pacific privind Contracepţia (APCOC)
– Centro Latinamericano Salud y Mujer (CELSAM)
– Societatea Europeana de Contracepţie şi Sănătatea Reproducerii

(ESC)
– Fundaţia Germană pentru Populaţia Lumii (DSW)
– Federaţia Internaţională de Ginecologie Pediatrică şi Adolescentă

(FIGIJ)
– Federaţia Internaţională a Planificării Familiale (IPPF)
– Marie Stopes International (MSI)
– Fundaţia Panamericană de Sănătate şi Educaţie (PAHEF)
– Consiliul Populaţiei
– Agenţia Americană pentru Dezvoltare Internaţională (USAID)

În România, ZMC a fost susţinută de Fundaţia Tineri pentru Tineri şi
Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS).



ISTORICUL ZILEI MONDIALE A
CONTRACEPŢIEI ÎN ROMÂNIA – CONTINUARE

• În 2007, Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) a lansat
campania "Spune NU metodelor contraceptive tradiţionale!“ în Bucureşti şi
în alte 10 oraşe din ţară. Motivele pentru care romancele prefera inca
metodele traditionale sunt variate: preferinţa partenerului (52%), lipsa de
cunoştinţe legate de alte metode contraceptive (39%), costul metodelor
moderne (38%), disponibilitatea (35%), dar şi recomandarea altei persoane
(13,9%) sau convingeri religioase (13,7%) (8).

• În 2008, evenimentul a fost organizat de Societatea de Educatie
Contraceptiva si Sexuala, cu sprijinul companiei Bayer Schering Pharma
(9). În perioada 22-25 octombrie 2008 are loc Prima Conferinţă Naţională a
Asociaţiei de Planificare Familială din România cu titlul “Sănătatea
reproducerii şi planificarea familială. Actualităţi şi perspective" (12)

• În 2009, Fundaţia Tineri pentru Tineri şi compania Bayer Schering Pharma
au desfăşurat activităţi cu mesajul “Viaţa Ta, Opinia ta: Discută despre
contracepţie!"

• În 2010, România a fost una din cele 70 de ţări care au participat la sondajul
internaţional "Contracepţia: cine este responsabil pâna la urmă?“ (4)



ISTORICUL ZILEI MONDIALE A
CONTRACEPŢIEI – CONTINUARE

Mesajele cheie ale Zilei Mondiale a Contracepţiei au fost:

2007: "TRAIŢI-VĂ VIAŢA ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ALTĂ
VIAŢĂ!".

2008: "VIAŢA TA, CORPUL TĂU, ALEGEREA TA“ (5).

2009: "VIAŢA TA, VOCEA TA: VORBEŞTE DESPRE
CONTRACEPŢIE!". (6)

2010: “CONTRACEPŢIA: VIAŢA TA, RESPONSABILITATEA
TA".

2011: “TRĂIEŞTE-ŢI VIAŢA. CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE.
ÎNVAŢĂ DESPRE CONTRACEPŢIE.“ (7)

2012: “VIITORUL TĂU. ALEGEREA TA. METODA TA DE
CONTRACEPŢIE.“ (2)


