1 milion de femei mor anual în perioada sarcinii

Bucureşti, 11 iulie 2012 Pentru a sublinia faptul că, la nivel global, un milion de femei
mor anual în perioada sarcinii, Ziua Internaţională a Populaţiei, celebrată astăzi, are ca
temă accesul la serviciile de planificare familială.
Raportul “Dreptul fiecărei femei – Cum planificarea familială poate salva vieţi”, publicat
de către Salvaţi Copiii Internaţional, arată că fetele cu vârste sub 15 ani prezintă riscuri mari
de deces în timpul sarcinii. De asemenea, riscul naşterilor premature este mult mai mare la
mamele cu vârste mici, naşterile premature fiind şi cauza principală a mortalităţii infantile.
În 2010, dintr-un număr total de 212.199 de nou-născuţi în România, 21.775 de copii au fost
născuţi de mame cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, iar alţi 732 de mame cu vârsta mai mică
de 15 ani, aproximativ 10% dintre copiii născuţi în această perioadă având mame cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 19 ani. De asemenea, statisticile arată că în anul 2009 s-au înregistrat şi
11.982 de întreruperi de sarcină şi, implicit, o rată de 18.5 întreruperi la mia de femei (sursa
INS).
“Din nefericire, procentual, 70-80% dintre aceste fetiţe nu spun nimic părinţilor. Aceste fete
ascund acest lucru şi ajung mult prea târziu la medic, cu o sarcină în trimestrul doi, trei sau
chiar la naştere”, a declarat Profesor Doctor Universitar Mircea Onofriescu, Directorul
General al maternităţii Cuza Vodă din Iaşi.
“Pe de-o parte, mă temeam să-i spun mamei mele că sunt însărcinată, dar, la un moment dat,
s-a aflat când aveam şase luni”, povesteşte Alina, 15 ani, din Cepleniţa, Iaşi, mamă a unei
fetiţe de 2 ani.
“Una dintre problemele identificate de către noi prin programul de reducere a mortalităţii
infantile ‘Fiecare copil contează’ este accesul limitat al familiilor din comunităţile sărace la
informaţiile de planificare familială. Veniturile mici, mentalitatea sau lipsa educaţiei sunt doar
câteva exemple care duc la un număr mare de sarcini în rândul fetelor sub 18 ani. De aceea,
anul acesta, unul dintre obiectivele programului ‘Fiecare copil contează’ este educaţia sexuală
în şcolile din aceste comunităţi. Problema copiilor cu copii trebuie să ne facă să acţionăm

pentru că, în multe cazuri, din păcate, moare fie mama, fie copilul”, a declarat Gabriela
Alexandrescu, Preşedinte Executiv, Salvaţi Copiii România.
Ultimul studiu efectuat de Organizaţia Salvaţi Copiii şi GSK (GlaxoSmithKline România) pe
un grup de 200 de mame şi femei gravide din cele cinci judeţe (Suceava, Iaşi, Botoşani,
Neamţ, Vaslui), în care se desfăşoară programul de reducere a mortalităţii infantile anul acesta
arată că 46% dintre persoanele participante la cercetare au fost informate despre educaţia
sexuală, iar 60% au primit informaţii despre planificare familială. Deşi principala sursă de
informare cu privire la educaţia sexuală este medicul de familie, se remarcă importanţa
familiei în acest domeniu, 22% din eşantion afirmând că au primit aceste informaţii de la
familie sau de la grupul de egali.
La nivel global, 222 milioane de femei care ar vrea sa amâne sau nu îşi doresc o sarcină nu au
acces la informaţii despre planificare familială, iar 800 de femei mor în fiecare zi în timpul
naşterii. Aproximativ 1.8 miliarde de tineri îşi încep viaţa sexuală fără prea multe informaţii
sau fără să se protejeze.
Astăzi, Ziua Internaţională a Populaţiei este încă o ocazie să tragem un semnal de alarmă
asupra mortalităţii în rândul mamelor, dar şi în rândul copiilor.
Mai multe detalii despre raportul “Dreptul fiecărei femei – Cum planificarea familială
poate salva vieţi” gasiţi pe www.salvaticopiii.ro
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii România
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit
care, din 1990, militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România.
Programele Organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în
situaţii dificile – copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării
prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi, copiii cu dizabilităţi etc. În cei 21 de ani
de activitate, peste 600.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate
de Organizaţie.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare
organizaţie independentă din lume ce promovează drepturile şi protecţia copilului.
Organizaţia cuprinde 29de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.
Contact: Cristina Bîcîilă, Coordonator Comunicare ‘Fiecare copil contează’,
cristina.biciila@salvaticopiii.ro; 0731 583 864

