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Către,
CORESPONDENŢII DE PRESĂ
Ziua Mondială a Contracepţiei -26 septembrie 2018
Ziua Mondială a Contracepţiei are loc în fiecare an pe 26 septembrie.
Campaniile anuale la nivel mondial se focalizează pe ideea/viziunea că fiecare sarcină este dorită.
România este pe primul loc în UE în ceea ce priveşte numărul de copii născuţi de mame cu vârste sub 15
ani, reprezentând o treime dintre toate cazurile Uniunii Europene (676 născuți vii din 2000), conform unui
comunicat al Societăţii de Educaţie contraceptivă şi sexuală.
“Fenomenul copiilor cu copii este un fenomen social, pentru că efectele nu se limitează la situația unei
mame sau a unei comunități, ci vizează, în lanț, sănătatea fizică și emoțională a unor copii care se nasc
într-un mediu vulnerabil și supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore sunt mai predispuse să
nască prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale mortalității infantile”, a explicat
Gabriela Alexandrescu, de la Organizația Salvați copiii, din România.
Faptul că se înregistrează un număr crescut de sarcini la minore, apărând fenomenul copii cu copii, la
vârsta la care dezvoltarea fizică și emoțională sunt incomplete, cu consecințe negative (abandon școlar, copii
abandonați în spitale sau orfelinate, copii născuți prematur, risc de mortalitate maternă și infantilă și alte
complicații la naștere), justifică acordarea unei atenții mai mari contracepției.
Contracepția, noțiunile despre sănătatea sexuală și reproductivă, vin în sprijinul înlăturării fenomenului
prin conștientizarea și înțelegerea din partea mamelor, a părinților, a cuplurilor. Contracepția vine și în sprijinul
evitării sarcinilor nedorite și a responsabilizării fetelor și femeilor legate de faptul că fiecare copil contează.
Motto 2018: “Contracepţia: Viaţa ta este responsabilitatea ta!".
Campania stimulează populaţia să-şi însuşească informaţii corecte privind metodele contraceptive şi
sănătatea reproducerii.
Date statistice din Judeţul Hunedoara:
Anul
Gravide
Natalitate
Întreruperi de sarcină
Anul 2012
3113
3257
549
Anul 2013
1938
3077
644
Anul 2014
1806
3078
594
Anul 2015
1656
3303
562
Anul 2016
1819
3301
561
Anul 2017
1682
3182
483
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Cu ocazia campaniei „Ziua Mondială a Contracepţiei”, Compartimentul Evaluarea, Promovarea
Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, organizează în zilele
de :
-24.09.2018 -la ora 13ºº se va desfasura un simpozion la Colegiul National,,Mihai Eminescu” Petrosani,
-o actiune de distribuire materiale informative la Spitalul de Urgenta Petrosani pe Sectia de
obstetica – ginecologie
-25.09.2018 -actiune de distribuire materiale informative la Spitalul Municipal,,Al.Simionescu ”Hunedoara
pe Sectia de obstetica – ginecologie
- 26.09.2018 -la ora 11 ºº o actiune de impartire materiale informative in fata Directiei de Sanatate Publica
Deva ( zona pietonala )
-o actiune de distribuire materiale informative la Spitalul Judetean de Urgenta Deva pe Sectia
de obstetica – ginecologie .
Cu aceasta ocazie se vor prezenta si campaniile: ,,Săptămâna Europeană a Mobilităţii’’, Ziua Mondiala a
Inimii’’.
Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră!
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