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Daniela Vlasceanu
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Despre RENASC
 

“Sănătatea este comoara cea mai de preţ, dar pe care o poţi pierde
atât de uşor” Daniela Vlasceanu (reprezentant UNICEF)
 
Acesta a fost unul din punctele de plecare ale evenimentului de
lansare a proiectului ”RENASC – REțea NAțională de promovare a
Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate”, organizat de
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului
„Alessandrescu-Rusescu” in colaborare cu Asociația PartNET –
Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă, Asociația SAMAS si
Asociația Moașelor Independente, desfasurat in data de 19
decembrie 2018, in incinta Hotelului Ibis din Bucuresti.
 
 

Ce evaluăm?

Legis laţ ia  -  e laborare
şi  conţ inut
Structur i
inst i tuţ ionale
Servic i i  ş i  proceduri

Abordarea celor trei piloni
ai unei societăţi moderne

ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ 
EDUCAŢIA
SĂNĂTATEA
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I
 

Proiectul urmărește constituirea unei rețele naționale din actori
relevanți în domeniu sănătății reproducerii care vor analiza
politicile de sănătate și sociale existente în domeniu și vor
transmite soluții/propuneri de îmbunătățire a prevederilor
legislative, astfel încât femeile si copiii să aibă acces nelimitat și
egal la servicii medicale de înaltă calitate.
RETEAUA este concepută în vederea monitorizării şi evaluării
politicilor publice existente în domeniul sănătăţii reproducerii,
incluzand asistenţa medicală preconcepţională, prenatală a
femeilor cu varstă fertilă etc.
 
 

"Acest proiect
reprezintă o
oportunitate
pentru noi, ca

experţi în domeniu
[..], să acţionăm
unit pentru un

interes naţional"
Cercet .  I  Dr .  Stat ivă

Ecater ina

Sarcina la minore, operaţiile de cezariană (numarul lor este în
creştere);
Promovarea educaţiei Sănătăţii Reproducerii în instituţii de
învâţămant – nu există;
Editarea şi distribuirea în rândul populaţiei a materialelor
informative în domeniul sănătăţii reproducerii;
Planificare familiala;
Sanatatea reproductiva la adolescenti;
Avortul, consultatiile prenatale;
Sistemul de comunicare – carnetul gravidei,
Asigurarea accesului populatiei prin integrarea serviciilor de
sanatate a reproducerii in asistenta medicala primara
Asigurarea condiţiilor necesare unei naşteri sigure şi un cadru
în care femeia să fie informată;
Prevenirea si managmentul violentei in familie

Printre problemele deosebit de importante discutate şi prezente pe agenda
intervenţiilor, se numara:
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INTERVENŢII DE ARMONIZARE NECESARE
 

Asigurarea accesului populatiei prin integrarea serviciilor de
sanatate a reproducerii in asistenta medicala primara
Alinierea cadrului legislativ si normativ in domeniul sanatatii
sexuale si reproductive la standarde internationale agreate
Respectarea valorilor personale si culturale ale beneficiarilor
de servicii

ARII DE INTERES:
 

P lani f icare fami l ia lă
Sarcina fară r isc
Sănătatea
reproduct ivă la
adolescenţ i
Infecţ i i le  t ractului
geni ta l
Avortul
Prevenirea ş i
managmentul
v io lenţet i  în  fami l ie
Depistarea precoce a
cancerului  geni to-
mamar
Part ic iparea mass
mediei   în  campani i le
de promovare a
servic i i lor  de SR dar
ş i  în  acţ iuni le
educaţ ionale

PROBLEME DE ABORDAT

Accesul populaţiei şi în special al tinerilor 
Educaţia medicală continuă în domeniu, prin echipe
multidisciplinare în toate domeniile relevante ale sanatăţii
reproducerii ( medici OG, medici de familie, dermato-
venerologi,)
Promovarea  educaţiei SR în instituţii de învăţământ
Formarea în educaţia pentru SR a cadrelor didactice din şcoli
Editarea şi distribuirea în rândul populaţiei a materialelor
informative în domeniul sănătăţii reproducerii
Antrenarea societăţii civile în activitatea educaţional
informativă
Participarea mass mediei în campaniile de promovare a
serviciilor de SR dar şi în acţiunile educaţionale.


