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"UN SISTEM DE SANĂTATE
TREBUIE SĂ AIBE DOUĂ
CARACTERISTICII :

Cum trebuie sa arate un sistem
de sanatate în beneficiul
gravidei?

În ideea de a îmbunatăți sănatatea reproducerii sub toate

aspectele ei, aspecte care vizează o serie întreaga de măsuri, care

să vină în sprijinul îmbunătățirii vieții și calității mamei și copilului

în privința sănatății, evenimentul de la Constanta din data de 22

ianuarie a găzduit oameni cu experienţă, specialişti în domeniul

sănătăţii reproducerii- Aceştia au oferit feedback in privinţa sporirii

eficienţei şi aplicabiliţăţii mecanismelor ce pot îmbunătăţii

sănatatea reproducerii la toate nivelurile. Acest proiect creează

dezvoltarea unor politicii publice din  domeniul sănătății

reproducerii, bazat pe realități din prezent, care pot face obiectul

unor modificari legislative în beneficiul femeii de varstă fertilă.

 

Printre problemele deosebit de importante dezbatute şi
prezente pe agenda evenimentelor se numară:
 

Problema nașterii la adolescente

Cum putem aduce colaborarea mai aproape de gravidă, între

medicii ginecologi care dețin ponderea cea mai mare în

asistarea gravidelor şi medicul de familie care are în evidenţă

gravida.
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Câte femei și  câți
bebei au acces la
morfologia fetală în
România?
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Pondere mare de cezariene care au crescut

foarte mult și în mediul Rural;

Lipsa educației sanitare din școli şi licee;

Planificare familială, avort şi contracepţie;

Infecțiile tractului genital - cunoștiințele în

acest sens au scăzut;

Violența în familie;

Sarcina fără/cu risc.

 

Facem o platformă pentru sănătatea
reproducerii să despistăm problemele sau o
facem să vedem ce vor specialiștii?
 

CS I Dr. Michaela Nanu,

 

Facem o Retea Naţională pentru Sănătatea

Reproducerii pentru că vrem să depistăm și

problemele dar să aflăm şi soluțiile de la

specialiști.  Rezultatele studiului reproducerii

arată că între 7% și 10% dintre femeile gravide

sunt cele care nu au avut niciun contact cu

medicul până la naștere. Studiul a fost făcut în

toată țara, pe un eşantion de 5051 de femei.

Studiul va fi la dispoziția dvs. prin intermediul

acestei platforme, şi vom încerca pe baza lui să

vedem unde putem interveni. Vom lucra

intersectorial, interdisciplinar şi încercăm să

aducem cadrul legislativ la standarde

Internaționale.

Participantii la eveniment au lansat ca teme de

reflecţie pentru viitor, cu scopul îmbunatăţirii

asistenţei medicale de specialitate şi asistenţei

medicale primare, urmatoarele domenii de

interes:

Organizarea serviciilor de sănătate în domeniu si

includerea unor servicii medicale în asistenţa

medicală primară, calitate, standarde de

asistenţă, resurse umane calificate, instruire şi

informarea publicului larg, educaţia populaţiei

ţintă şi accent din partea autorităţilor pe

mediatizare şi campanii de informare,

contracepţie, dar şi abordarea unor mecanisme

pentru a ajunge la grupurile vulnerabile.
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Printre subiectele deosebit de importante dezbătute şi

prezente pe agenda evenimentelor se numără: 

 

promovarea slabă în România a profesiei deosebit de

importantă, respectiv cea de moaşă; rolul şi impactul

moaşelor în sistemul medical;

politicile existente din domeniul medical cu privire la

profesia de moaşă;

contracararea fenomenului de scădere a natalităţii prin

introducerea moaşei în teritoriu şi alocarea de fonduri

pentru gravide;

educaţia sexuală din rândul tinerilor din mediul rural;

organizarea de cursuri pentru mame pe diverse teme

precum: alăptare, îngrijirea bebelușului şi naștere;

sprijinirea grupurilor vulnerabile: organizarea de

cursuri/ore de educaţie sexuală pentru aceştia;

strategiile propuse de Ministerul Educaţiei cu privire la

educaţia sexuală a adolescenţilor;

Planificare familială:
ce include  avortul și
contracepția?
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Sfarsitul lunii l-am fuctificat la Buzău, în

cadrul celui de-al treilea eveniment de

informare şi dezvoltare a Reţelei RENASC,

alaturi de specialiştii din judeţ.  Noi

probleme de reflecţie identificate, dar şi

accent mai important pe implicare

intersectorială, inredisciplinară în care

ONG-urile au rol important în informarea

publicului larg. De asemenea instituţiile şi

administraţia locală completează

iniţiativa cu masuri şi accent pe accesul

echitabil la serviciile de sanătate, și mai

ales a serviciilor cu caracter preventiv.

 



"Din punct de vedere al programelor de
sănătate, o lacună, o problematică majoră
este cea a contracepției, care a scăzut
foarte mult în rândul populației de vârstă
fertilă. Cred că și aici trebuie să vedem de
ce a scăzut așa de mult. Dacă contracepția
scade, apar și sarcinile nedorite, apar la
persoane vulnerabile.

 

Aici cred că ar trebui o strategie de acţiune
pe două direcţii:

Încurajarea femeii să nască, să fie
susținută cu copilul de către asistenţa
comunitară
Descurajarea emigrației fertile"

1.

2.

Există acces la serviciile
de sănătate?

"Eu cred că asistența
comunitară este un pilon
al asistenți medicale
primare, și îmi doresc ca
aceasta Rețea să se
dezvolte și să ajungă la
cel puțin un lucrător la
fiecare localitate din
mediul rural. Și cred că
instrumentul de lucru din
acest proiect va fi benefic
în special pentru
populația din mediul
rural"

În  viziunea expertilor, asistenţa comunitară
este o componentă deosebit de importantă
prin factorul de implicare socială, care
reprezintă liantul între beneficiarii proiectului -
gravidele şi mamele, şi asistenţii comunitari,
pentru ca ei sunt cei care se afla langă
comunitate.

 

Toţi asistenţii comunitari şi moaşele, pot sa,

propună specialiştii, să vorbească cu femeile
de varstă fertilă despre aspecte legate de
contracepţie, graviditate, naştere, etc, şi pot să
ofere un volum complex de informaţii şi
proceduri la care gravidele din mediul rural nu
au acces. Toată această acţiune trebuie
reglementată şi susţinută şi de autoritaţile
locale.
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