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CONTEXTUL MONDIAL

 În SUA, în ultimii 15 ani, CDC (Center of Disease control and 
Prevention) a contribuit la dezvoltarea și actualizarea orientării OMS 
legată de planificarea familială la nivel mondial. CDC a susținut 
OMS în coordonarea identificării, evaluării și sintezei dovezilor 
științifice pe care se bazează îndrumările OMS. (1). 

 Recomandările Practice Selective ale Utilizării Contraceptivelor
furnizate de catre CDC se actualizează odată cu recomandările
OMS, care apar, de obicei, la fiecare 3-4 ani (sau mai devreme, dacă 
se justifică prin evidente stiintifice noi). 

 CDC colaborează cu partenerii de la nivelurile federale, naționale și 
locale, organizatii profesionale internationale pentru a disemina, 
pune în aplicare Recomandările Practice Selective ale Utilizării 
Contraceptivelor, astfel încât informația să ajungă la furnizorii de 
servicii de sanatate. (Strategii de diseminare și implementare care 
includ colaborarea si comunicarea pentru a distribui recomandările, 
prin prezentări, distribuţie electronică, buletine informative și alte 
publicații). (1).

 Conform Societăţii Europene a Contracepţiei, 85% dintre sarcinile 
adolescentelor sunt neplanificate şi anual milioane de oameni sunt 
infectaţi de boli cu transmitere sexuală datorită neprotejării prin 
metode contraceptive (2). 



METODELE CONTRACEPTIVE

În iunie 2013, The International Planned Parenthood 

Federation European Network (IPPFEN – Reţeaua

Europeană Federativă Internaţională a Planificării

Paternităţii) a elaborat Raportul "Barometer of Women's 

Access to Modern Contraceptive Choice in 10 EU 

Countries" (Barometrul Accesului Femeilor la Alegerea

Contraceptivelor Moderne în 10 Ţări Europene) (3). 

Cele mai importante concluzii desprinse din raportul 

menţionat sunt:



 Accesul la informații complete privind sănătatea sexuală

și reproductivă și drepturile aferente (Sexual and 

Reproductive Health and Rights - SRHR), precum și la 

servicii și alegerea metodelor contraceptive este de 

maxima importanta pentru a ajuta la prevenirea sarcinilor

nedorite și pentru a promova alegerea în cunoștință de 

cauză cu privire la controlul fertilității, managementului

sănătății și a stilului de viață. 

 Astfel, prin instrumente de comunicare ţintite (pliante, 

postere, broșuri, conferinte, evenimente, site-uri

informative, mass-media, etc), la publicul țintă ajung

informații complete privind controlul fertilității și

contraceptivele moderne. Pentru dezvoltarea campaniilor

SRHR, implicarea organizaţiilor non-guvernamentale, a 

profesioniştilor din sănătate, femei şi tineret, este

important de a asigura acoperirea nevoilor fiecăruia.



 În majoritatea ţărilor implicate în studiu, sensibilizarea opiniei

publice faţă de SRHR și alegerea contraceptivelor sunt scăzute, 

datorita inexistentei sprijinului guvernamental, a resurselor, și/sau

unei abordări coordonate guvernamental.

 La momentul acestui studiu, doar in trei țări din cele zece analizate, 

guvernul a finanțat campaniile de sensibilizare faţă de sănătatea

sexuală și reproductivă, inclusiv informaţii cuprinzătoare cu privire

la alegerea contraceptivelor ca modalitatea de prevenire a sarcinilor

nedorite. 

 Doar câteva dintre țările analizate au campanii de informare

finanțate de guvern privind egalitatea de șanse pentru femei. 

Mai mult decât atât, nu există campanii care se referă la egalitatea

de gen cu privire la rolul controlului fertilității și alegerea

contraceptivelor moderne pentru femei, ca metode de a realiza

aspiraţiile lor profesionale şi personale. În majoritatea țărilor

examinate sistemele de monitorizare și evaluare guvernamentale pentru

campaniile de sensibilizare SRHR nu există sau sunt prost implementate.



 Educația privind sănătatea sexuală şi reproductivă și drepturile

aferente în perioada adolescenței, inclusiv informații cu privire la 

gama de contraceptive disponibile, este importantă pentru a preveni

sarcinile nedorite, precum și pentru a da posibilitatea adulților tineri

să facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la sanatatea lor

sexuală.  Educația sexuală se realizează în principal în școli şi se 

adresează atât băieţilor cât şi fetelor. 

 Educația sexuală in scoli este obligatorie în jumătate din țările

analizate, dar rar se referă la informații complete, științifice cu privire

la gama completă și utilizarea de contraceptive, fiind considerata de 

catre experti ca fiind insuficienta pentru a ajuta la prevenirea

sarcinilor nedorite la tineri. Ocazional, influența religioasă poate

împiedica furnizarea de educație sexuala adecvată a tinerilor adulti, 

potrivit experților. Este necesară îmbunătățirea abilităților și

cunoștințelor în rândul cadrelor didactice; prin formare profesională

adecvată, sprijinirea cu materiale educaționale și îndrumare. În doar

câteva dintre țările examinate, guvernele au pus în aplicare măsuri de 

educație sexuală direcționate pe grupurile vulnerabile de persoane cu 

risc de excluziune socială și economică.



 Costurile contraceptivelor și serviciilor medicale conexe

ar putea reprezenta o barieră în calea femeilor și

cuplurilor atunci când aleg metoda de contraceptie. Acest

lucru poate submina prevenirea sarcinilor nedorite, din 

cauza alegerii unei metode în funcţie de costuri, mai

degrabă decât de nevoile personale și stilul de viață al 

femeilor și cuplurilor. Devine o provocare dreptul de a 

face o alegere liberă în planificarea viații sexuale și în

dezvoltarea personală, socială și profesională.

 În toate țările analizate în acest raport, există inegalități în

accesul întregii game de metode contraceptive.  Unele

dintre ele oferă modalități de rambursare a costurilor.     

Acestea sunt insuficiente, potrivit experților, pentru a 

asigura accesul deplin la contraceptive a  acestor grupuri

vulnerabile.



 Numai Țările de Jos și Suedia au pus în aplicare politici

de susținere a accesului la serviciile publice de sănătatea

sexuală și reproductivă pentru grupurile vulnerabile.

 În Franța, Germania, Bulgaria, Spania și Polonia, aceste

politici nu sunt acceptate de către autorități. 

 În Republica Cehă, Lituania și Italia, nu există astfel de 

politici. 

 Criza financiară este un factor suplimentar care poate fi 

luat în considerare; în unele țări, reducerile bugetare în

sistemele de asistență medicală au compromis grav

calitatea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă și

de planificare familială.



 Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive, educația și

informațiile sunt componente cheie pentru a realiza

egalitatea de gen și emanciparea femeilor în arenele

personale, sociale și profesionale. 

 În toate țările examinate s-au dezvoltat politici naționale

de sprijinire a egalității de gen și participarea femeilor la 

viața profesională și socială. In majoritatea țărilor

analizate, măsurile politice vizează, în principal, 

îmbunătățirea echilibrului muncă-viață pentru femeile cu 

copii, prin politici familiale prietenoase la locul de muncă

(de exemplu, concediu pentru creșterea copilului, 

serviciile de îngrijire pre-gradinita, etc). 

 Sistemele de monitorizare și evaluare a politicilor de 

egalitate de gen sunt în general considerate inexistente de 

către experți. În cazul în care acestea există, rezultatele

evaluării nu sunt, în general, luate în considerare pentru a 

conduce la revizuirea politicii.



 Conform UNECE Regional Report – ICPD Beyond 2014  (United Nations Economic 

Commission For Europe  - International Conference on Population and Development),   

deşi în ultimii 20 de ani, proporţia mamelor adolescente a scăzut şi este relativ mică 

(sub 5% dintre copii fiind născuţi de către mame adolescente), există direfenţe 

semnificative între regiuni: cel mai ridicat procentaj îl deţine Georgia (13%), iar cel 

mai scăzut, Elveţia  (2%) (2). 

 În 2014, sarcini le neplanificate rămân o provocare semnificativă în țările cu 

venituri mici și medii, precum și impactul pe care îl au asupra vieții femeilor

tinere și a comunităților locale (4). 

 Aproximativ 222 milioane de femei din întreaga lume doresc să fie capabile 

să prevină o sarcină nedorită, dar nu pot avea acces la metode contraceptive 

moderne şi sigure. În general, în fiecare an, se estimează că există 80 

milioane de sarcini neplanificate la nivel global (5).

 Aproximativ 16 milioane de adolescente rămân gravide, în special în  ţările 

cu venit mic şi mijlociu (5).

 Aproximativ 289.000 decese  pe plan mondial se datorează complicaţiilor  

legate de sarcină. 

 Complicaţiile  avorturilor practicate în condiţii nesigure sunt răspunzătoare 

de apariţia a 47.000 decese materne pe plan mondial (5).

 În Africa sub-sahariană, între 8-25 % din fetele trebuie sa renunţe la şcoală

şi sunt incapabile să-şi termine educația, din cauza sarcini neplanificate. În

plus, gravidele adolescente sunt mult mai susceptibile de a avea copii

prematuri sau cu greutate scăzută la naştere, o rată mai mare de mortalitate

neonatală (4). 



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. 

 Cunoasterea riscurilor este importanta. 

 Riscurile asociate cu contracepția continuă sunt, în special, 
evenimentele acute cardiovasculare (tromboembolism venos, infarct 
miocardic, accident vascular cerebral) sau cancer de sân.

 În funcţie de vârstă, femeile cu vârsta peste 45 ani pot folosi POP, 
implanturi, LNG, DIU, sau Cu-DIU. 

 Femeile in varsta de > 45 ani, în general, pot utiliza contraceptive 
hormonale combinate și DMPA. În cazul în care femeile din această
grupă de vârstă au afecţiuni cronice sau alți factori de risc, utilizarea
metodelor contraceptive hormonale devine nesigură (1).



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.



ZIUA MONDIALĂ 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.

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

Ministerul Sănătaţii si Institutul Naţional de Sănătate
Publică organizează şi finanţeaza această Campanie în
fiecare an, începând cu anul 2010.



ONG-uri, bănci şi asociaţii medicale internaţionale care susţin
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)
• Organizaţia la nivel global EngenderHealth
• Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)
• Fondul pentr Populaţie al Naţiunilor Unite (UNFPA)
• Banca Mondială
• Fondul Naţiunilor Unite pentur Copii (UNICEF)



ISTORICUL ZILEI MONDIALE A 

CONTRACEPŢIEI ÎN ROMÂNIA 

 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%) (6).

 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" (6)

 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?“ (6)



MESAJELE ZILEI MONDIALE A CONTRACEPŢIEI

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“ (7).

2009: "VIAŢA TA, VOCEA TA: VORBEŞTE DESPRE
CONTRACEPŢIE!". (8)

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

2011: “TRĂIEŞTE-ŢI VIAŢA. CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE.
ÎNVAŢĂ DESPRE CONTRACEPŢIE.“ (9)

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

2013:  “TINERILOR LE PLACE SĂ ÎNCERCE. IA ATITUDINE !" 


