
Suntem mai interesati de planificarea familiala
Sibienii se arata tot mai interesati de planificarea familiala, fapt care duce la scaderea avorturilor. Cel
putin asa arata ultimele statistici in domeniu. 
  
  Imediat dupa Revolutie, medicii sibieni au avut de-a face cu o avalansa de cereri de avort. Doar in 1990
s-au facut 16.877 de avoturi in tot judetul. Cifrele sunt insa mai mari decat cele inscrise in evidentele
Autoritatii de Sanatate Publica, neexistand o statistica exacta a tuturor intreruperilor de sarcina din
cabinetele medicale din judet pentru ultimii 16 ani. Chiar si cu 2-3 cazuri pe zi cifrele sunt mari. in
Olanda de exemplu, la o populatie de 16 milioane de locuitori, numarul total de avorturi a fost anul trecut
de doar sase. Din 2001 situatia incepe sa se schimbe tot mai mult. Astfel, daca in aceste an se inregistrau
2635 de avorturi, in 2005 numarul acestora scade cu mai mult de 1200 de cazuri. Desi cifrele arata
progresele inregistrate de-a lungul timpului, numarul intreruperilor de sarcina la cerere continua sa fie
mult prea mare comarativ cu cel al altor state. Cele mai multe dintre femeile care au ales sa faca un avort
in ultimii 16 ani sunt de la oras. 
  
  Strategia Romaniei este model pentru Rusia
  
  Potrivit statisticilor, mai mult de 80 la suta din populatia Romaniei din mediul rural acceseaza serviciile
de baza de sanatatea reproducerii si planificare familiala, incluzand contraceptive gratuite,ca urmare a
contributiei parteneriatului Initiativa pentru Sanatatea Familiei din Romania. Programul este derulat de
catre Ministerul Sanatatii si Institutul de Cercetare si Formare JSI, cu finantare din partea Guvernului
S.U.A., prin Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala, din anul 2001. Astfel, a fost
constituita o „retea de suport " a serviciilor in domeniu. Potrivit reprezentantilor ministerului, oriunde o
femeie acceseaza sistemul sanitar, medic de familie, clinica de planificare familiala sau sectii de
obstetrica-ginecologie, ea primeste informatii de specialitate, cat si contraceptive. Acestia sustin ca
strategia evidentiaza Romania ca un model in aceasta regiune a Europei, astfel incat specialisti din Rusia,
Ucraina, Georgia, Albania, Armenia, Kazahstan, Tadjikistan, Kirghistan au venit sa studieze abordarea
folosita in tara noastra. Impactul programului, menit sa creasca accesul la serviciile pentru sanatatea
reproducerii la nivel national, in special in mediul rural, ca si in zonele urbane greu accesibile a fost
semnificativ, contribuind major la cresterea utilizarii metodelor moderne de contraceptie, care s-a triplat
intre anii 1993 si 2004. 
  
  9000 de consilieri 
  
  in aproximativ 15 ani, numarul foarte mare de avorturi de la inceputul anilor ’90 a fost redus foarte
mult. Astfel s-a ajuns de la 3,4 avorturi per femeie in 1993 la 0,84 avorturi per femeie in 200 , conform
Studiilor de Sanatatea Reproducerii efectuate in anii 1993 si 2004. in plus, in aceeasi perioada a crescut
semnificativ rata utilizarii contraceptivelor moderne, de la 10 la suta in 1993 la 34 la suta in 2004. Rata
mortalitatii materne inregistreaza, de asemenea, o scadere constanta de-a lungul anilor, inregistrand-se
0,17 decese materne la 1.000 nou-nascuti, comparativ cu 0,83 decese la 1.000 nou nascuti inregistrate la
inceputul anilor ’90 . in prezent in tara noastra, mai mult de 9.000 de cadre medicale din asistenta primara
de sanatate din mediul rural si urban ofera consiliere, consultatii si contraceptive gratuite. Prin campaniile
nationale si locale de informare, educare si comunicare s-a urmarit schimbarea mentalitatii femeilor
privind contraceptia si informarea acestora privind distributia de contraceptive gratuite. in ultimii 17 ani,
mai mult 70.000 de sibience au facut un avort. Medicii specialisti spun ca imediat dupa 90 s-au
confruntat cu o adevarata explozie in ceea ce priveste numarul cererilor de acest gen. Abia in ultimii doi
ani numarul avorturilor a scazut sub 2000. Cifrele sunt mult prea mari in comparatie cu cele raportate de
statele mebre ale Uniunii Europene. Cele mai multe dintre intreruperile de sarcina au fost facute la
cerere. Doar o mica parte dintre acestea au fost avorturi spontane sau provocate.
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