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Cuvânt înainte
Începând din anul 2003, Institutul de Cercetare ºi Formare JSI ºi-a propus sã vinã în
întâmpinarea nevoii de lãrgire a cunoºtinþelor ºi competenþelor Mediatorilor Sanitari Romi în
domeniul Sãnãtãþii Reproducerii, în vederea ameliorãrii stãrii de sãnãtate a populaþiei din
comunitãþile în care aceºtia îºi desfãºoarã activitatea.
Alegerea acestui domeniu de acþiune nu este întâmplãtoare: toate studiile ºi datele
statistice aratã cã populaþia Roma se confruntã cu importante probleme de sãnãtate publicã:
au cele mai mari rate ale mortalitãþii materne ºi infantile, avortului, cancerului genital, cel mai
scãzut procent de utilizare a metodelor contraceptive moderne, cea mai mare lipsã de
informare privind controlul fertilitãþii, îngrijirile pre/postnatale, prevenirea cancerului genitomamar ºi a infecþiilor cu transmitere sexualã.
Specificitatea acestui manual constã în faptul cã în elaborarea lui au fost luate în
considerare atât aspectele profesionale, cât ºi cele culturale ale mediatorilor sanitari romi.
Ne-am bucurat sã avem alãturi persoane care au lucrat în programul “Mediatorilor sanitari
romi” al Ministerului Sãnãtãþii încã din faza “preconceptualã”, atunci când ideea de-abia
începea sã prindã contur, ºi au continuat sã se implice activ de-a lungul anilor care au urmat.
Mulþumim pe aceastã cale doamnei Mariana Buceanu ºi domnului Daniel Rãdulescu pentru
sprijinul pe care l-au acordat pe tot parcursul elaborãrii acestui manual ºi –mai ales- pentru
recomandãrile pe care le-au fãcut, contribuind în acest fel la dezvoltarea unui material care sã
rãspundã nevoilor specifice ºi particularitãþilor acestui grup profesional.
Mulþumim în mod deosebit doamnei Hanna Dobronãuþeanu, Consilier al Ministrului
Sãnãtãþii, care ne-a fost alãturi ºi ne-a sprijinit în munca laborioasã de documentare ºi
identificare a nevoilor specifice de instruire ale mediatorilor.
Sperãm ca acest manual sã îºi dovedeascã utilitatea ºi –mai ales- sã contribuie substanþial
la reducerea inechitãþilor/ creºterea accesului persoanelor de etnie Roma la serviciile de
sãnãtate publicã ºi îmbunãtãþirea stãrii lor de sãnãtate.
Autorii
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Despre JSI Research & Training Institute (JSI)
ºi Iniþiativa pentru sãnãtatea familiei în România (ISFR)
JSI Research & Training Institute (JSI) este reprezentantul în România al organizaþiei
internaþionale John Snow, Inc., cu sediul la Boston, SUA ºi care desfãºoarã proiecte în peste
80 de þãri, începând din anul 1978.
JSI implementeazã programul „Iniþiativa pentru sãnãtatea familiei în România“ (ISFR), în baza
acordului semnat între Ministerul Sãnãtãþii (MS) ºi Guvernul SUA, prin Agenþia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaþionalã (USAID).
Acest program îºi propune sã creascã accesul la serviciile de sãnãtatea reproducerii, în
special pentru femeile din rural ºi grupurile cu nevoi speciale, precum ºi creºterea utilizãrii
acestor servicii ºi integrarea lor la nivelul comunitãþii.
Principalele abordãri ale „Iniþiativei pentru sãnãtatea familiei în România” sunt:
§ Integrarea serviciilor de sãnãtatea reproducerii la nivelul asistenþei medicale primare;
§ Dezvoltarea unui sistem integrat, eficient ºi durabil de furnizare a serviciilor de
sãnãtatea reproducerii;
§ Promovarea utilizãrii serviciilor de sãnãtatea reproducerii.
Cele mai importante rezultate ale acestui program sunt:
§ Creºterea numãrului de unitãþi sanitare din asistenþa medicalã primarã care furnizeazã servicii de bazã în sãnãtatea reproducerii, precum ºi a gradului lor de utilizare;
§ Creºterea gradului de informare al populaþiei cu privire la serviciile de planificare
familialã, prevenirea ºi depistarea precoce a cancerului de col uterin ºi de sân,
precum ºi metodele de prevenire a infecþiilor cu transmitere sexualã, inclusiv HIV;
§ Creºterea utilizãrii metodelor moderne de contracepþie în rândul populaþiei de vârstã
reproductivã din România;
§ Reducerea mortalitãþii materne, a mortalitãþii infantile ºi a numãrului de avorturi.
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Deschiderea atelierului

Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
în domeniul Sãnãtãþii Reproducerii
Scop

creºterea competenþei mediatorilor sanitari romi în promovarea Sãnãtãþii Reproducerii în
comunitãþile în care lucreazã.

Obiective
generale

la sfârºitul atelierului, participanþii vor fi capabili sã:
1. Explice persoanelor din comunitate conceptele de Sãnãtatea Reproducerii ºi Planificare
Familialã
2. Descrie în termeni simpli anatomia ºi fiziologia reproducerii umane
3. Explice persoanelor din comunitate metodele de planificare familialã ºi sã descrie avantajele
practicãrii planificãrii familiale
4. Promoveze maternitatea fãrã riscuri (inclusiv îngrijirile pre- ºi post-natale) în cadrul
comunitãþii
5. Promoveze îngrijirea optimã a nou-nãscutului în rândul membrilor comunitãþii
6. Promoveze alãptarea
7. Descrie persoanelor din comunitate mãsurile de reducere/prevenire a altor probleme legate
de sãnãtatea reproducerii (ITS/ HIV, cancer de sân ºi col uterin)
8. Conducã discuþii de grup despre aspecte ale sãnãtãþii reproducerii în cadrul comunitãþii

Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
în domeniul Sãnãtãþii Reproducerii

7

ZIUA I

Agenda atelierului
Ora
9,00

S1: Introducere
Prezentarea participanþilor
ºi formatorilor
Obiectivele atelierului
Reguli de grup
Pre-test

15 min Pauzã cafea
S2: PF/SR

1 orã
Pauzã prânz
30 min.
S3: Anatomie& fiziologie

Sumarizarea zilei

S4: Metode PF
Contracepþie – generalitãþi

15 min Pauzã cafea

17,00

ZIUA II
Recapitulare (15 min)

ZIUA III
Recapitulare (15 min)
S6: Îngrijirea lãuzei
S7: Îngrijirea nou-nãscutului

ZIUA IV
S12: Comunicarea
(continuare)

ZIUA V

S14: Educatia in grup –
concepte generale

Pauzã cafea

S15: Pregãtirea sesiunilor
de educaþie în grup

Pauzã cafea

S16: Implementarea
sesiunilor de educaþie în grup

S8: Alãptarea

Pauzã cafea

S13: Exersarea abilitãþilor de
comunicare interpersonalã

S4: Metode PF (cont.)
Metode naturale
Metoda Standard a Zilelor
Fertile
Metode barierã
Pauzã cafea

S9: ITS

Pauzã prânz

S11: Schimbarea
comportamentelor

Pauzã prânz

Pauzã cafea

S13: Exersarea abilitãþilor de
comunicare interpersonalã
(continuare)

Pauzã prânz

Pauzã cafea

S16: Implementarea
sesiunilor de educaþie în grup
(continuare)

Pauzã prânz

S10: Cancerul

S4: Metode PF (cont.)
Contraceptia hormonala
DIU, SCV
Contracepþia de urgenþã

S5: Sarcina ºi îngrijirile
prenatale

Pauzã cafea

Pauzã cafea

Sumarizarea zilei

S12: Comunicarea

Sumarizarea zilei

S13: Exersarea abilitãþilor de
comunicare interpersonalã
(continuare)

S5: Sarcina si îngrijirile
prenatale (continuare)

Sumarizarea zilei

S17: Evaluare ºi încheiere
Post test
Planuri de viitor
Evaluare finalã
Sumarizarea zilei
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Deschiderea atelierului
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SESIUNEA

2

Principii de bazã ale sãnãtãþii
reproducerii ºi planificãrii familiale

SÃNÃTATEA REPRODUCERII
Sãnãtatea reproducerii (SR) este definitã ca o bunãstare fizicã, mentalã ºi socialã în tot ceea
ce þine de sistemul de reproducere, în toate etapele vieþii umane.
Sãnãtatea reproducerii se referã la dreptul femeilor ºi bãrbaþilor de a avea o viaþã sexualã
satisfãcãtoare, în siguranþã ºi fãrã coerciþie sau violenþã, posibilitatea de a procrea atunci când
doresc, de a fi informaþi ºi de a avea acces la metode de planificare familialã pe care sã le
poatã alege singuri, precum ºi dreptul de acces la servicii medicale corespunzãtoare în timpul
sarcinii ºi naºterii.
Sãnãtatea reproducerii reprezintã unul dintre drepturile umane fundamentale
Sãnãtatea reproducerii este importantã pentru orice persoanã pentru cã:
· Previne apariþia sarcinilor nedorite
· Evitã avortul ºi abandonul de copii
· Ajutã familiile sã aibã un copil atunci când îl doresc
· Ajutã femeile în timpul sarcinii, la naºtere ºi dupã naºtere
· Previne ºi trateazã infecþiile cu transmitere sexualã (ITS)
· Ajutã femeile sã descopere la timp ºi sã se trateze pentru cancerul de uter ºi de sân
· Ajutã cuplurile sã aibã o viaþã armonioasã, satisfãcãtoare

PLANIFICAREA FAMILIALÃ
Planificarea familialã (PF) reprezintã acþiunile unei persoane sau familii (cuplu) pentru a
avea numãrul dorit de copii, la momentul potrivit ºi la intervalele de timp dintre naºteri pe care
le hotãrãsc singuri. Este dreptul fiecãrui cuplu de a avea copii atunci când doreºte, ºi nu la
întâmplare.
Planificarea familialã este importantã pentru cã:
· Ajutã oamenii sã hotãrascã dacã doresc sã aibã copii, câþi ºi când
· Ajutã cuplurile/familiile sã pãstreze un interval optim între naºteri ºi – astfel –
asigurã sãnãtatea mamei ºi copilului
· Þine cont de dorinþa fiecãrei persoane (dacã doreºte sã foloseascã o metodã ºi sã
aleagã metoda doritã)
· Asigurã folosirea corectã a metodelor contraceptive
· Asigurã prevenirea ºi tratamentul infertilitãþii.

Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
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Principii de bazã ale sãnãtãþii reproducerii ºi planificãrii familiale

SERVICII DE SÃNÃTATEA REPRODUCERII
· Planificare familialã
Ø Informaþii despre metodele de contracepþie
Ø Furnizarea de materiale contraceptive
Ø Consiliere pentru folosirea corectã a metodelor de planificare familiala
Ø Supravegherea utilizãrii metodelor contraceptive
· Servicii de asistenþã a mamei ºi copilului
Ø Îngrijiri prenatale
Ø Naºtere asistatã de personal medical calificat
Ø Îngrijirea lãuzei
Ø Îngrijirea nou-nãscutului
· Consiliere în cazul avortului ºi tratamentul complicaþiilor
· Prevenirea ºi depistarea precoce a cancerului de col uterin ºi de sân
· Prevenirea ºi tratamentul infecþiilor cu transmitere sexualã
· Diagnosticul (ºi tratamentul) sterilitãþii /infertilitãþii
· Prevenirea ºi tratamentul violenþei domestice ºi abuzului sexual
· Educaþie ºi consiliere pentru toate aspectele menþionate

DREPTURILE CLIENTULUI ÎN SERVICIILE DE PLANIFICARE FAMILIALÃ
1. Dreptul la informaþie
Comunitatea are dreptul de a fi informatã cu privire la beneficiile planificãrii familiale, precum
ºi unde ºi cum se pot obþine servicii care îi pot ajuta sã-ºi planifice numãrul dorit de copii.
2. Dreptul la acces la servicii
Orice persoanã are dreptul de a beneficia de servicii PF, indiferent de situaþia sa socioeconomicã, religie, convingeri politice, etnie, stare civilã, reºedinþã ºi alte caracteristici care
ar putea sã o includã într-un grup particular.
3. Dreptul la alegere
Indivizii ºi cuplurile au dreptul de a alege în mod liber dacã sã foloseascã sau nu
planificarea familialã, dreptul de a-ºi alege metoda doritã, dreptul de a schimba folosirea unei
metode cu alta, atâta timp cât nu existã contraindicaþii medicale.
4. Dreptul la siguranþã
Clienþii au dreptul de a fi protejaþi de toate complicaþiile posibile asociate cu utilizarea unei
metode contraceptive, care ar putea avea efecte negative asupra sãnãtãþii lor.
5. Dreptul la intimitate
Clienþii au dreptul la intimitate în timpul discuþiilor cu furnizorii de servicii PF ºi a
examinãrii medicale.
6. Dreptul la confidenþialitate
Clientul are dreptul sã ºtie cã toate informaþiile, detaliile despre serviciile sau tratamentele
primite nu vor fi sub nici o formã comunicate altor persoane fãrã consimþãmântul sãu.
7. Dreptul la demnitate
Clienþii PF au dreptul de a fi trataþi cu politeþe, consideraþie, atenþie ºi respect, indiferent
de nivelul lor de educaþie, statutul social sau alte caracteristici care ar putea conduce la unele
forme de discriminare.
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8. Dreptul la confort
Clienþii au dreptul sã primeascã servicii de PF într-un mediu confortabil. Perioada de
aºteptare nu trebuie sã fie prea lungã.
9. Dreptul la continuitate
Clienþii au dreptul de a beneficia de servicii PF ºi de a avea acces la metode contraceptive
atâta timp cât au nevoie de ele.
10. Dreptul la exprimarea opiniei
Clienþii au dreptul de a-ºi exprima opiniile faþã de serviciile primite, indiferent dacã acestea
sunt pozitive sau negative.

BENEFICIILE UTILIZÃRII PLANIFICÃRII FAMILIALE
Beneficii pentru femei:
· Reducerea avorturilor, deci a bolilor ºi complicaþiilor care pot apãrea dupã avort
· Mai puþine femei care mor la naºtere sau în timpul sarcinii, prin spaþierea naºterilor
· Reducerea problemelor legate de sarcinã ºi naºtere
· Prevenirea unor boli precum: sarcina extrauterinã, cancer, chisturi de ovar, noduli la
sân, anemie
· Prevenirea infecþiilor cu transmitere sexualã
· Relaþie mai bunã cu partenerul

Beneficii pentru copii:
· Copiii nãscuþi atunci când sunt doriþi de familie sunt mai bine îngrijiþi, mai bine
alimentaþi, mai bine educaþi, mai sãnãtoºi
· Mai puþini copii nãscuþi prematur sau cu greutate micã
· Mai puþini copii care mor în primul an de viaþã (scãderea mortalitãþii infantile cu cel
puþin 20% dacã intervalul dintre naºteri este de minimum 2 ani)
· Alimentaþia naturalã (alãptarea) protejeazã copiii de diaree ºi alte boli infecþioase

Beneficii pentru familie:
· Soþul se bucurã de mai multã atenþie din partea soþiei, care nu este împovãratã cu
îngrijirea unui numãr prea mare de copii
· Imbunãtãþirea relaþiei de cuplu (scade îngrijorarea legatã de apariþia unei sarcini
nedorite), viaþã de familie armonioasã
· Prevenirea infecþiilor cu transmitere sexualã
· Mai bunã alocare a resurselor financiare ale familiei
· Posibilitatea de a oferi copiiilor o educaþie mai bunã
· Alegerea momentului potrivit de a avea copiii doriþi, care vor fi mai bine îngrijiþi

Beneficii pentru comunitate:
· Prevenirea abandonãrii copiilor în maternitãþi ºi spitale
· Mai puþini copii crescuþi în orfelinate
· Oameni mai sãnãtoºi, cu putere de muncã
· Folosirea banilor economisiþi pentru alte nevoi ale comunitãþii.
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Principii de bazã ale sãnãtãþii reproducerii ºi planificãrii familiale

LEGÃTURA DINTRE MORTALITATEA MATERNÃ ªI INFANTILÃ
ªI FACTORII DE RISC
Vârsta („prea tânãrã” sau „prea bãtrânã“ pentru a avea copii)
· Mamele cu vârste sub 18 ani sau peste 35 ani au risc mult mai mare de a avea
complicaþii în timpul sarcinii.
· Amânarea sarcinii dupã vârsta de 20 ani ºi evitarea sarcinii dupã 35 ani, pot contribui
la scãderea numãrului deceselor materne cu 8-40%.
· Dacã sarcina ar putea fi amânatã pânã când mamele „prea tinere” vor ajunge la vârsta
potrivitã ºi evitatã în cazul mamelor „prea bãtrâne” sau „prea bolnave”, impactul asupra
mortalitãþii materne ºi infantile ar fi semnificativ.

Numãrul naºterilor („prea multe“)
· Cu cât o femeie naºte mai mulþi copii, cu atât riscul ei de deces în timpul sarcinii sau
la naºtere este mai mare.
· Femeile care au mai mult de 5 naºteri, au risc mai mare de a prezenta complicaþii la
naºtere ºi de a avea nevoie de operaþie cezarianã (care nu este întotdeauna posibilã
destul de rapid).
· Femeile cu mai mult de 2-3 naºteri au risc mai mare de pierde sarcina (avort spontan)
sau de a naºte un copil mort.

Intervalul dintre naºteri („prea aproape“)
· Existã o legãturã directã între intervalul dintre naºteri ºi mortalitatea infantilã.
· Copiii nãscuþi la intervale mai mici de 2 ani faþã de fraþii lor, au risc dublu de a muri
faþã de copiii nãscuþi la interval mai mare de 2 ani (prin: naºtere prematurã, greutate
micã la naºtere, malnutriþie, anemie).
· Un copil mai mic de 2 ani care este „înlocuit” de un frate nou-nãscut, are risc mai mare
de a se îmbolnãvi ºi muri.
· Cu cât naºterile sunt mai apropiate, cu atât mama are risc mai mare de a avea
complicaþii sau de a muri.
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Reproducerea umanã

ORGANELE DE REPRODUCERE MASCULINE ªI FUNCÞIILE LOR
Penis – Organ extern masculin prin care sperma ºi urina sunt eliminate din organism. În
timpul actului sexual depoziteazã sperma în vaginul femeii.
Uretra – un tub subþire, lung, care strãbate penisul. Conduce sperma sau urina în afara
organismului bãrbatului.
Scrot –Pungã de piele care conþine cele douã testicule, pe care le protejeazã.
Testiculele (2) – Glande sexuale masculine, rotunde, care încep sã funcþioneze la pubertate.
Produc ºi stocheazã spermatozoizii, precum ºi hormonul sexual masculin (testosteronul).
Epididimul (2) – Organe situate
deasupra testiculelor, în care se stocheazã
Vezica urinarã
spermatozoizii produºi în testicule.
Canalul
Vase (canale) deferente (2) – Tuburi
deferent
subþiri, lungi care transportã spermatozoizii de la fiecare epididim cãtre uretrã.
Vezicule seminale (2) – Glande situate
în spatele vezicii urinare; secretã un lichid
Penis
vâscos, lãptos care contribuie la formarea
Vezicula
Uretra
spermei.
seminalã
Prostata – O glandã localizatã sub
Prostatã
vezica urinarã, care secretã un lichid
lãptos care contribuie deasemenea la
Epididim
formarea spermei.
Testicul

Scrot

Începând de la pubertate, spermatozoizii sunt produºi continuu în testiculele
localizate în scrot. Pe mãsurã ce spermatozoizii se maturizeazã, înainteazã spre epididim, unde pot sã rãmânã pânã la douã sãptãmâni.
Apoi spermatozoizii pãrãsesc epididimul ºi ajung în vasele (canalele) deferente. Acestea trec
prin veziculele seminale ºi prin prostatã, care elibereazã un lichid care se amestecã cu
spermatozoizii ºi formeazã sperma. În timpul ejaculãrii (eliminarea în forþã a spermei din
penis), sperma strãbate penisul ºi uretra, ºi se eliminã prin orificiul uretral în timpul ejaculãrii.
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ORGANELE DE REPRODUCERE FEMININE ªI FUNCÞIILE LOR
Organele externe
Vulva – Organ genital extern al femeii,
alcãtuit din labiile mari, labiile mici, clitoris,
orificiul vaginal ºi orificiul uretral.
Labiile mari (externe) – Douã pliuri groase
de piele acoperite cu pãr.
Labiile mici (interne) – Douã pliuri subþiri
de piele, situate între labiile mari.
Clitoris – O structurã micã, rotundã,
cãrnoasã, localizatã la punctul de întâlnire a
labiilor mici; este punctul cel mai important
al excitãrii femeii.
Orificiul uretral (sau urinar) – Locul pe
unde urineazã femeia.
Vaginul – se deschide printr-un orificiu
localizat între uretrã ºi anus.

Labia mare

Clitoris

Labia micã
Orificiul urinar

Vagin

Anus

Organele interne
Vaginul – canal care se extinde dinafara
corpului pânã la uter. Pe aici se scurge
sângele menstrual ºi trece copilul în timpul
2
naºterii; locul unde are loc actul sexual.
Colul uterin – porþiunea inferioarã a
uterului, de unde începe vaginul.
1
3
Uterul – Un organ muscular în formã de
parã; începe sã se dezvolte la pubertate; din
1. Ovar
el se eliminã periodic înveliºul intern, sub
2. Trompa
4
formã de menstruaþie; este locul în care se
uterinã
dezvoltã copilul pânã la naºtere.
3. Uter
5
Trompele uterine (2) – douã tuburi care
4. Col uterin
pornesc din partea superioarã de la uter ºi se
5. Vagin
terminã în apropierea ovarelor, ca un pavilion
deschis la capãt; este locul prin care trece ovulul dinspre ovar spre uter ºi unde se produce
fecundaþia.
Ovarele (2) – glandele sexuale feminine; conþin o mulþime de celule (ovule), pe care încep
sã le elibereze, de la pubertate pânã la menopauzã; secretã hormonii sexuali feminini (estrogen
ºi progesteron).
Fiecare fetiþã se naºte cu mii de ovule în ovare. Ovulele sunt atât de mici încât nu se vãd
cu ochiul liber. Când fetiþa ajunge la pubertate, în fiecare lunã se eliminã din ovar câte un
ovul, proces care se numeste ovulaþie. Acest ovul este preluat de capãtul trompei uterine ºi
începe sã înainteze spre uter. O femeie poate rãmâne însãrcinatã dacã are contacte sexuale în
aceastã perioadã ºi dacã are loc fecundaþia (ovulul se uneºte cu spermatozoidul, formând un
“ou” din care va creºte apoi copilul).
În fiecare lunã, uterul se pregãteºte pentru primirea oului: înveliºul din interior (mucoasa)
se îngroaºe, ca o plãpumioarã, pregãtindu-se sã primeascã ovulul fecundat.
Dacã ovulul nu este fecundat, uterul este “dezamãgit” cã “musafirul aºteptat” nu a venit
ºi eliminã înveliºul interior, împreunã cu o cantitate de sânge, sub forma de menstruaþie.
Dacã ovulul este fecundat, oul care rezultã cãlãtoreºte câteva zile cãtre uter, unde se
cuibãreºte în mucoasa (plãpumioara) pregãtitã sã îl primeascã. Când se întâmplã acest lucru,
înveliºul din interiorul uterului rãmâne pe loc, deci menstruaþia nu mai apare.
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CICLUL MENSTRUAL
Evenimentele prin care organismul femeii se pregãteºte în fiecare lunã pentru o eventualã
sarcinã se repetã periodic, sub forma ciclului menstrual. Acesta se desfãºoarã în mai multe faze:
1. Femeia are menstruaþie (sângerarea lunarã).
2. Urmeazã câteva zile fãrã sângerare sau alte secreþii.
3. Începe sã aparã o secreþie care devine tot mai abundentã, elasticã, transparentã,
asemãnãtoare albuºului de ou (mucus).
4. Are loc ovulaþia.
5. Apoi secreþia se reduce, îºi pierde elasticitatea, devine mai vâscoasã.
6. Femeia poate avea o serie de schimbãri fizice ºi emoþionale care dureazã câteva zile.
7. Apare urmãtoarea menstruaþie (începe un nou ciclu menstrual).

Ciclul menstrual

Ciclul menstrual începe
în prima zi a menstruaþiei

Mucus cervical

Ciclul menstrual se încheie
cu o zi înaintea menstruaþiei
urmãtoare

Cantitate redusã

Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
în domeniul Sãnãtãþii Reproducerii

Abndent, elastic,
transparent

Vâscos, fãrã
elasticitate

15

Sesiunea

3

Reproducerea umanã

FERTILITATEA
Fertilitatea unui cuplu poate fi comparatã cu însãmânþarea plantelor din timpul diferitelor anotimpuri.
o Însãmânþarea în timpul anotimpului ploios, urmat de soare, va duce la creºterea plantelor.
La fel, o femeie poate rãmâne însãrcinatã în timpul zilelor ei „ploioase”, sau fertile.
o Dacã însãmânþarea se face într-un anotimp secetos nu vor creºte plante. La fel, o femeie
nu poate rãmâne însãrcinatã în timpul zilelor ei „secetoase”, sau nefertile.
· Bãrbatul este
fertil în orice
zi, de la
pubertate
pânã la o
vârstã foarte
înaintatã.
· Femeia este
fertilã de la
pubertate pânã
la menopauzã,
dar numai
câteva zile în
fiecare lunã.

· Femeia poate
rãmâne
însãrcinatã
dacã are
contact sexual
în zilele ei
fertile.

Identificarea perioadei fertile a femeii poate ajuta cuplul sã-ºi planifice copiii doriþi (sã
evite contactele sexuale dacã nu doreºte o sarcinã, sau sã aibã contacte sexuale în aceastã
perioadã dacã doreºte un copil).
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FECUNDAÞIA ªI CONCEPÞIA
Pentru apariþia sarcinii este nevoie de unirea celor douã celule sexuale: celula masculinã
(spermatozoid) ºi celula femininã (ovul).
Cele douã tipuri de celule sexuale sunt produse de organele sexuale masculine, respectiv
feminine.

Un spermatozoid
pãtrunde în ovul:
se produce fecundaþia

Ovulul fecundat (ou)
se divide

în 2 celule

apoi în patru

apoi într-o multitudine de celule
care se cuibãresc în uter

ºi devin

un embrion

un fãt

cu placentã ºi membrane
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CONCEPÞIE-CONTRACEPÞIE-CONTRACEPTIVE
Concepþie = procreere, faptul cã o femeie rãmâne însãrcinatã.
Contracepþie (contra = împotrivã, cepþie = concepþie): modalitãþi de prevenire a sarcinii sau
concepþiei.

Condiþiile necesare pentru ca o femeie sã rãmânã însãrcinatã:
· Eliberarea unui ovul din ovar
· Trompe uterine normale
· Prezenþa spermatozoizilor în spermã
· Spermatozoizii depozitaþi în vagin
· Spermatozoizii pãtrunºi în uter prin colul uterin
· Spermatozoizi în numãr suficient ºi cu mobilitate normalã (pentru a putea ajunge în
trompele uterine, unde este fecundat ovulul)
· Înveliºul intern al uterului (mucoasa uterinã) pregãtit pentru a primi oul (ovulul fecundat)

Contraceptive = mijloacele folosite de o persoanã/un cuplu pentru a împiedica concepþia
ºi apariþia unei sarcini; metode care împiedicã întâlnirea unui ovul cu un spermatozoid.
Existã mai multe tipuri de metode. Unele sunt cunoscute ºi folosite de oameni de multã
vreme, fãrã a avea o bazã ºtiinþificã, de aceea se mai numesc ºi metode tradiþionale. Altele, au
apãrut pe baza unor observaþii ºtiinþifice, sunt bine studiate ºi cunoscute de medici, farmaciºti,
biologi ºi se numesc metode moderne de contracepþie sau metode de planificare familialã.
În România au fost folosite foartã multã vreme metodele tradiþionale, din cauzã cã nu erau
disponibile metodele moderne. Unele persoane s-au obiºnuit cu aceste metode ºi continuã sã
le foloseascã ºi astãzi, chiar dacã ele nu sunt foarte eficiente, iar unele dintre metode au chiar
efecte dãunãtoare asupra sãnãtãþii.
Studiile realizate în România asupra Sãnãtãþii Reproducerii aratã cã tot mai multe persoane
folosesc metode moderne de contracepþie, ceea ce a dus la scãderea numãrului de avorturi ºi
a mortalitãþii femeilor de vârstã fertilã.

METODELE TRADIÞIONALE DE CONTRACEPÞIE
Metoda coitului întrerupt (“retragerea”, “feritul” sau “fereala”, “prosopul”)
Constã în retragerea penisului din vagin înainte de ejaculare ºi eliminarea spermei în afara
organelor genitale ale femeii, cu scopul de a împiedica spermatozoizii sã pãtrundã în tractul
genital al femeii. Este o metodã discutabilã ca eficienþã, cel mai adesea sarcina poate sã aparã
datoritã prezenþei spermatozoizilor în lichidul pre-ejaculator (secreþia care apare la nivelul
glandului atunci când bãrbatul este excitat sexual).

Spãlãturile/duºurile post-coitale
Metoda constã în efectuarea spãlãturii vaginale imediat dupã contactul sexual, în scopul
îndepãrtãrii spermatozoizilor din vagin. Se poate face cu ajutorul duºului sau cu irigatorul.
Eficienþa metodei este scãzutã, practic fãrã valoare, deoarece spermatozoizii trec rapid din
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vagin în canalul cervical (în aproximativ 30-60 de secunde), pentru a intra în uter ºi de acolo,
mai departe, în trompele uterine, încercând sã întâlneascã un ovul.
Folosirea unor substanþe chimice introduse în vagin (oþet, sare de bucãtãrie, sare de lãmâie º.a.)
În absenþa unor mijloace ºtiinþifice de evitare a sarcinilor nedorite, de-a lungul timpului,
oamenii au folosit diverse substanþe chimice în acest scop. Este adevãrat cã unele dintre ele
au efecte distructive asupra spermatozoizilor, dar ºi asupra þesuturilor umane; ele pot produce
iritaþii ºi chiar leziuni, rãniri, atât bãrbatului, cât –mai ales- femeii, la nivelul mucoasei din
vagin ºi a colului uterin, favorizând pãtrunderea microbilor ºi chiar apariþia unor leziuni
distructive (cervicite, “ranã pe col”). Eficienþa acestor substanþe este destul de redusã.
Se recomandã sã fie folosite doar produsele moderne, special concepute sã distrugã numai
spermatozoizii, fãrã sã afecteze sãnãtatea, numite spermicide.

METODELE MODERNE DE CONTRACEPÞIE (PLANIFICARE FAMILIALÃ)
METODE NATURALE
§ Metoda amenoreei de lactaþie
§ Metode bazate pe recunoaºterea perioadei fertile:
o Metoda calendarului (ritmului)
o Metoda mucusului cervical
o Metoda temperaturii bazale
o Metoda simpto-termicã
§ Metoda standard a zilelor fertile (Metoda “mãrgelelor”)

METODE DE BARIERÃ
§ Prezervativul
§ Metode vaginale
o Diafragma
o Spermicidele
o Cupola cervicalã

METODE HORMONALE
§ Contraceptive hormonale combinate:
o Contraceptive orale combinate (pilule)
o Contraceptive injectabile combinate
§ Contraceptive hormonale numai cu progesteron:
o Pilule
o Contraceptive injectabile
o Implant hormonal
o Inel vaginal

DISPOZITIVUL INTRA-UTERIN (DIU)
§ DIU cu cupru
§ DIU cu progesteron

STERILIZAREA CHIRURGICALÃ VOLUNTARÃ
§
§

masculinã - vasectomia
femininã - ligatura trompelor

CONTRACEPÞIA DE URGENÞÃ
§
§

cu pilule
cu DIU
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METODELE NATURALE
Metodele naturale sunt acele metode de prevenire a sarcinii când cuplul nu foloseºte
nimic strãin corpului uman, se bazeazã doar pe recunoaºterea perioadelor fertile ale femeii ºi
evitarea contactului sexual în aceste perioade.
Femeia poate rãmâne gravidã începând de la pubertate pânã la menopauzã. Existã 3 situaþii
în care femeia nu poate rãmâne însãrcinatã: când este deja gravidã, când alãpteazã ºi când se
aflã în perioada ne-fertilã a ciclului menstrual.

METODA AMENOREEI DE LACTAÞIE (MAL)
Metoda constã în utilizarea alãptatului ca metodã temporarã de contracepþie. Conferã o
protecþie naturalã împotriva sarcinii ºi încurajeazã începerea utilizãrii unei alte metode în
momentul potrivit (amenoree înseamnã absenþa menstruaþiei, iar lactaþie semnificã faptul cã
este legatã de alãptare).
Femeia este protejatã în mod natural de o sarcinã atunci când:
· Alimenteazã copilul la sân în mod frecvent, atât în timpul zilei, cât ºi în timpul nopþii,
fãrã sã-i mai dea alt lapte în completare sau altceva de mâncare. Intervalul dintre douã
supturi nu depãºeºte 4 ore ziua ºi 6 ore noaptea. Tehnica alãptatului este corectã (sunt
goliþi ambii sâni la fiecare supt).
· Sugarul are vârsta mai micã de 6 luni.
· Menstruaþiile încã nu au revenit dupã naºtere.

Eficienþa metodei este foarte ridicatã dacã se respectã toate condiþiile enumerate.
Avantaje
· Metoda este foarte eficientã în primele 6 luni dupã naºtere
· Poate fi folositã imediat dupã naºtere, nu necesitã controale medicale
· Nu costã nimic
· Nu are legãturã cu actul sexual
· Încurajeazã alimentarea naturalã (alãptarea) copilului, cu numeroase beneficii atât
pentru mamã, cât ºi pentru copil
· Nu are nici un efect secundar.
Pentru copil:
Ø Alãptatul oferã cea mai bunã modalitate de hrãnire
Ø Protejeazã copilul de bolile diareice
Ø Asigurã protecþie faþã de anumite boli infecþioase, care pot fi foarte grave pentru un
sugar/copil mic (prin trecerea anticorpilor de la mamã în lapte)
Ø Ajutã formarea unei legãturi afective mai strânse între mamã ºi copil
Pentru mamã:
Ø
Ø
Ø
Ø

Grãbeºte revenirea uterului la dimensiunile normale ºi reduce hemoragia dupã naºtere
Protejeazã femeia de apariþia unei noi sarcini
Oferã protecþie faþã de cancerul mamar
Sentimente pozitive, legãtura afectivã deosebitã în perioada alãptãrii

Dezavantaje
· Metoda nu este sigurã mai mult de 6 luni
· Nu protejeazã faþã de ITS/HIV
· Dacã mama este infectatã cu HIV, existã riscul ca virusul sã treacã prin lapte ºi sã
infecteze ºi copilul.
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Ce spunem unei femei despre metoda amenoreei de lactaþie (MAL)
Când poþi folosi MAL?
· Dacã nu þi-a venit menstruaþia dupã ce ai nãscut
· Copilul este hrãnit exclusiv la sân, fãrã pauze mai mari de 4 ore în timpul zilei sau mai
mari de 6 ore noaptea
· Copilul are mai puþin de 6 luni.
Când nu mai este potrivitã?
· Când copilul a împlinit 6 luni
· Dacã þi-a venit menstruaþia
· Dacã îi dai copilului ºi alt lapte în completare sau alte alimente.
Ce poþi face ca metoda sã fie eficientã?
· Alãpteazã copilul ”la cerere”, ziua ºi noaptea, din ambii sâni
· Evitã intervale mai mari de 4 ore ziua ºi 6 ore noaptea între supturi
· Oferã copilului numai sân în primele 6 luni
· Nu oferi copilului alte lichide; laptele tãu este suficient pentru a-i potoli setea ºi foamea,
deopotrivã
· Nu folosi biberoane sau suzete
· Dacã trebuie sã pleci de acasã pentru câteva ore, mulge-te ºi lasã laptele sã fie dat
copilului cu cana, nu cu biberonul!
Eºti protejatã faþã de ITS /HIV?
· Metoda nu te protejeazã faþã de ITS!
· Foloseºte prezervativul dacã existã riscul unei infecþii cu transmitere sexualã, cu atât
mai mult cã alãptezi, ºi existã riscul de a transmite infecþia ºi copilului.
Când trebuie sã ceri sfatul medical?
· Ori de câte ori ai o problemã cu folosirea metodei.
· Dacã ai nevoie de prezervative sau o altã metodã contraceptivã
· Dacã te temi cã ai fost expusã unei infecþii cu transmitere sexualã

METODELE BAZATE PE RECUNOAªTEREA PERIOADEI FERTILE
(ABSTINENÞA PERIODICÃ)
Aceste metode se bazeazã pe identificarea zilelor fertile ale femeii ºi evitarea contactelor
sexuale în aceastã perioadã. Faza/perioada fertilã este acel interval al ciclului menstrual în care
femeia poate rãmâne însãrcinatã (câteva zile, în preajma ovulaþiei).
Identificarea/recunoaºterea perioadei fertile (momentul în care începe ºi cel în care se
sfârºeºte faza fertilã a ciclului menstrual) se poate face:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Cu ajutorul calendarului -Metoda calendarului
Urmãrind aspectul secreþiei vaginale - Metoda mucusului cervical
Mãsurând temperatura corpului - Metoda temperaturii bazale
Urmãrind modificãrile colului uterin – Metoda palpãrii colului uterin
Urmãrind modificãrile corpului împreunã cu mãsurarea temperaturii - Metoda simpto-termicã
Cu ajutorul unor mãrgele - Metoda standard a zilelor fertile

Metoda calendarului, una dintre cele mai vechi ºi utilizate metode peste tot în lume,
necesitã calcularea zilelor fertile din fiecare ciclu menstrual. Femeia trebuie sã þinã o evidenþã
strictã a ciclurilor menstruale pe o perioadã de minim 6 luni înainte de a începe utilizarea
acestei metode.
Ciclul menstrual înseamnã intervalul de timp cuprins între douã menstruaþii (calculate din
prima zi de sângerare).
Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
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Metoda temperaturii bazale presupune mãsurarea temperaturii corpului în fiecare
dimineaþã, la aceeaºi orã, la trezirea din somn, înainte de a coborî din pat, ºi notarea
temperaturii pe un grafic, timp de câteva luni. În momentul ovulaþiei, temperatura creºte cu
0,2-0,5 grade Celsius ºi se menþine crescutã pânã în preajma urmãtoarei menstruaþii.

Metoda mucusului cervical constã în urmãrirea secreþiei din vagin în fiecare zi (aspectul
ºi cantitatea secreþiilor cervicale). Câteva zile dupã menstruaþie, secreþia este redusã; apoi
devine din ce în ce mai abundentã, dând senzaþia de umezealã ºi putând fi vãzutã pe deget,
pe hârtia igienicã sau pe lenjerie; în perioada fertilã, atunci când se produce ovulaþia, secreþia
este abundentã, elasticã, fluidã, transparentã (ca albuºul de ou). Apoi secreþia devine
lipicioasã, vâscoasã, îºi pierde elasticitatea ºi transparenþa ºi se reduce cantitativ/dispare.
Metoda simpto-termicã sau metoda indicatorilor multipli combinã mai multe
elemente din cele descrise mai sus, pentru a determina mai corect perioada fertilã.
Se urmãresc: secreþiile vaginale ºi temperatura bazalã, precum ºi alte semne care pot însoþi
ovulaþia (colul uterin întredeschis, uºoara sângerare care însoþeºte uneori ovulaþia, dureri
abdominale).

Eficienþa acestor metode
Este redusã ºi variazã în funcþie de corectitudinea utilizãrii metodei ºi de comportamentul
sexual al cuplului în perioada fertilã (de exemplu, cuplurile care nu vor avea deloc contacte
sexuale, vor avea o eficienþã mai mare decât cele care vor practica coitul întrerupt).

Avantaje
Cu toate cã metodele naturale nu sunt la fel de eficiente ca alte metode, ele au o serie de
avantaje:
· nu influenþeazã starea de sãnãtate, nu constituie nici un risc pentru sãnãtate
· pot fi folosite de orice persoanã, nu au limite de utilizare, nu au efecte secundare
· nu costã nimic
· sunt reversibile imediat (femeia poate rãmâne însãrcinatã imediat)
· dupã ce a fost învãþatã, metoda nu mai necesitã ajutor din partea personalului medical
· odatã învãþatã corect, metoda poate fi folositã atât pentru evitarea cât ºi pentru
obþinerea unei sarcini, în funcþie de interesul cuplului
· implicã ambii parteneri în asumarea responsabilitãþilor legate de sarcinã
· metoda este acceptatã de unele grupãri religioase care resping alte metode contraceptive

Dezavantaje
· în cadrul utilizãrii obiºnuite, eficienþa este destul de redusã
· metoda calendarului presupune înregistrarea datelor despre ciclul menstrual pe o
perioadã lungã (6-12 luni) în care trebuie folositã altã metodã care sã nu influenþeze
ciclul menstrual
· necesitã o perioadã de învãþare a semnelor care indicã perioada fertilã.
· atingerea organelor genitale este inacceptabilã pentru unele femei
· abstinenþa temporarã poate fi inacceptabilã sau dificilã pentru unele cupluri
· metodele naturale pot deveni nesigure ºi greu de utilizat atunci când femeia este
bolnavã (are febrã, infecþii vaginale, alãpteazã sau prezintã orice alte condiþii care pot
modifica temperatura corpului, mucusul cervical sau lungimea ciclului menstrual)
· în situaþiile în care ciclurile menstruale sunt neregulate, eficienþa abstinenþei periodice
este discutabilã
· nu protejeazã împotriva bolilor cu transmitere sexualã.

22

Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
în domeniul Sãnãtãþii Reproducerii

Metode de planificare familialã

Sesiunea

4

METODA ZILELOR FERTILE sau METODA MÃRGELELOR
Ce este metoda zilelor fertile?
· Metoda zilelor fertile este o metodã naturalã de planificare familialã, care poate fi
folositã de femeile cu ciclu menstrual regulat (intervalul dintre douã menstruaþii de 26
- 32 de zile).
· Identificã perioada fertilã, în care femeia poate rãmâne însãrcinatã, din ziua a 8-a pânã
în ziua a 19-a a ciclului menstrual.
· Ajutã cuplul sã practice planificarea familialã, evitând contactul sexual neprotejat în zilele
fertile dacã nu doreºte o sarcinã, sau având contacte sexuale dacã cei doi doresc un copil.
· Femeia foloseºte un ºirag de mãrgele colorate pentru a ºti care sunt zilele fertile.
· ªiragul de mãrgele reprezintã zilele ciclul menstrual. Mãrgeaua roºie marcheazã prima
zi a menstruaþiei. Mãrgelele albe reprezintã zilele în care femeia poate rãmâne
însãrcinatã. Mãrgelele maro indicã zilele în care probabilitatea de a rãmâne însãrcinatã
este foarte micã sau exclusã. ªiragul are un inel care poate fi mutat de-a lungul
mãrgelelor ºi un cilindru negru cu o sãgeatã, care aratã direcþia în care trebuie mutat
inelul. Acest cilindru nu trebuie considerat ca o zi a ciclului.

Cum se folosesc mãrgelele?
În prima zi a menstruaþiei mutã inelul pe mãrgeaua roºie. De asemenea, marcheazã ziua în
calendar.
În fiecare dimineaþã mutã inelul pe urmãtoarea mãrgea. Întotdeauna mutã inelul în direcþia
sãgeþii, de la capãtul îngust al mãrgelei cãtre cel larg.
Inelul trebuie mutat chiar ºi în zilele în care ai menstruaþie.
În cazul în care uiþi dacã ai mutat sau nu inelul, verificã în calendar când a început
menstruaþia. Numãrã zilele de când a început menstruaþia, începând cu cea ROªIE, ºi mutã
inelul peste un numãr egal de mãrgele.
Când inelul se aflã pe o mãrgea MARO poþi avea contact sexual. Acestea sunt zilele în care
probabilitatea de a rãmâne însãrcinatã este foarte micã sau exclusã.
Când inelul se aflã pe o mãrgea ALBÃ, evitã contactul sexual neprotejat. Acestea sunt zilele
în care poþi rãmâne însãrcinatã dacã ai contact sexual.
În ziua în care începe urmãtoarea menstruaþie mutã din nou inelul pe mãrgeaua ROªIE,
sãrind peste mãrgelele care au rãmas. Apariþia menstruaþiei aratã cã a început un nou ciclu.
Mergi la medic dacã menstruaþia începe înainte sã muþi inelul pe mãrgeaua mai închisã la
culoare, sau dacã menstruaþia nu a început pânã în ziua în care ai mutat inelul pe ultima
mãrgea. În aceste situaþii este posibil ca metoda sã nu mai fie potrivitã pentru tine.

Ce poate face cuplul în cele 12 zile fertile?
Cuplurile folosesc diverse tactici în zilele fertile. Metoda îi ajutã sã identifice zilele în care
existã riscul ca femeia sã rãmânã gravidã. Cuplul este învãþat cã trebuie sã evite contactele
sexuale între zilele 8 ºi 19 ale ciclului menstrual. Bazându-se pe aceastã informaþie unele
cupluri aleg abstinenþa (nu au deloc contact sexual în acestã perioadã), altele folosesc metode
de barierã, cum ar fi prezervativul, în perioada fertilã. Cel mai important element în alegerea
unei soluþii pentru perioada fertilã, este comunicarea între parteneri.
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METODELE DE BARIERÃ
Metodele de barierã sau metodele locale, sunt mijloace care se aplicã local, la nivelul
organelor genitale.
Ele împiedicã apariþia sarcinii prin interpunerea unei bariere între spermatozoizi ºi ovul.
Barierele pot fi:
- mecanice –metode care constituie un obstacol pentru spermatozoizi
- chimice –substanþe care distrug spermatozoizii
Metodele pot fi destinate:
- bãrbatului: prezervativul masculin (condom)
- femeii: diafragma, spermicidele, cupola cervicalã, prezervativul feminin (femidom)

PREZERVATIVUL
Prezervativul este un mijloc de protecþie faþã de sarcina nedoritã ºi faþã de ITS. Este
confecþionat din latex (cauciuc) foarte subþire. Unele prezervative sunt acoperite cu un
lubrifiant sau cu substanþe spermicide (care distrug spermatozoizii).
Prezervativul se pune pe penisul aflat în erecþie, înaintea actului sexual ºi se þine pe penis
pânã ce bãrbatul ejaculeazã ºi scoate penisul din vagin. În felul acesta sperma este colectatã
în interiorul prezervativului ºi spermatozoizii nu mai pot sã ajungã sã fecundeze ovulul.

Eficienþa este ridicatã dacã prezervativele sunt folosite corect, la fiecare contact sexual.
Avantaje
· Prezervativele sunt cele mai bune mijloace de prevenire a ITS ºi HIV/SIDA.
· Ajutã la prevenirea unor boli genitale (inflamaþii, infertilitate, cancer de col uterin).
· Pot fi folosite ºi în timpul sarcinii sau în perioada alãptãrii, pentru prevenirea ITS
· Sunt lipsite de nocivitate
· Nu necesitã administrare zilnicã
· Pot fi folosite oricând, fãrã ajutorul personalului medical
· Se pot procura din multe locuri
· Ajutã la prevenirea ejaculãrii premature
· Implicã bãrbatul în contracepþie

Dezavantaje
· Uneori pot determina alergii (la lubrifianþi sau la latex)
· Pot scãdea intensitatea senzaþiilor în timpul actului sexual
· Interferã cu actul sexual
· Existã riscul de a se rupe sau aluneca în timpul actului sexual
· Este nevoie de cooperarea bãrbatului
· Pentru unele persoane procurarea de prezervative, discuþia despre folosirea lor poate fi
stânjenitoare

Ce spunem persoanelor din comunitate despre prezervativ
· Prezervativele sunt folosite pentru prevenirea infecþiilor cu transmitere sexualã, inclusiv
HIV, precum ºi pentru prevenirea sarcinii.
· Prezervativul se aplicã pe penisul în erecþie înaintea contactului sexual, deoarece în
cursul preludiului poate fi eliberat lichid seminal.
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Cum se foloseºte prezervativul
· Verificaþi data expirãrii pe ambalaj. Nu folosiþi prezervativele cu termen depãºit.
· Verificaþi integritatea ambalajului. Dacã ambalajul este deja deschis, prezervativul ar
putea sã nu fie în stare bunã. Nu-l folosiþi!
· Deschideþi ambalajul cu grijã, în locul indicat; aveþi grijã sã nu rupeþi prezervativul.
· Verificaþi integritatea prezervativului; dacã prezervativul este uscat sau lipicios nu
trebuie folosit.
· Nu folosiþi lubrifianþi pe bazã de ulei (vaselinã, uleiuri alimentare, ulei pentru copii) pentru cã acestea
pot distruge prezervativul. Majoritatea prezervativelor sunt deja lubrefiate.
· Nu derulaþi prezervativul înainte de montarea lui pe penis.
· Puneþi prezervativul nederulat (aºa cum îl scoateþi din ambalaj) pe vârful penisului în erecþie.
· Þineþi vârful prezervativului strâns cu douã degete în timp ce derulaþi prezervativul pânã
la baza penisului.
· Lãsaþi suficient spaþiu la vârful prezervativului pentru colectarea spermei.
· Dupã ejaculare, þineþi prezervativul strâns la baza penisului ºi scoateþi penisul din vagin,
înainte sã devinã moale.
· Scoateþi prezervativul de pe penis împingându-l cu grijã spre vârf, fãrã sã-l rulaþi.
· Faceþi un nod pentru a nu permite vãrsarea spermei înafara prezervativului.
· Aruncaþi prezervativul.

Pãstrarea prezervativelor
· Pãstraþi perzervativele în locuri rãcoroase ºi uscate. Nu le pãstraþi pentru perioade lungi
de timp în locuri cãlduroase (de exemplu în torpedoul maºinii în timpul verii sau în
buzunarul de la spate al pantalonilor).
· Folosiþi prezervativul o singurã datã.
· Nu folosiþi prezervative cu ambalaj deteriorat sau dacã sunt uscate, lipicioase sau au
culoarea modificatã.
· Aruncaþi prezervativele utilizate în locuri potrivite (la gunoi; evitaþi aruncarea în vasul
toaletei, unde plutesc sau în locuri unde pot fi gãsite de copii).

Când trebuie sã mergi la doctor
· Dacã prezervativul se rupe.
· Dacã nu eºti mulþumit/ã de folosirea metodei.
· Ai nevoie sã te aprovizionezi (ai grijã sã nu rãmâi fãrã prezervative).
· Dacã te temi cã ai fost expus/ã unei infecþii cu transmitere sexualã

SPERMICIDELE
Spermicidele sunt substanþe special concepute pentru a distruge spermatozoizii, astfel
încât aceºtia nu mai pot ajunge în trompele uterine sã fecundeze ovulul.

Eficienþa depinde de utilizarea corectã ºi constantã ºi de tipul de spermicid.
Avantaje
· Sunt metode destul de eficiente
· Pot fi folosite ºi de femei care alãpteazã
· Folosirea lor poate fi opritã în orice moment
· Pot lubrefia (unge) vaginul, ajutând penetrarea ºi alunecarea penisului
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Dezavantaje
· Rareori, pot avea efecte secundare (iritaþii, alergii)
· Trebuiesc folosite înaintea fiecãrui contact sexual
· Interferã cu actul sexual
· Unele spermicide au nevoie de un timp înainte de a fi eficiente (pânã se topesc)
· Pentru unele persoane pot da impresia de “murdar”

Cum se folosesc?
· Poþi începe sã foloseºti aceste metode oricând doreºti.
· Spermicidele se introduc profund în vagin, în apropierea colului uterin, cu degetele curate
sau cu un aplicator (un fel de seringã de plastic) în cazul cremelor, spumelor ºi gelurilor.
· Introducerea se poate face cu cel mult 1 orã înaintea actului sexual. Dacã foloseºti
tablete, ovule sau filme (foiþe), este nevoie sã aºtepþi minimum 10 minute dupã ce le-ai
introdus în vagin, ca sã se topeascã. Dacã foloseºti gel spermicid nu este nevoie sã mai
aºtepþi, pentru cã acesta este deja lichid. Are ºi avantajul cã lubrefiazã (unge) vaginul
prea uscat.
· Dacã ai mai multe contacte sexuale, trebuie sã îþi pui de fiecare datã o nouã cantitate
de spermicid, înaintea fiecãrui contact.
· Nu ai voie sã faci spãlãturi sau duºuri vaginale cel puþin 6 ore dupã (ultimul) contact sexual!

METODELE HORMONALE
Metodele hormonale se bazeazã pe folosirea unor preparate care conþin cantitãþi foarte
reduse de hormoni sintetizaþi chimic, identici cu cei naturali produºi de ovarele femeilor.
Folosirea acestor produse împiedicã eliberarea ovulelor din ovare (ovulaþia), fãrã sã aibã urmãri
asupra sãnãtãþii femeii.

CONTRACEPTIVELE ORALE COMBINATE (COC) sau PILULELE
Contraceptivele orale, numite ºi pilule anticoncepþionale, au fost unele dintre cele mai bine
studiate medicamente. Sunt pilule sau tablete care conþin cei doi hormoni, asemãnãtori celor
secretaþi de ovarele noastre: estrogen ºi progesteron (hormoni sexuali feminini).
Reprezintã o metodã foarte eficientã ºi cunoscutã de planificare familialã, utilizatã în
siguranþã de multe femei.
Pilulele se gãsesc în pachete speciale, pe o folie de staniol ºi pot avea:
- 21 pilule
-

28 pilule – dintre acestea doar primele 21 sunt pilule anticoncepþionale, celelalte 7 nu
conþin hormoni (pilule “de obiºnuinþã”, de continuare, care ajutã femeia sã “nu îºi iasã
din ritm”, sã ia continuu câte o pilulã în fiecare zi).

Eficienþa pilulelor este foarte mare, dacã pilulele sunt luate corect.
Avantaje
· Reprezintã o metodã de contracepþie sigurã, eficientã ºi uºor de utilizat
· Pot fi folosite de la pubertate pânã aproape de menopauzã
· Nu interfereazã cu actul sexual
· Femeia poate rãmâne gravidã imediat dupã ce întrerupe folosirea lor
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· Au beneficii pentru sãnãtate:
-

Uºureazã menstruaþia (reduc durerile, scad cantitatea de sânge pierdut în timpul
menstruaþiei)
Regleazã ciclul menstrual

-

Reduc acneea (coºurile)

· Scad riscul de apariþie a unor boli: cancer genital, noduli la sâni, sarcini extrauterine,
inflamaþii ale organelor genitale (anexite)

Dezavantaje

Explicaþi
femeilor cã
aceastã metodã
este oferitã
de medic.

· Pot avea unele efecte secundare: greaþã, mici sângerãri între menstruaþii, senzaþie de
tensiune, durere în sâni, ameþeli, dureri de cap, poftã de mâncare crescutã ºi uºoarã
creºtere în greutate
· Trebuie luate corect, în fiecare zi, pentru a fi eficiente
· Nu protejeazã faþã de ITS/HIV
· Nu pot fi folosite în anumite situaþii (în timpul alãptãrii, femei care suferã de anumite
boli, fumãtoare care au mai mult de 35 ani)

Cum se folosesc pilulele?
· Vei începe sã iei pilulele în timpul menstruaþiei.
· Trebuie sã iei câte o pilulã în fiecare zi, la aceeaºi orã. Þine pachetul cu pilule într-un
loc de care sã-þi aminteºti uºor. Ai grijã sã nu fie la îndemâna copiilor!
· Dacã ai un pachet cu 28 pilule, vei lua câte o pilulã în fiecare zi, fãrã nici o pauzã
· Dacã ai un pachet cu 21 pilule, vei lua câte o pilulã în fiecare zi, apoi vei face o pauzã de
7 zile. Ca sã-þi aminteºti mai uºor, noteazã pe calendar când trebuie sã începi o folie nouã.

Ce faci dacã uiþi sã-þi iei pilulele?
· Dacã ai uitat sã iei o singurã pilulã, ia-o imediat ce îþi aminteºti. Vei lua pilula urmãtoare
la ora obiºnuitã (poþi lua astfel 2 pilule în aceeaºi zi sau chiar la aceeaºi orã).
· Dacã ai uitat 2 sau mai multe pilule, este bine sã mergi la medicul care þi-a recomandat
pilulele pentru a verifica ce este de fãcut în continuare.
· În plus, va trebui sã nu ai contacte sexuale sau sã foloseºti o metodã suplimentarã de
protecþie (prezervativ sau spermicid) în urmãtoarele 7 zile.

Protecþie faþã de ITS/HIV –Atenþie: pilulele nu te protejeazã de aceste boli!
Când trebuie sã mergi la control?
· Dacã apar dureri în piept ºi nu poþi respira normal
· Dacã ai dureri de cap foarte mari, cu vederea înceþoºatã
· Dacã ai dureri intense de burtã
· Dacã brusc þi le umflã ºi se înroºeºte un picior
· Ori de câte ori ai nelãmuriri sau eºti îngrijoratã în legãturã cu pilulele pe care le iei
· Dacã tu sau partenerul tãu credeþi cã aþi putea avea o ITS
· Când ai nevoie de folii noi de pilule (nu lãsa niciodatã sã þi se termine pilulele; mergi
din timp sã îþi iei altele noi!)
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CONTRACEPTIVELE INJECTABILE
Sunt flacoane sau fiole cu soluþii care conþin un derivat de progesteron, în cantitãþi foarte
mici; se injecteazã intramuscular la un interval de timp de câteva luni, în funcþie de produs.
În România se gãseºte produsul Depo-Provera, care se administreazã o datã la 3 luni.

Eficienþa este foarte mare.
Avantaje
· Reprezintã o metodã de contracepþie sigurã ºi eficientã
· Este uºor de folosit (o injecþie la 3 luni, deci 4 injecþii pe an)
· Pot fi folosite de femeile care nu pot lua COC din cauza estrogenului
· Nu interfereazã cu actul sexual
· Au beneficii pentru sãnãtate:
-

Reduc menstruaþia (scad cantitatea de sânge pierdut în timpul menstruaþiei) ºi astfel
previn anemia

Dezavantaje
· Trebuie administrate corect, la fiecare 3 luni

Explicaþi
femeilor cã
aceastã metodã
este oferitã
de medic.

· Pot avea unele efecte secundare (ciclu neregulat, mici sângerãri între menstruaþii,
senzaþie de tensiune în sâni, acnee, poftã de mâncare crescutã ºi uºoarã creºtere în
greutate), care pot dura toatã perioada de acþiune a contraceptivului
· Dupã oprirea contraceptivului injectabil, o sarcinã poate sã aparã cu o întârziere de
câteva luni, deci reversibilitatea metodei este mai lentã, nu imediatã ca în cazul pilulelor
· Nu protejeazã faþã de ITS/HIV

Cum se folosesc contraceptivele injectabile?
· La fiecare 3 luni medicul sau asistenta îþi fac o injecþie; prima injecþie se face când eºti
la menstruaþie.
· Trebuie sã mergi la cabinet din 3 în 3 luni pentru injecþie.
· Nu întârzia mai mult de douã sãptãmâni pentru urmãtoarea injecþie.
· Dupã ce þi s-a fãcut injecþia, ai grijã sã nu masezi locul injecþiei.

Ce e de fãcut dacã nu ai ajuns la cabinet pentru injecþie?
· Dacã nu au trecut mai mult de 2 sãptãmâni de la data la care trebuia sã faci injecþia,
du-te la medic cât mai repede pentru a primi o nouã injecþie; eºti încã protejatã (riscul
de a rãmâne gravidã este redus).
· Dacã întârzii mai mult de 2 sãptãmâni, poþi rãmâne gravidã; evitã contactul sexual sau
foloseºte altã metodã (prezervativul) pânã vei ajunge la medic
· Dacã ºti cã vei fi plecatã din localitate la data la care trebuie sã primeºti o nouã injecþie,
poþi merge mai devreme (cu 2 sãptãmâni).

Protecþie faþã de ITS/HIV –Atenþie: injecþia nu te protejeazã de aceste boli!
Când trebuie sã mergi la medic?
· Dacã ai hemoragie sau menstruaþii foarte abundente, cu cheaguri ºi dureri
· Dacã nu þi-a venit menstruaþia mai mult de 3 luni la rând.
· Dacã ai dureri intense de burtã
· Dacã ai dureri mari de cap, persitente
· Ori de câte ori ai nelãmuriri sau eºti îngrijoratã în legãturã cu metoda
· Dacã tu sau partenerul tãu credeþi cã aþi putea avea o ITS
· Din 3 în 3 luni, pentru o nouã injecþie.
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DISPOZITIVUL INTRAUTERIN (DIU)
DIU sau steriletul este un mic obiect din plastic, care se introduce în interiorul uterului,
pentru a împiedica apariþia sarcinii.
În România se gãsesc mai multe tipuri de sterilete:
· DIU cu cupru în formã de T (Cu-380A)
· DIU cu progesteron: Mirena

Eficienþa
Aceste dispozitive sunt foarte eficiente

Avantaje
· Reprezintã o metodã de contracepþie sigurã, eficientã ºi pe termen lung (10 ani)
· Uºor de îndepãrtat ºi femeia poate rãmâne gravidã imediat dupã ce întrerupe folosirea lui
· Nu interfereazã cu actul sexual
· Poate fi folosit de femeile care alãpteazã, femei cu anumite boli, fumãtoare

Dezavantaje

Explicaþi femeii
cã aceastã
metodã este
oferitã de
medicul
ginecolog.

· Poate avea unele efecte secundare (menstruaþii mai lungi, mai abundente, un interval
mai scurt între menstruaþii, secreþii vaginale)
· Nu este potrivitã femeilor care au mai mulþi parteneri sexuali sau au un partener infidel,
deoarece poate creºte riscul ITS ºi inflamaþiilor genitale
· Necesitã un examen ginecologic atent ºi –uneori- teste de laborator pentru a fi montat
în siguranþã pentru sãnãtatea femeii
· Poate induce schimbãri ale ciclului menstrual
· Uneori poate fi expuzat /eliminat fãrã ca femeia sã îºi dea seama imediat
· Femeia trebuie sã verifice lunar cã steriletul este la locul lui
· Nu protejeazã faþã de ITS/HIV

Cum se foloseºte DIU?
· DIU este introdus în interiorul uterului de cãtre medic (de regulã, atunci când femeia
este la sfârºitul unei menstruaþii). Poate fi pãstrat pânã la 10 ani.
· Trebuie sã mergi la un control dupã ce trec 1-2 menstruaþii de la montarea DIU sau dacã
apar alte probleme (dureri, hemoragii, absenþa menstruaþiei)
· În fiecare lunã, dupã menstruaþie, trebuie sã verifici dacã DIU este la locul lui

Protecþie faþã de ITS/HIV –Atenþie: DIU nu te protejeazã de aceste boli! Dacã ai mai mulþi
parteneri sau dacã nu eºti sigurã de fidelitatea partenerul tãu, foloseºte ºi prezervativul pe
lângã DIU sau ia în considerare folosirea altei metode.

Când trebuie sã mergi la control?
Va trebui sã mergi la un control la 3-6 sãptãmâni dupã montarea DIU. Apoi, nu mai este
nevoie sa mergi la medic, decât dacã:
· Nu mai simþi firele DIU sau simþi ceva tare (o porþiune din mânerul DIU)
· Nu þi-a venit menstruaþia sau ai semne de sarcinã
· Ai avut o menstruaþie modificatã (a curs mai mult sânge sau mai puþin decât de obicei,
þi-a venit mai devreme sau mai târziu)
· Ai sângerãri abundente sau prelungite
· Ai dureri de burtã, în special dacã sunt însoþite de febrã, sângerãri
· Crezi cã ai putea avea o ITS
· Doreºti sã renunþi la metodã / vrei sã rãmâi gravidã
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STERILIZAREA CHIRURGICALÃ VOLUNTARÃ
Metodã prin care se asigurã contracepþie persoanelor care nu mai doresc copii. Metoda este
permanentã (pentru tot restul vieþii).
Existã douã tipuri de proceduri chirurgicale:

1. Sterilizarea femininã sau ligatura tubarã
Constã în blocarea sau secþionarea trompelor uterine, astfel încât ovulele eliberate de ovare
nu mai pot veni în contact cu spermatozoizii. De obicei metoda este ireversibilã (femeia nu mai
poate avea copii). Existã ºi operaþii prin care se refac trompele uterine, dar aceste operaþii sunt
costisitoare, iar rezultatele nu sunt sigure. De aceea o persoanã care doreºte sã foloseascã
aceastã metodã trebuie sã se gândeascã foarte bine ºi sã recurgã la operaþie numai dacã este
sigurã cã nu mai doreºte copii, indiferent de ce se va întâmpla în viitor.
Dupã operaþie, femeia va avea cicluri menstruale normale.

2. Sterilizarea masculinã sau vasectomia
Constã în blocarea sau secþionarea canalelor deferente, împiedicîndu-se astfel eliminarea
spermatozoizilor.
Dupã operaþie, bãrbatul va avea erecþii ºi ejaculãri normale, cu diferenþa cã în lichidul
ejaculat nu mai sunt prezenþi spermatozoizi („sãmânþa”).
Ambele sunt operaþii minore, efectuate de obicei cu anestezie localã ºi lipsite de nocivitate
sau efecte secundare.

Eficienþa
Metodele sunt foarte eficiente, în funcþie ºi de tehnica folositã.

Avantaje
· Metodã foarte eficientã
· Permanentã, se face doar o singurã datã
· Nu necesitã controale medicale dupã ce s-a efectuat si nici aprovizionare periodicã
· Nu interfereazã cu actul sexual
· Creºte satisfacþia sexualã, deoarece este eliminatã îngrijorarea faþã de o eventualã
sarcinã nedoritã
· Nu prezintã riscuri pentru sãnãtate si nici efecte secundare pe termen lung
· Raportul cost-eficienþã este scãzut (costã cel mult o datã)

Dezavantaje
Explicaþi
cã aceastã
metodã este
oferitã numai
în spital, de
cãtre chirurgi
specializaþi.

· Posibile complicaþii minore dupã intervenþie: dureri, tumefacþii, sângerãri la locul
inciziei sau infecþii
· Riscuri legate de folosirea anestezicelor
· Necesitã personal medical special instruit, deci este mai puþin accesibilã populaþiei
· Nu oferã protecþie faþã de ITS
· Chirurgia de reversibilizare este dificilã, costisitoare ºi nu este disponibilã în cele mai
multe zone; în plus, rata de reuºitã este redusã, nu poate fi garantatã.

Cine poate folosi SCV?
· Orice persoanã (bãrbat sau femeie) care a fost corect ºi complet informatã ºi care este
absolut sigurã cã nu mai doreºte copii
· Femei care au probleme de sãnãtate ºi pentru care sarcina este foarte riscantã.

Atenþie: sunt metode permanente, ireversibile.
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CONTRACEPÞIA DE URGENÞÃ
Este o metodã de contracepþie care se poate folosi dupã ce contactul sexual a avut loc. Cel
mai frecvent se folosesc pilule, dar se poate folosi ºi DIU (sterilet).

Avantaje
· Eficienþã mare
· Reduce riscul unei sarcini nedorite ºi al unui avort, în cazul unui contact sexual nedorit
sau neprotejat
· Poate fi folositã UUdupã UUcontactul sexual.

Dezavantaje
Explicaþi
femeilor cã
aceastã
metodã este
oferitã de
medici sau
farmaciºti.

· Nu oferã protecþie faþã de ITS
· Nu oferã protecþie pentru contactele sexuale care vor urma
· Are un timp limitat în care se poate folosi
· Nu poate fi folositã des (se recomandã contracepþia de urgenþã cel mult de 2 ori pe an)
· Poate avea efecte secundare (greaþã, vãrsãturi). În general, aceastea nu dureazã mai
mult de 24 de ore.
· Pot sã aparã tulburãri ale ciclului menstrual.

Cum se foloseºte?
· Se înghit tabletele date de medic sau farmacistã, cât mai curând dupã contactul sexual
neprotejat.
· Se ia a doua dozã de tablete dupã 12 ore.
· Important: pilulele pot fi luate în primele 3 zile dupã un contact sexual neprotejat.
· Dacã vomiþi în prima orã dupã ce ai luat pilulele, va trebui sã repeþi doza. Dacã continui
sã vomiþi, mergi la medic!
· Pentru a reduce senzaþia de greaþã, ia pilulele dupã ce mãnânci sau înainte de culcare.

La ce te poþi aºtepta dupã contracepþia de urgenþã?
Nu existã semne imediate care sã indice cã metoda a fost eficientã.
· Menstruaþia poate sã îþi vinã ca de obicei sau cu câteva zile mai devreme sau mai târziu.
· Pot sã aparã sângerãri în afara menstruaþiei.

Când trebuie sa mergi la medic?
· Dacã þi-a întârziat menstruaþia mai mult de 2 sãptãmâni
· Dacã ai alte efecte secundare sau întrebãri.
Ajutaþi femeia care ar putea beneficia de aceastã metodã sã ajungã la medic în timp util.
Acesta îi poate oferi ºi o metodã de contracepþie permanentã.
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ASISTENÞA MATERNÃ ªI ROLUL MEDIATORILOR SANITARI
ÎN PROGRAMUL “MATERNITATEA FÃRÃ RISCURI“
Serviciile de asistenþã maternã
Urmãtoarele servicii sunt destinate pentru a ajuta femeile sã aducã copii pe lume în
siguranþã, fãrã incidente, complicaþii sau decese. Ele ar trebui sã fie accesibile tuturor
femeilor, în orice situaþie, printr-o reþea medicalã.
· Educaþia sanitarã a populaþiei;
· Îngrijiri ºi consiliere prenatalã, inclusiv promovarea alimentaþiei corecte a femeilor
înainte de sarcinã;
· Asistenþã medicalã de specialitate la naºtere;
· Prevenirea ºi tratarea complicaþiilor obstetricale, inclusiv urgenþele;
· Îngrijiri postnatale;
· Rezolvarea eficientã a complicaþiilor avortului, naºterii;
· Consiliere, informaþii ºi servicii de planificare familialã.

Rolul Mediatorilor Sanitari Romi
· Educarea femeilor gravide ºi a familiilor lor în legãturã cu sarcina ºi nevoile femeii în
aceastã perioadã
· Informarea comunitãþii despre serviciile existente pentru asistenþa mamei ºi copilului ºi
despre dreptul de a beneficia gratuit de aceste servicii
· Încurajarea femeilor gravide de a merge regulat la consultaþiile prenatale
· Informarea femeilor gravide ºi a familiilor lor în legãturã cu “semnele de alarmã” din
timpul sarcinii, când trebuie sã se adreseze medicului fãrã întârziere
· Informarea femeilor gravide ºi a familiilor lor despre semnele naºterii ºi despre
avantajele de a naºte la spital, sub supraveghere medicalã de specialitate
· Discutarea pregãtirilor necesare înainte de naºtere.

SEMNELE ªI MODIFICÃRILE NORMALE ÎN TIMPUL SARCINII
Primele semne de sarcinã:
· absenþa menstruaþiei (este de obicei primul semn)
· greþuri, vãrsãturi, în special dimineaþa
· somnolenþã, obosealã, ameþeli
· creºterea poftei de mâncare, apetit alimentar modificat pentru anumite alimente (“pofte”)
· sensibilitate exageratã faþã de diferite mirosuri
· tensiune, durere în sâni, creºterea volumului (umflarea) sânilor
· urinare frecventã
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În trimestrul al doilea:
· Creºterea abdomenului
· Femeia începe sã simtã miºcãrile fãtului
· Femeile se simt în general mai bine în aceastã perioadã

Ultimul trimestru:
·
·
·
·
·

Uterul devine foarte mare ºi diversele pãrþi ale fãtului pot fi simþit prin palpare
Fãtul devine viabil, capabil sã supravieþuiascã în afara corpului mamei
Sânii sunt mai mari ºi pot începe sã producã lapte
Urinare frecventã
Mersul devine dificil, femeia se odihneºte mai greu

Modificãri generale
· Greutatea creºte constant în timpul sarcinii, cu aproximativ 1 kg/lunã pânã în luna a 7-a,
apoi cu aproximativ 0.5 kg/sãptãmânã pânã la naºtere.
· Organele de reproducere
o Uterul creºte începând din a ºasea sãptãmânã de sarcinã
o Secreþia (scurgerea) vaginalã devine mai abundentã în timpul sarcinii, în special spre
sfârºitul sarcinii. Este de culoare alb-gãlbuie sau transparentã.
· Sânii – se modificã încã de la începutul sarcinii, având rolul de a se pregãti pentru lactaþie
o Sânii se mãresc, se umflã, sunt mai sensibili, din primele sãptãmâni de sarcinã
o Areolele mamare (zona din jurul mameloanelor) se mãresc ºi se închid la culoare, venele
de pe sâni devin vizibile din primul trimestru de sarcinã
o Mameloanele (sfârcurile) se mãresc, devin mai tari; în sarcina mai avansatã poate apare
secreþia de colostru, care se scurge din sâni.
· Pielea
o Cloasma sau “masca graviditãþii” - pete maronii pe faþã, în special pe obraji ºi pe frunte
o O linie închisã la culoare pe mijlocul abdomenului sub ombilic (“linia neagrã”)
o Mici dilataþii ale vaselor de sânge pe corp ºi pe picioare (vase sparte).
· Aparatul circulator
o Ritmul cardiac creºte de la o medie de 70 bãtãi/minut la 80-90 bãtãi/minut iar volumul
de sânge creºte cu circa 30% pentru a pompa sânge suficient cãtre copil.
o Uterul mãrit de volum apasã asupra vaselor de sânge, ceea ce poate duce la umflarea
picioarelor ºi apariþia varicelor. Aceste simptome apar în special dupã-amiaza ºi atunci
când e cald ºi nu afecteazã copilul.
· Aparatul respirator
o Respiraþiile devin mai dese ºi mai profunde în timpul sarcinii, pentru a asigura oxigenul
necesar pentru mamã ºi copil.
o Respiraþia este mai dificilã (“lipsã de aer”) în special în ultima parte a sarcinii.
· Aparatul urinar
o Rinichii au o activitate crescutã în timpul sarcinii, filtrând mai mult sânge pentru mamã
ºi copil.
o Urinarea devine mai frecventã în timpul sarcinii (gravida face “pipi” des), mai ales în
primele ºi în ultimele sãptãmâni de sarcinã.
· Aparatul digestiv
o Greþurile (“rãul de dimineaþã”) apar la multe gravide, mai ales în primele luni de
sarcinã. Medicul poate face recomandãri pentru reducerea acestor simptome.
o Constipaþia apare frecvent, din cauzã cã uterul apasã pe intestine.
o Hemoroizii (mici umflãturi dureroase în jurul anusului, “la fund”), apar la multe gravide
ºi pot da o serie de simptome neplãcute (dureri, arsuri, mâncãrimi), iar uneori
sângereazã, mai ales atunci când femeia are ºi constipaþie. Medicul de familie poate
face o serie de recomandãri ºi poate prescrie tratamentul adecvat.
o Pirozisul (“arsurile”) apar mai ales în a doua jumãtate a sarcinii. Modificarea
alimentaþiei ºi a stilului de viaþã pot ameliora acest simptom neplãcut.
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PROBLEME FRECVENT ÎNTÂLNITE LA FEMEIA GRAVIDÃ
Greþurile matinale
Evitã mâncarea grasã sau condimentatã.
Mãnâncã câte puþin, de mai multe ori pe zi.
Ia o micã gustare dimineaþa înainte de a coborî din pat ºi seara înainte de te culca.
Ø Mergi la medic dacã greaþa este foarte persistentã sau ai frecvent vãrsãturi.

Pirozis (“arsuri”)
Mãnâncã uºor, frecvent.
Evitã mâncarea condimentatã.
Nu te culca imediat dupã masã. Poþi sta întinsã, cu o pernã mare la spate ºi cu corpul mai ridicat.
Ø Dacã simptomele persistã, medicul îþi poate prescrie unele medicamente.

Constipaþia
Alimentaþia corectã poate ameliora constipaþia.
Mãnâncã multe fructe, legume, cereale ºi bea multe lichide (6-8 pahare pe zi).
Ø Dacã simptomele persistã, medicul îþi poate prescrie unele medicamente.

Urinarea frecventã
Bea multe lichide.
Ø Dacã apare usturime sau jenã la urinare trebuie sã mergi la un control; medicul îþi va
face analize ºi îþi va da tratament.

Secreþia (scurgerea) vaginalã
Menþine igiena corespunzãtoare a organelor genitale.
Poartã tampoane igienice.
Ø Dacã secreþia este foarte abundentã (“poalã albã”), miroase urât sau ai mâncãrimi,
dureri, usturimi, poate fi o infecþie care poate îmbolnãvi ºi copilul. Trebuie sã mergi
urgent la medic pentru tratament.

Respiraþia dificilã
Mergi încet ºi odihneºte-te de mai multe ori pe zi.
Pune o pernã în plus sub cap, stai cu trunchiul puþin ridicat în timpul somnului.
Ø Dacã respiraþia este “scurtatã” permanent sau ai ºi alte simptome (slãbiciune, obosealã
continuã) poate fi o problemã serioasã. Mergi la medic fãrã întârziere!

Picioare umflate
Evitã sã stai mult în picioare.
Stai întinsã câteva minute, cu picioarele ridicate, la intervale de 2-3 ore.
Ciorapii medicinali, elastici pot ameliora aceste simptome.
Ø Dacã te trezeºti dimineaþa cu picioarele umflate sau dacã picioarele se umflã brusc,
poate fi un semnal de alarmã. Mergi cât mai repede la medic!
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Durerile “de spate”
Existã exerciþii fizice speciale pentru gravide. Întreabã medicul de familie sau asistenta
medicalã dacã îþi pot recomanda câteva exerciþii de gimnasticã pentru perioada sarcinii. Aceste
exerciþii te pot ajuta sã naºti mai uºor ºi sã ai mai puþine dureri de spate.
Evitã ridicarea greutãþilor.
Roagã pe cineva din familie sã îþi facã un masaj uºor.

Crampele (“cârcei”)
Crampele în gambe sunt destul de frecvente, în special în timpul nopþii.
Ridicã degetul mare pentru a opri durerea. Poþi face un masaj uºor al piciorului pentru a-l relaxa.
Pentru a preveni apariþia crampelor: 1) evitã sã întinzi vârful picioarelor; 2) consumã multe
lactate, bogate în calciu (lapte, iaurt, brânzã).

Dureri de cap
Sunt destul de comune în sarcinã ºi –de obicei- nu sunt dãunãtoare.
Ø Dacã apar migrene (dureri de cap puternice, deseori doar pe jumãtatea capului), sau
durerile de cap sunt însoþite de umflarea feþei, mâinilor sau picioarelor sau de ameþeli,
mergi imediat la medic! Poate apare o complicaþie gravã a sarcinii.

Transpiraþii, valuri de cãldurã
Apar frecvent la gravide. Nu reprezintã nici un risc dacã nu se asociazã cu alte semne.

Dureri abdominale
În primele 3 luni de sarcinã pot sã aparã dureri de burtã, asemãnãtoare celor din timpul
menstruaþiei, datorate creºterii uterului.
În sarcina mai avansatã, miºcãrile bruºte ale copilului pot cauza dureri violente în partea
inferioarã a abdomenului. Nu sunt periculoase ºi trec în câteva minute.
Ø Dacã durerile persistã sau dacã apar dureri regulate, eventual însoþite de o scurgere de
sânge, mergi imediat la spital!

Dureri articulare
Poþi simþi dureri sau discomfort în articulaþii, mai ales la nivelul ºoldurilor. Nu este ceva
periculos ºi va trece dupã naºtere.
Ø Trebuie sã mergi la medic dacã articulaþiile se umflã, se înroºesc sau durerea este foarte
intensã.
Cu roºu sunt marcate situaþiile care necesitã o atenþie specialã, când gravida trebuie sã meargã
la medic fãrã întârziere!
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NEVOILE FEMEII GRAVIDE
Nevoile alimentare
Femeia gravidã ar trebui sã mãnânce alimente variate ºi sãnãtoase, precum: carne, peºte,
cereale, seminþe, legume, fructe, brânzeturi ºi lactate.
Dieta zilnicã ar trebui sã conþinã:
o Alimente proteice: lapte, brânzã, legume (pãstãi, mazãre, fasole sau linte), ouã, carne, nuci
o Alimente energetice: orez, cartofi, pâine, cereale
o Grãsimi în cantitate redusã
o Alimente bogate în vitamine: salate, roºii, morcovi, varzã, fructe variate.

Recomandãri pentru gravidã:
· Consumã zilnic alimente variate, în cantitãþi mici, la intervale scurte de timp.
· Evitã mâncarea grasã sau condimentatã.
· Bea cel puþin 4-6 pahare de apã pe zi ºi sucuri naturale sau compoturi de fructe. Evitã
sucurile carbo-cazoase, cafeaua, ceaiul ºi alte bãuturi ce conþin cofeinã (coca-cola).
· Mãnâncã numai alimente proaspãt gãtite. Evitã alimentele conservate.
· Evitã pe cât e posibil sã adaugi sare în mîncare; dacã nu poþi mânca fãrã sare, foloseºte
sarea iodatã (este mult mai sãnãtoasã)
· Nu încerca sã slãbeºti ºi nu þine post în timpul sarcinii.
· Ia cina cu cel puþin o orã înainte de culcare.
· O plimbare dupã masã ajutã la digestie ºi previne « arsurile ».
Este foarte important sã discutãm ºi cu ceilalþi membri ai familiei (soþul, mama, soacra
gravidei) ºi sã îi implicãm în asigurarea unei alimentaþii echilibrate, sãnãtoase a gravidei.
Pentru cã gravida are nevoie de alimente de bunã calitate, este important sã vorbim cu familia,
pentru cã uneori este necesarã realocarea resurselor financiare ale familiei. Tatãl poate fi
implicat, de exemplu, în cultivarea legumelor în grãdina proprie.

Somnul ºi odihna, exerciþiile fizice în sarcinã
Exerciþiile fizice uºoare, înotul ºi plimbãrile întãresc organismul ºi sunt recomandate pânã
în momentul naºterii, favorizând pregãtirea organismului pentru naºtere.
Pe perioada sarcinii, este nevoie de mai multã odihnã. Unele femei au nevoie sã doarmã
mai mult ca de obicei. Este bine ca gravida sã se odihneascã puþin ºi în timpul zilei, mai ales
în sarcina avansatã.

Munca, efortul, activitãþile domestice
Femeile gravide au drepturi legale ºi beneficii pe perioada maternitãþii.
Majoritatea femeilor pot continua sã meargã la serviciu în timpul sarcinii dacã nu lucreazã
în condiþii extrem de grele, în mediu toxic. Medicul poate recomanda schimbarea temporarã a
locului de muncã pe perioada sarcinii ºi reducerea programului de lucru din luna a ºasea. Dupã
ce se împlinesc 7 luni de sarcinã este recomandabil concediul prenatal.
Gravida va evita ridicarea/purtarea de obiecte grele, statul prelungit în picioare, în special
în ultimul trimestru de sarcinã.

Evitarea obiceiurilor dãunãtoare
Gravida ar trebui sã renunþe la obiceiurile dãunãtoare, precum fumatul (inclusiv fumatul
pasiv), consumul de alcool, utilizarea drogurilor sau medicamentelor fãrã prescripþie medicalã,
acestea putând avea efecte nocive asupra dezvoltãrii ºi sãnãtãþii copilului.
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o Evitarea fumatului, alcoolului, drogurilor
§ Când mama fumeazã, copilul ei fumeazã odatã cu ea. Din aceastã cauzã, vasele de sînge
care ajung la copil sunt mai subþiri ºi copilul nu se dezvoltã normal. Adeseori copiii
nãscuþi din mame care au fumat în timpul sarcinii, au greutate micã la naºtere, sau se
nasc prematur, iar unii dintre ei mor înainte de naºtere.
§ Când mama bea alcool, copilul ei bea odatã cu ea. Alcoolul poate duce la apariþia unor
malformaþii ºi a unor probleme neurologice sau mentale.
§ Dacã mama consumã droguri în timpul sarcinii, copilul ei se va droga ºi se va naºte
dependent de droguri sau poate chiar muri înainte de a se naºte. Dacã gravida are nevoie
de ajutor, va fi îndrumatã cãtre serviciile specializate.
o Gravida ar trebui sã evite medicamentele în timpul sarcinii. Medicamentele vor fi luate numai la
recomandarea medicului. Numai câteva medicamente pot fi folosite fãrã riscuri în perioada sarcinii
o Evitarea contactului cu substanþe chimice (pesticide, ierbicide, chimice industriale,
substanþe fumegânde în stare naturalã). Acestea pot duce la avort, malformaþii congenitale,
moartea copilului, precum ºi la infertilitate sau îmbolnãvirea mamei.

Evitarea/prevenirea violenþei domestice
Dacã o femeie gravidã este depistatã ca victimã a violenþei domestice (agresiuni fizice sau
verbale din partea soþului sau altui membru al familiei), ea ar trebui îndrumatã cãtre servicii
de specialitate.

Evitarea expunerii la radiaþii X
Expunerea la radiaþii X, în special în primul trimestru de sarcinã, este periculoasã pentru
fãt ºi poate cauza malformaþii grave sau moartea copilului. Femeia trebuie sã informeze
personalul medical cã este însãrcinatã.

Prevenirea bolilor infecþioase
Femeia va evita infecþiile în timpul sarcinii, pentru cã unele boli pot fi foarte periculoase
pentru copil, cauzând uneori chiar moartea lui.
Gravida ar trebui sã evite aglomeraþia, pentru a nu te molipsi de gripã sau alte viroze
respiratorii. O importanþã deosebitã o are evitarea rubeolei (“pojãrel”); dacã o gravidã face rubeolã
în primele 3 luni de sarcinã, copilul poate muri sau se naºte cu malformaþii (cardiace, surd).
Femeilor gravide li se va explica cum pot fi reduse riscurile unei infecþii digestive:
· Consumã numai lapte pasteurizat sau foarte bine fiert
· Evitã sã mãnânci pate de ficat, ouã crude ºi alimente preparate cu ouã crude (creme, maionezã).
· Mãnâncã numai carne bine fiartã sau preparatã la cuptor, evitã carnea crudã sau parþial
preparatã termic (“perpelitã”)
Dacã existã riscul unor infecþii cu transmitere sexualã (boli venerice), femeilor li se va
recomanda folosirea prezervativului, la orice contact sexual.
Dacã este depistatã o ITS în timpul sarcinii, gravida va fi îndrumatã la medical specialist.

Igiena personalã
Menþinerea unei igiene corespunzãtoare ajutã prevenirea infecþiilor. Gravida trebuie sã:
· Se spele zilnic cu apã curatã, inclusiv în zona genitalã (“la pãsãricã”).
· Evite baia în cadã, mai ales cu apã fierbinte.
· Evite spãlãturile vaginale ºi introducerea substanþelor strãine în vagin (sãpun, ovule), cu
excepþia tratamentelor recomandate de medic.
· Se spele pe dinþi cu o periuþã moale, dupã fiecare masã.
Hainele ºi încãlþãmintea trebuie sã fie cât mai comode.
Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
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Activitatea sexualã
Activitatea sexualã în timpul sarcinii nu este asociatã cu apariþia unor complicaþii sau
efecte secundare, deºi unii specialiºti recomandã evitarea contactului sexual vaginal în ultimul
trimestru de sarcinã.
Unele femei îºi pierd interesul sexual, altele au o dorinþã sexualã mai puternicã.
Spre sfârºitul sarcinii, relaþiile sexuale pot deveni dificile ºi din cauza dimensiunile
crescute ale abdomenului. Pot fi încercate poziþii mai comode sau alte modalitãþi de a obþine
satisfacþie sexualã, fãrã contact vaginal.
Dacã au loc contacte vaginale, o atenþie deosebitã trebuie acordatã igienei, pentru evitarea
infecþiilor. Dacã existã risc de ITS/HIV, va fi folosit prezervativul.

Suport emoþional
Sarcina poate induce schimbãri emoþionale. Unele femei râd sau plâng fãrã un motiv
apparent, altele sunt deprimate, nervoase sau irascibile. Schimbãrile bruºte de dispoziþie,
reacþiile emoþionale putrenice sunt normale la femeia gravidã. De obicei trec rapid.
Sentimentele ºi reacþiile gravidei nu trebuiesc ignorate de cei din jurul ei.
Multe femei sunt permanent îngrijorate, mai ales în legãturã cu sãnãtatea copilului ºi
naºterea. Astfel de sentimente sunt normale.
Femeile au nevoie de suport emoþional, sã fie ascultate ºi încurajate. Unele au nevoie sã îºi
rezolve probleme mai vechi (cum ar fi probleme de cuplu, financiare, consum de droguri sau
alcool), care devin mai acute în timpul sarcinii.

CONSULTAÞIILE PRENATALE
Femeia gravidã trebuie sã meargã la controale medicale pe toatã perioada sarcinii, chiar ºi
atunci când se simte bine.
Medicul de familie va oferi o serie de servicii gratuite:
o Examen general pentru a verifica starea de sãnãtate a mamei ºi a fãtului
o Tablete cu fier, vitamine pentru prevenirea anemiei
o Vaccin anti-tetanic
o Sfaturi medicale (alimentaþie, odihnã, activitãþi permise, îmbrãcãminte, evitarea
obiceiurilor dãunãtoare, “semne de alarmã” ºi situaþii în care gravida trebuie sã meargã
de urgenþã la spital)
o Consiliere în vederea pregãtirii pentru naºtere, alãptare, îngrijirile dupã naºtere
o Evaluarea prognosticului naºterii.

Consultaþiile prenatale:
· Prima consultaþie trebuie sã aibã loc în primul trimestru de sarcinã. De regulã, la prima
consultaþie, medicul de familie verificã starea de sãnãtate a femeii, întocmeºte o fiºã
medicalã specialã pentru gravide ºi recomandã analize medicale. Uneori este nevoie de
un test de sarcinã sau o ecografie pentru confirmarea sarcinii.
· În timpul trimestrului al doilea este suficientã de obicei o consultaþie în fiecare lunã
pentru a urmãri evoluþia sarcinii ºi dezvoltarea copilului, pentru recomandarea unor
mãsuri profilactice sau consiliere, în funcþie de nevoile fiecãrei gravide.
· În al treilea trimestru sunt necesare mai multe consultaþii (la 2-3 sãptãmâni), deoarece
în aceastã perioadã apar cele mai multe complicaþii ºi majoritatea gravidelor au nevoie
de pregãtire pentru naºtere.
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Semne de alarmã:
o Febrã
o Dureri abdominale
o Stare de slãbiciune, obosealã accentuatã
o Umflarea degetelor de la mâini, a feþei ºi a picioarelor
o Ruperea membranelor fãrã apariþia contracþiilor uterine
Dacã apar aceste semne, femeia gravidã trebuie sã meargã la control cât mai repede.

Urgenþe medicale – sunt acele situaþii care pot apãrea în orice moment, brusc, fãrã nici
un semn de alarmã; ameninþã viaþa mamei, copilului de aceea gravida trebuie dusã la spital
fãrã întârziere dacã are:
o Hemoragie
o Convulsii
o Dureri de cap intense, cu tulburãri de vedere
o Dureri abdominale intense
o Respiraþie rapidã, dificilã
o Febrã mare, leºin
o Contracþii uterine regulate apãrute cu mai mult de 3 sãptãmâni mai devreme de data
probabilã a naºterii

PREGÃTIREA PENTRU NAªTERE
O sarcinã normalã dureazã 9 luni sau 40 de sãptãmâni, socotite de la ultima menstruaþie
pe care a avut-o femeia înainte de a rãmâne gravidã. Dupã 38 de sãptãmâni de sarcinã, femeia
se poate aºtepta sã nascã în orice moment.

Semne cã naºterea se apropie:
Cu câteva zile înainte de naºtere, copilul coboarã; mama respirã mai uºor, dar poate sã
urineze mai frecvent, din cauza presiunii pe vezica urinarã (la prima naºtere, aceste semne pot
sã aparã cu 1- 4 sãptãmâni înainte).

Semnele naºterii (travaliului):
· pierderea dopului de mucus
· secreþii sanguinolente (cu sânge)
· pierdere de lichid amniotic sau ruperea membranelor (“punga apelor”)
· dureri de burtã / contracþii uterine dureroase, regulate (la 20 minute sau mai puþin).

Naºterea (travaliul) este procesul prin care femeia aduce copilul pe lume.
· Prima etapã a naºterii (travaliul, contracþiile, sau “muncile”) începe cu apariþia unor
contracþii uterine regulate, dureroase, care devin din ce în ce mai dese ºi dureazã tot
mai mult. Copilul este împins în jos cu fiecare contracþie ºi exercitã astfel o presiune la
nivelul colului uterin pânã când acesta se deschide complet ºi copilul coboarã în vagin,
iar mama simte cã îi vine “sã se screamã”. De obicei aceastã etapã dureazã câteva ore
(mai mult la prima naºtere, mai puþin la femeile care au mai nãscut; poate varia mult
de la o femeie la alta).
În aceastã fazã, mama n-ar trebui sã grãbeascã naºterea, sã se screamã sau sã împingã.
Mama va fi sfãtuitã sã îºi schimbe mereu poziþia, din când în când sã se ridice ºi sã
meargã puþin, nu sã stea permanent întinsã (mai ales pe spate).
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Dacã mama este speriatã sau are dureri foarte mari, trebuie sã respire adânc, încet,
regulat în timpul fiecãrei contracþii ºi sã respire normal în perioada dintre contracþii.
Acest lucru o va ajuta sã se liniºteascã ºi va diminua durerea. Spuneþi femeii cã este
normal sã aibã dureri, dar cã acest lucru ajutã copilul sã iasã.
· A doua etapã, în care are loc naºterea propriu-zisã (ieºirea copilului) este o perioadã
relativ scurtã, care dureazã de la coborârea copilului în vagin pânã la iesirea lui din
corpul mamei. Uneori aceastã etapã începe atunci când se rup membranele (“apa”).
Este mai uºoarã decât prima etapã ºi în mod normal nu dureazã mai mult de 1 orã. În
timpul contracþiilor, mama trebuie sã se screamã puternic, sã împingã, ajutând copilul
sã iasã. În perioada dintre contracþii, mama se va odihni.
· A treia etapã începe imediat dupã ieºirea copilului ºi dureazã pânã când se eliminã ºi
placenta (“casa copilului”) din uter. De regulã, placenta se desprinde de pe peretele
uterului ºi se eliminã de la sine în 5-15 minute, maxim 1 orã, dupã naºtere. Uterul se
contractã încã, se strânge ºi se întãreºte, pentru a reduce pierderea de sânge (mama mai
siete încã dureri).

Pregãtiri necesare pentru naºtere:
· Familia ar trebui sã cunoascã semnele naºterii ºi semnele de alarmã, care impun
transportul urgent al gravidei la spital.
· Ar trebui sã ºtie adresa ºi telefonul celui mai apropiat spital.
· Ar trebui sã se asigure cã vor avea un mijloc de transport valabil indiferent de vreme
(jeep, tractor sau cãruþã), în caz cã “salvarea” nu poate ajunge la timp. Ar putea pune
deoparte o sumã de bani în acest scop.
· Membrii familiei trebuie sã fie pregãtiþi sã doneze sânge în caz de urgenþã (pentru asta,
fiecare trebuie sã-ºi cunoascã grupa de sânge ºi Rh-ul).
· Femeia gravidã îºi va pregãti din vreme câteva lucruri pentru a le lua la spital:
o
o
o
o
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Periuþã ºi pastã de dinþi
Vatã sau tampoane igienice
Haine curate pentru ea ºi pentru copil

Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
în domeniul Sãnãtãþii Reproducerii

SESIUNEA

6

Îngrijirile postnatale

MODIFICÃRILE NORMALE ÎN PERIOADA LÃUZIEI
Perioada de ºase sãptãmâni care urmeazã dupã naºtere se numeºte perioada post-natalã sau
lãuzia. În aceastã perioadã, corpul mamei trece printro serie de modificãri ºi revine treptat la
forma dinaintea sarcinii, iar sânii sunt pregãtiþi pentru alãptare.

Schimbãri fizice
Corpul unei femei trece prin multe modificãri în timpul sarcinii ºi este foarte solicitat la
naºtere. Unele modificari ale organelor genitale sunt definitive, rãmânând ca semn cã femeia
a nãscut. Altele, dispar rapid ºi corpul revine la forma dinaintea sarcinii.

Greutatea - cea mai rapidã ºi vizibilã schimbare este pierderea în greutate, care apare
imediat dupã naºtere, ºi care este de aproximativ 5-7 kg. Femeia va continua sã slãbeascã în
urmãtoarele luni, mai ales dacã alãpteazã.
Organele de reproducere:
o Uterul se micºoreazã ºi eliminã mucoasa interioarã.
Imediat dupã naºtere, uterul este încã mãrit ºi poate fi simþit sub ombilic ca o
formaþiune tare ºi rotundã. Curând începe sã se micºoreze, datoritã contracþiilor, care
pot fi dureroase în primele zile. Alãptarea copilului, cât mai rapid dupã naºtere, ajutã
uterul sã revinã la dimensiunile ºi greutatea lui de dinaintea sarcinii.
o Secreþiile (scurgerile) vaginale se reduc ºi îºi schimbã aspectul
Secreþiile (scurgerile) vaginale dupã naºtere se numesc lohii ºi reprezintã faptul cã
uterul îºi revine ºi mucoasa din interiorul lui se reface. La început lohiile sunt în
cantitate mai mare ºi de culoare roºie, pentru cã ele conþin în special sânge. Treptat,
lohiile devin tot mai reduse cantitativ ºi culoarea lor se schimbã în maron, apoi gãlbui,
pânã dispar de tot, cam la 4 sãptãmâni dupã naºtere.
o Modificãrile sânilor
Sânii se mãresc mult din primele ore dupã naºtere, se umflã, devin sensibili, dureroºi.
Apare secreþia de colostru, apoi de lapte. Secreþia de lapte se echilibreazã în câteva zile
dacã copilul este pus la sân regulat.
o Revenirea menstruaþiei
Momentul în care revine menstruaþia dupã naºtere variazã foarte mult. Dacã mama
alãpteazã copilul, fãrã alte completãri, menstruaþia poate sã nu aparã decât dupã 6 luni
sau chiar mai mult. Dacã nu alãpteazã, menstruaþia revine dupã 4-6 sãptãmâni de la
naºtere.

Abdomenul revine treptat la forma iniþialã.
Celelalte modificãri apãrute în timpul sarcinii la nivelul aparatului circulator, respirator,
urinar, dispar la scurt timp dupã naºtere.

Modificãrile pielii –petele de pe faþã, “linia neagrã” de pe burtã, coloraþia mameloanelor
vor dispãrea mai lent, în câteva luni.

Schimbãri emoþionale
Naºterea influenþeazã profund multe femei; ele pot avea schimbãri de dispoziþie (“toane”),
trec rapid de la o stare de fericire la una de plâns, sau depresie. Este nevoie de multã
înþelegere ºi suport din partea familiei.
Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
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NEVOILE FEMEII LÃUZE
Odihna: dupã naºterea epuizantã, femeia are nevoie de mult somn ºi odihnã pentru a se
reface cât mai repede.
Exerciþii, activitate fizicã: în primele 2-3 zile dupã naºtere, este recomandat ca femeia
sã se odihneascã, sã se miºte doar pentru a-ºi satisface nevoile fiziologice ºi sã alãpteze
copilul. Treptat, ea îºi va relua activitatea obiºnuitã, evitând munca fizicã grea; probabil cã va
fi nevoie de ajutorul rudelor sau prietenilor.
Femeile pot sã înceapã exerciþiile fizice pentru refacerea musculaturii perineale chiar din
ziua în care au nãscut, crescând apoi durata ºi frecvenþa acestor exerciþii. Curând dupã naºtere
pot fi începute ºi exerciþiile pentru musculatura abdominalã. Medicul o va învãþa cum sã facã
aceste exerciþii.
Alimentaþia: proaspãta mãmicã va continua sã mãnânce alimente proaspete, sãnãtoase, aºa
cum s-a obiºnuit în timpul sarcinii. Dacã alãpteazã, are nevoie de mai multe proteine. (lapte,
brânzã, legume, ouã, carne). Alimentele energetice (orez, cartofi, pâine, cereale), precum ºi
fructele ºi legumele, sunt importante în timpul lãuziei ºi pe toatã perioada alãptãrii. Femeia
trebuie sã bea multe lichide (câte un pahar de lapte, suc, compot de fructe) dupã fiecare supt.
Este important ca femeia sã ia în continuare vitamine ºi fier, pentru a evita sau trata anemia.
Suplimente de fier ºi acid folic: femeia care alãpteazã are nevoie de mai mult fier ºi
acid folic decât poate primi prin alimentaþia obiºnuitã. De aceea, este important ca ea sã
primeascã în continuare fier, acid folic ºi vitamine pentru a evita anemia. Este posibil ca
scaunele (fecalele, “caca”) sã fie mai închise la culoare, dar acest lucru nu este periculos.
Prevenirea infecþiilor. Igiena personalã: în aceastã perioadã, femeia este âncã slãbita
ºi este predispusã la infecþii. Sunt necesare: o camerã curatã, bine aerisitã ºi însoritã; lenjerie
ºi haine curate. Femeia trebuie sã foloseascã numai tampoane sanitare curate, sã se spele
zilnic pe tot corpul ºi de mai multe ori pe zi în zona genitala ºi pe sâni.

Reluarea activitãþii sexuale: abstinenþa ºi folosirea prezervativului evitã infecþiile
genitale; femeia poate încerca sã aibã contacte sexuale dacã lohiile (secreþiile vaginale dupã
naºtere) au încetat, eventualele cicatrici s-au vindecat ºi dacã se simte bine. Dacã femeia nu
îndeplineºte toate criteriile menþionate la metoda amenoreei de lactaþie, va avea nevoie de o
metodã de contracepþie potrivitã cu starea ei.
Evitarea obiceiurilor dãunãtoare
La fel ca ºi pe perioada sarcinii, în perioada de lãuzie ºi în toatã perioada în care femeia
alãpteazã, trebuie sã evite acele obiceiuri care pot face rãu copilului.
· Evitarea fumatului
Nicotina din þigãri se eliminã prin lapte ºi este foarte toxicã pentru copil. Fumul de þigãri
din preajma copilului poate fi la fel de dãunãtor ca ºi cum el ar fuma. În plus, mirosul de tutun
poate induce copilul în eroare ºi acesta nu îºi mai recunoaºte mama dupã miros.
· Evitarea bãuturilor alcoolice
Existã o tradiþie de a se oferi mamelor care alãpteazã sã bea bere, pentru a avea lapte.
Cantitatea de alcool este nesemnificativã pentru mamã, dar este uriaºã pentru nou-nãscut,
care nu poate metaboliza ºi elimina alcoolul. Se pot produce intoxicaþii grave (comã alcoolicã)
sau chiar moartea copilului. Mamele vor fi sfãtuite sã bea lapte, sucuri, compoturi de fructe,
sau apã curatã, în nici un caz alcool.
· Evitarea medicamentelor fãrã recomandarea medicului
Medicamentele vor fi luate numai dacã este absolut necesar ºi numai la recomandarea
medicului, pentru cã orice medicament poate trece în lapte ºi intoxica copilul.

Suport emoþional: perioada postnatalã este deosebit de solicitantã pentru femeie; ea are
nevoie de mult sprijin ºi înþelegere din partea soþului ºi a familiei.
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CONSILIEREA PENTRU PLANIFICARE FAMILIALÃ
ªI PENTRU SPAÞIEREA NAªTERILOR
În timpul vizitelor postnatale, toate femeile trebuiesc informate despre planificarea
familialã, astfel încât sã se poatã gândi la alternative ºi sã ia o decizie informatã.
Femeia care alãpteazã este protejatã faþã de sarcinã dacã:
· Nu au trecut 6 luni de la naºtere, ºi
· Alimenteazã copilul exclusiv la sân (de cel puþin 8 ori în 24 ore, inclusiv noaptea), fãrã
a depãºi 4 ore între supturi ºi fãrã a oferi copilului completare cu alte alimente sau
lichide, ºi
· Nu i-a revenit menstruaþia dupã naºtere.
Mama care alãpteazã poate alege o metodã de contracepþie, dacã doreºte.

Metode potrivite femeilor care alãpteazã
· Imediat dupã naºtere:
o
o
o
o
o
· La

Metoda amenoreei de lactaþie (MAL)
Prezervativ
Spermicide
Sterilizarea chirurgicalã
DIU
6 sãptãmâni dupã naºtere:

o Pilule cu progesteron
o Contraceptiv injectabil
· La 6 luni dupã naºtere:
o Contraceptive orale combinate
o Metode bazate pe recunoaºterea perioadei fertile (dacã i-a revenit menstruaþia dupã
naºtere)

Metode potrivite femeilor care nu alãpteazã
· Imediat dupã naºtere:
o Prezervativ
o Pilule cu progesteron
o Spermicide
o Sterilizarea chirurgicala
o DIU
· Dupã cel puþin 3 sãptãmâni de la naºtere:
o Contraceptive orale combinate
o Contraceptiv injectabil
o Metode bazate pe recunoaºterea perioadei fertile (dacã menstruaþia a revenit dupã
naºtere)
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NOU-NÃSCUTUL
Fiecare copil e unic!
În prima lunã de viaþã, copilul se mai numeºte ºi nou-nãscut. Este o perioadã complexã, în
timpul cãreia puiul de om începe sã se obiºnuiascã cu viaþa externã. În fond, el a fost nevoit sã
pãrãseascã “culcuºul” cald din pântecele mamei, unde îi era atât de bine, ºi sã aparã într-o lume
plinã de pericole, zgomote, unde hrana ºi cãldura nu mai sunt atât de sigure! Mama îºi poate
ajuta copilul sã se adapteze cu lumea înconjurãtoare, îngrijindu-l cu drag ºi ferindu-l de pericole.

Aspectul unui copil nou-nãscut:
· Ochii pot sã aibã o lipsã de coordonare ºi copilul sã se uite “cruciº” în primele
sãptãmâni dupã naºtere.
· Cordonul ombilical (“buricul”) este umed la naºtere; se usucã treptat ºi apoi cade în 710 zile.
· Organele genitale par umflate câteva zile. Unii copii pot sã aibã sânii puþin umflaþi;
uneori fetiþele au o sângerare uºoarã din vagin (ca o micã menstruaþie). Acestea se
datoreazã hormonilor mamei ºi dispar în câteva zile.
· Nou-nãscuþii au douã puncte moi în creºtetul capului (fontanele sau “moalele capului”)
care se vor închide în primul an de viaþã.
· Unii copii sunt acoperiþi cu un pãr fin, subþire, acesta cade în primele luni dupã naºtere.
· La naºtere, unii copii sunt acoperiþi cu o substanþã albã, cremoasã (vernix). Este ceva
normal, nu reprezintã nici o problemã.
· Mulþi copii au la naºtere puncte roºii pe faþã sau pe corp. Acestea vor dispãrea treptat
în câteva zile sau sãptãmâni.
Nou-nãscuþii au nevoie de multã îngrijire în prima lunã de viaþã, când se adapteazã la
condiþiile externe.
Copilul are nevoie de câteva lucruri esenþiale pentru a creºte sãnãtos:
· Sã nu îi fie frig, sau prea cald, pentru cã el îºi regleazã greu temperatura corpului
· Sã mãnânce suficient
· Sã doarmã
· Sã fie curat, ferit de microbi
· Sã se simtã binã, sã nu aibã dureri
· Sã fie iubit, sã se simtã în siguranþã.
Ca sã poatã învãþa cum sã îºi îngrijeascã copilul, mama îºi poate pune urmãtoarele întrebãri
ori de câte ori plânge:
· Când a mâncat ultima datã?
· E timpul sã verific scutecul?
· Are nevoie sã elimine aerul din stomac?
· A dormit suficient?
· Îi este frig sau cald?
· Este prea mare agitaþie în jurul lui?
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ÎNGRIJIREA NOU-NÃSCUTULUI
Îngrijirea cordonului ombilical
Zona din jurul cordonului ombilical (buricului) va fi menþinutã curatã ºi uscatã. Buricul se
usucã ºi cade singur la 7-10 zile dupã naºtere.

Recomandãri pentru mame:
· Când înfãºaþi copilul, aveþi grijã ca scutecul sã fie sub buric.
· Nu puneþi plante, ierburi sau alte substanþe pe buric; pot cauza infecþii severe, cum ar
fi tetanosul, care pot duce la moartea nou-nãscututlui.
· Dacã apare roºeaþã în jurul buricului, un miros urât sau din buric se scurge o secreþie,
mergeþi cu copilul de urgenþã la spital sau chemaþi medicul de familie.

Alãptarea “la cerere”
· Toþi nou-nãscuþii trebuie sã stea cu mamele lor încã din prima zi dupã naºtere ºi sã fie
puºi la sân cât mai repede.
· Alãptarea copilului imediat dupã naºtere ºi apoi ori de câte ori copilul doreºte (“la
cerere”) are avantaje majore:
o Laptele “vine” mai repede
o Copilul ia rapid în greutate
o Mama are mai puþine probleme cu sânii (cum ar fi angorjarea, umflarea sânilor)
o Secreþia de lapte se stabileºte mai repede
o Alimentarea copilului exclusiv la sân în primele 6 luni de viaþã previne malnutriþia ºi
infecþiile precum diarea ºi pneumonia.

Durerile de burtã (colicile)
Dacã nou-nãscutul începe sã plângã, sã-ºi strângã picioruºele ºi sã le frece, dupã ce a
mâncat, înseamnã cã are dureri de burtã (asa-numitele colici), care se datoreazã înghiþirii
aerului în timpul suptului. Dupã fiecare supt, mama trebuie sã îl ajute sã dea afarã aerul
înghiþit (sã “râgâie”)

Recomandãri pentru mame:
· Pune copilul pe umãr ºi freacã-l uºor pe spate, sau
· Þine copilul culcat pe genunchii tãi, cu faþa în jos ºi frecã-l pe spate, sau
· Þine copilul în sus, aplecat înainte, ºi frecã-l sau bate-l uºurel pe spate.
Uneori copilul pare sã aibã colici atunci când mama mãnâncã unele alimente sau
condimente. Mama va evita sã le consume cel puþin 2 - 3 zile. Nu existã anumite alimente
care trebuiesc evitate, pentru cã fiecare copil reacþioneazã diferit la alimentaþia mamei.
Colicile dispar în jurul vârstei de 3-4 luni.

Îngrijirea ochilor
Curaþã fiecare ochi cu o compresã sterilã sau un scutec curat ºi cãlcat, începând de la
coada ochiului înspre nas. Nu pune nici un fel de picãturi în ochii copilului, decât la
recomandarea medicului.
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Baia nou-nãscutului
Nou-nãscutul trebuie menþinut curat ºi la cãldurã, pentru cã nu îºi poate regla temperatura
corpului. De obicei, dupã fiecare masã, copilul udã scutecul ºi trebuie schimbat. Din fericire,
existã scutece speciale pentru copii (“pampers”), care menþin pielea copilului mai uscatã ºi
mai sãnãtoasa decât scutecele clasice, de bumbac. Dacã familia nu poate cumpãra
“pampers”, atunci vor fi folosite scutece de bumbac, care trebuiesc spãlate cu sãpun de casa
sau detergent, foarte bine clãtite, ºi apoi cãlcate cu fierul foarte încins, pentru a le steriliza.

Recomandãri pentru mame:
· Copilul trebuie îmbãiat zilnic, de preferinþã seara; aceasta îl ajutã sã se relaxeze, sã
mãnânce ºi sã doarmã mai bine.
· Temperatura apei trebuie sã fie în jur de 36-38 grade Celsius (poþi sã încerci
temperatura cu cotul; trebuie sã simþi o stare de confort, apa sã un fie nici prea caldã,
nici prea rece).
· Dacã bebeluºul a avut scaun (este murdar de”caca”), înainte de a-l bãga în cadiþã,
ºterge-l cu un prosop moale ºi umezit cu apã cãlduþã sau cu un ºerveþel umed, special
pentru copii.
· Sprijinã bebeluºul cu mâna stângã sub cap ºi cu dreapta sub funduleþ (invers dacã eºti
stângace) ºi pune-l în apã uºor, mai întâi cu funduleþul. Pe tot parcursul bãii sprijinã-i
capul pe antebraþ sau cu o mânã, în timp ce cu cealaltã îl speli.
· Sãpuneºte-l uºor cu sãpun special pentru copii ºi apoi clãteºte pielea cu apã.
· Imediat dupã ce l-ai scos din apã, înveleºte-l într-un prosop mare. Nu îl freca cu
prosopul, ºterge-l prin tamponare ºi ai grijã sã îl ºtergi bine la cute, la funduleþ ºi la
organele genitale, pentru cã apa rãmasã poate produce iritaþii.
· Unge-l pe la cute, funduleþ ºi în zona organelor genitale cu o cremã anti-iritantã (discutã
cu medicul sau cu asistenta pentru a alege crema potrivitã).

Somnul
În primele zile dupã naºtere, nou-nãscutul doarme cam tot timpul, se trezeºte doar când îi
este foame sau s-a udat. Cu timpul, el va petrece tot mai multe ore treaz, atent la lumea
înconjurãtoare.
· Obiºnuieºte-l de la început cu un program de somn regulat
· Nu îl forþa sã doarmã atunci când el nu vrea.

Cântãrirea nou-nãscutului ºi sugarului
Greutatea copilului trebuie verificatã regulat ºi notatã într-un carnet. Personalul medical
(medicul de familie, asistenta medicalã) face acest lucru cu ocazia fiecãrui control al copilului.
Acasã, mama ºi/sau mediatorul pot folosi un cântar de mânã sau pentru alimente pentru a
cântãri bebeluºul.

46

Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
în domeniul Sãnãtãþii Reproducerii

Îngrijirea nou-nãscutului ºi sugarului

Sesiunea

7

CONTROALELE MEDICALE
De obicei, medicul de familie sau asistenta medicalã fac prima vizitã la domiciliu a doua zi
dupã externarea din spital, pentru a vedea nou-nãscutul ºi ca sã îl înscrie pe lista de pacienþi.
Dacã au trecut 2-3 zile ºi nu a venit nici un cadru medical, cineva din familie va trebui sã
cheme medicul din localitatea/zona în care locuiþi. Acesta îi va face un control ºi îl va înscrie
pe lista de pacienþi, chiar dacã pãrinþii nu au fost înscriºi/asiguraþi. Dacã existã mai mulþi
medici în localitate, legea dã dreptul pacienþilor sã se înscrie la medicul preferat, în limita
locurilor disponibile pe lista fiecãruia. S-ar putea sã doreºti sã înscri copilul pe lista unui medic
pediatru, ºi nu pe lista celui la care sunt înscriºi ceilalþi membri ai familiei.
În prima lunã de viaþã, copilul trebuie vãzut sãptãmânal de medic sau asistentã, care se vor
asigura cã dezvoltarea lui este normalã. La fiecare vizitã, te vor învãþa cum sã ai grijã de copil,
te vor ajuta sã alãptezi corect ºi vor rezolva eventualele probleme.
Dacã apar probleme în intervalul dintre vizite, anunþã urgent medicul de familie sau mergi
la spital, indiferent de orã. Viaþa unui nou-nãscut este fragilã!
Dupã prima lunã de viaþã, copilul trebuie dus la un control în fiecare lunã sau la vaccinãri
atunci când vei fi anunþatã.

Semne îngrijorãtoare la nou-nãscut
Nou-nãscuþii sunt diferiþi de copiii mai mari. Semnele de boalã la nou-nãscuþi sunt de
obicei mai subtile comparativ cu ale altor copii, la care apar semne clare de îmbolnãvire, pe
care familia le poate sesiza uºor. Ce semne trebuie sã te alarmeze?
· Icterul nou-nãscutului
Majoritatea nou-nãscuþilor sãnãtoºi prezintã o coloraþie gãlbuie a pielii în primele zile de
viaþã. Dacã însã aceastã gãlbenealã a pielii apare dupã ce ai ajuns cu copilul acasã, sau
icterul apãrut în spital persistã mai multe zile dupã externare, cheamã medicul de familie.
· Activitate redusã ºi letargie
Nou-nãscuþii þin ochii închiºi majoritatea timpului, dar îi deschid dupã o stimulare
uºoarã. Dacã nou-nãscutul plânge încet, sau dacã nu vrea sã fie hrãnit (refuzã sânul),
sau devine apatic ºi neatent – cere imediat sfatul medicului. Rareori un nou-nãscut
bolnav este agitat, mai degrabã are o activitatea redusã.
· Dificultãþi de respiraþie
Respiraþia rapidã (mai mult de 60/minut, asemãnãtoare unui gâfâit), inspiraþia profundã
cu pieptul ridicat ºi abdomenul adâncit, sunetele înfundate care apar în timpul
respiraþiei, buzele ºi limba vinete - sunt toate semne de boalã la nou-nãscut. Cheamã
urgent medicul!
Poþi numãra respiraþiile atunci când copilul este liniºtit sau doarme, nu atunci când
plânge sau imediat dupã ce a fost hrãnit.
· Hipotermia
Hipotermia sau temperatura scãzutã a corpului este un risc pentru nou-nãscut,
indiferent dacã apare la tropice, sau în regiunile reci.
Pentru a observa dacã nou-nãscutului îi este frig atinge-i tãlpile cu mâna ºi apoi atinge-i
burtica. Dacã talpa este mai rece, înseamnã cã are o temperaturã scãzutã (termenul
medical: hipotermie). Acest lucru creºte riscul ca micuþul sã rãceascã ºi de asemenea
îi creºte necesarul de energie. Reþine cã nou-nãscuþii suferã mai des de hipotermie
decât de febrã, în special cei cu greutate micã la naºtere sau prematurii.
· Scaunul ºi urina
Nou-nãscuþii sãnãtoºi pot avea pânã la 8 – 12 scaune pe zi. Acest lucru este normal ºi nu
este nici o problemã dacã nou-nãscutul mãnâncã bine, este activ ºi creºte normal în greutate.
Aspectul scaunului diferã în funcþie de laptele pe care îl primeºte copilul: sugarii
alãptaþi la sân au scaune gãlbui, destul de moi (ca jumãrile de ou), cu miros uºor
acriºor ; cei alimentaþi artificial (cu lapte praf) au scaune mai legate, de culoare maro,
cu miros puternic, neplãcut.
Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
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Dacã observi cã copilul are scaune mult mai dese decât de obicei, sau miros diferit ºi
au altã culoare, trebuie consultat de urgenþã.
· Vãrsãtura sau vomitatul
Majoritatea copiilor eliminã pe gurã o cantitate micã de lapte dupã ce au fost hrãniþi,
odatã cu aerul înghiþit în timpul suptului.
Dacã însã copilul vomitã, aruncã lichidul cu forþã, lichidul eliminat este de culoare
verzui-maronie – cere sfatul medicului imediat !
· Pierdere excesivã în greutate
În mod normal, în primele 7-10 zile de viaþã, nou-nãscutul poate pierde între 8 pânã la
10% din greutatea de la naºtere. La sfârºitul primelor 10 zile de viaþã va reveni la
greutatea pe care a avut-o la naºtere.
Dacã pierde mai mult din greutate sau revine prea lent la greutatea de la naºtere, este
un semn cã micuþul este bolnav sau cã nu primeºte suficient lapte. Anunþã medicul!
Deseori, boli severe pot produce simptome subtile la nou-nãscuþi ºi uneori aceste semne
trec neobservate. Pãrinþii, ºi în special mama, sunt cei mai în mãsurã sã observe ºi sã sesizeze
aceste semne ºi -de asemenea- sã supravegheze atent asupra dezvoltãrii copilului.
În momentul în care observi orice modificare în comportamentul copilului tãu, cere imediat
ajutorul specialiºtilor; nu te lãsa influenþatã de pãrerea rudelor sau cunoscuþilor. Sãnãtatea
copilului tãu este mai importantã decât pãrerea lor!

ÎNGRIJIREA SUGARULUI
Atâta vreme cât copilul este alimentat exclusiv la sân ºi câºtigã constant în greutate, nu
sunt motive de îngrijorare. Dacã mama se va hrãni suficient, va avea destul lapte pentru copil.
Totuºi, dupã ce sugarul a împlinit 6 luni, laptele mamei nu mai este suficient ºi copilul va avea
nevoie ºi de alte alimente, pe lângã sân (diversificarea alimentaþiei).
Principiile diversificãrii alimentaþiei sugarului:
· Oferiþi copilului alimente semi-solide
· Continuaþi sã-l alãptaþi ºi daþi-i alimente semi-solide dupã supt
· Introduceþi câte un aliment nou pe rând
· La început daþi sugarului 1-2 linguri din noul aliment ºi apoi creºteþi treptat cantitatea
· Hrãniþi sugarul frecvent
· Zdrobiþi, pasaþi alimentele.
Dacã sugarul are diaree (scaune frecvente, moi, apoase) trebuie sã primeascã soluþii de rehidratare pentru a înlocui apa ºi sãrurile pe care le pierde prin scaun. Medicul va recomanda
ºi supraveghea tratamentul în astfel de situaþii.
Copiii mici trebuie protejaþi de unele boli, care pot fi extrem de grave, mortale chiar pentru
ei: tuberculoza, difteria, poliomielita, tusea mãgãreascã, tetanosul, rujeola (pojarul).
Toþi copiii au nevoie de vaccinãri, care sã îi protejeze de aceste boli în primul an de viaþã.
Vaccinurile sunt disponibile gratuit, pentru toþi copiii, la cabinetele medicilor de familie.
Fiecare mamã trebuie sã îºi ducã copilul la vaccinare, atunci când este anunþatã.
Pãrinþii ar trebui sã cunoascã efectele care pot sã aparã dupã vaccin: copilul este mai
agitat, plânge, face febrã, poate sã aparã roºeaþã sau o uºoarã umflaturã la locul injecþiei.
Aceste efecte sunt normale ºi nu trebuie sã constituie o cauzã de alarmã pentru pãrinþi sau sã
îi determine sã refuze vaccinarea copilului. Copilul va primi alimente ºi lichide din belºug, cel
mai bine laptele mamei.
Dacã fenomenele se agraveazã sau dureazã mai mult de trei zile dupã vaccin, copilul
trebuie consultat de medic.
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SCHEMA DE VACCINARE A COPILULUI MIC
VÂRSTA

VACCINUL

BOALA DE CARE ÎL PROTEJEAZÃ

La naºtere

BCG

Tuberculoza

Anti-Hepatita B

Hepatita B

DTP

Difterie, tuse magareasca (pertussis), tetanos

Anti-Polio

Poliomielita

Hepatita B (a doua doza)

Hepatita B

DTP (a doua doza)

Difterie, tuse magareasca (pertussis), tetanos

Anti-Polio (a doua doza)

Poliomielita

DTP (a treia doza)

Difterie, tuse magareasca (pertussis), tetanos

Anti-Polio (a treia doza)

Poliomielita

Hepatita B (a treia doza)

Hepatita B

DTP (rapel I)

Difterie, tuse magareasca (pertussis), tetanos

Anti-Polio (rapel I)

Poliomielita

13 luni

MMR

Rujeola (pojar), Oreion, Rubeola (pojarel)

2 ani ½

DTP (rapel II)

Difterie, tuse magareasca (pertussis), tetanos

Anti-Polio (rappel II)

Poliomielita

2 luni

4 luni

6 luni

12 luni
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Alãptarea

BENEFICIILE ALÃPTÃRII
Pentru copil:
· Laptele de mamã este cel mai bun aliment pentru copil:
o Are tot ce îi trebuie copilului ca sã creascã, este echilibrat nutritive, mult mai bun
decât orice alt lapte (proaspãt, ambalat sau praf).
o Îºi modificã compoziþia în funcþie de nevoile copilului, pe mãsurã ce acesta creºte ºi
are alte nevoi nutriþionale
o Se digerã uºor.
o Este curat, igienic. Când copilul primeºte alt lapte cu biberonul, acesta trebuie
curãþat, dezinfectat, pentru a preveni diareea sau alte infecþii.
o Se aflã întotdeauna la temperatura potrivitã.
o Conþine substanþe (anticorpi) care protejeazã copilul de infecþii ºi boli, în special în
primele ºase luni de viaþã.
· Copiii alimentaþi la sân sunt mai sãnãtoºi decât cei alimentaþi artificial, cu lapte praf.
· În timpul alãptãrii, copilul se simte în siguranþã ºi se dezvoltã o relaþie afectivã specialã
cu mama.
· Suptul contribuie la dezvoltarea maxilarelor ºi a dinþilor copilului.

Pentru mamã:
· Punerea copilului la sân ajutã uterul sã se contracte ºi sã revinã la forma iniþialã
· Alãptarea:
o
o
o
o

Reduce pierderea de sânge dupã naºtere
Ajutã mama sã piardã din surplusul de greutate acumulat în timpul sarcinii
Formeazã o legãturã afectivã specialã cu copilul.
Este convenabilã (nu costã bani, este permanent la îndemânã, nu trebuie preparat
nimic înainte)
o Protejeazã mama de o nouã sarcinã (dacã sunt îndeplinite toate condiþiile
menþionate de Metoda amenoreei de lactaþie)
o Oferã protecþie faþã de unele boli, precum: cancerul ovarian, osteoporozã.
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PRINCIPIILE ALÃPTÃRII
Alãptarea ar trebui sã constituie o regulã pentru toate mamele. Plecaþi de la ideea cã fiecare
mamã este capabilã sã-ºi alãpteze copilul; asiguraþi-o cã va fi în stare sã producã lapte
suficient pentru copil. Mamele tinere, care sunt la primul copil vor avea nevoie de mai multe
informaþii ºi ajutor pentru a reuºi sã alãpteze.
Ar trebui ca mama sã punã copilul la sân în primele ore dupã naºtere. Alãptarea precoce
aduce copilului colostrul bogat în anticorpi ºi vitamine.
Copilul aratã cã este pregãtit sã sugã astfel:
· Este treaz ºi relaxat
· Scoate mici zgomote (icneºte)
· Duce mâna înspre gurã sau face cu gura miºcãri de supt
· Îºi suge degetul sau pumnul
· Cautã sânul (dacã îi atingi uºor obrazul, se întoarce cu gura deschisã într-o parte)
În primele zile dupã naºtere, sânii mamei produc o cantitate redusã de lapte. Este ceva
normal. Mama trebuie sã punã copilul la sân cam la douã ore. Suptul va stimula secreþia de lapte.
Încurajaþi mamele sã þinã copii dezbrãcaþi pe piept (contact piele-pe-piele) ºi sã se acopere
cu o pãturã. Contactul nou-nãscutului cu pielea mamei îl liniºteºte ºi favorizeazã secreþia
laptelui.
Mama trebuie sã aibã copilul aproape de ea, sã îl vadã ºi sã îl priveascã ºi sã fie gata sã
hrãneascã când îi este foame. Apropierea mamei de copil ajutã corpul acesteia sã se
pregãteascã pentru supt ºi ajutã laptele sã curgã mai uºor. Dacã mama stã departe de copil,
reflexul de formare ºi curgere a laptelui poate sã întârzie. Din ce mai multe maternitãþi adoptã
modelul de a þine mama în aceeaºi camerã cu copilul (sistem “room-in”), care permite
mamelor sã-ºi hrãneascã copiii la cerere.
Mama ar trebui sã punã copilul la sân ori de câte ori acesta doreºte ºi sã îl lase la sân cât
vrea el sã stea. Avantajele alãptãrii la cerere sunt:
· Laptele “vine” mai repede
· Copilul creºte mai repede
· Apar mai puþine probleme la nivelul sânilor
· Lactaþia se echilibreazã mai rapid.
Nu descurajaþi mamele care doresc sã îºi þinã copiii în acelaºi pat cu ele. Le este mult mai
uºor sã alãpteze în timpul nopþii.
Dacã vremea este caldã, mama trebuie sã bea multe lichide, fãrã sã-ºi facã griji pentru
copil. Acesta îºi va lua tot ce îi trebuie din laptele ei, care este alimentul ideal ºi complet
pentru copil.
Sânii sunt pregãtiþi sã producã lapte pentru copil oricât este nevoie. Este normal ca nounãscutul sã sugã la fiecare 2-3 ore la început, apoi la intervale mai mari. Mama nu trebuie sã
încerce sã impunã o schemã, un program de alãptare copilului; secreþia de lapte ºi
“programul” de supt al copilului se vor stabili pe parcurs, în general dupã 6 sãptãmâni.
Mamele trebuie sã îºi spele sânii cu apã curatã. Sãpunul poate sã usuce pielea ºi sã
favorizeze apariþia fisurilor la nivelul mameloanelor. Mama poate sã foloseascã laptele ei ca sã
se ungã pe mameloane, cãci are efect dezinfectant ºi cicatrizant.
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POZIÞIA CORECTÃ DE ALÃPTARE
Poziþionarea corectã a copilului la sân este unul dintre punctele cheie pentru o alãptare
plãcutã ºi satisfãcãtoare. Obiceiurile de îngrijire a copilului se formeazã devreme, din primele
zile de viaþã a acestuia. Odatã formate, obiceiurile proaste sunt dificil de corectat. Nu ezita sã
ceri ajutor în primele zile, când eºti încã în spital ºi poþi contacta o persoanã specializatã în
consiliere pentru alãptare.

Poziþia mamei în timpul alãptãrii:
· Poþi sta pe un scaun, cu piciorul de pe partea în care þii copilul sprijinit pe un scãunel
sau pe stinghia scaunului, mai sus decât celãlalt.
· Poþi sã stai întinsã pe pat, cu copilul întins lângã tine
· Poþi sã þii copilul sprijinit pe o pernã, cu corpul ºi picioarele sub braþul tãu, sprijinindu-i
capul cu mâna.
· Dacã ai sânii mari, voluminoºi, poþi sã sprijini greutatea acestora punând o rolã de cârpã
sau un prosop sub sâni.

Poziþia copilului
Indiferent ce poziþie alegi, trebuie sã te asiguri de urmãtoarele aspecte:
· Corpul ºi capul copilului sunt în linie (sã nu stea cu capul strâmb), ca sã poatã înghiþi corect
· Copilul stã cu faþa cãtre sân, cu nasul deasupra sfârcului, cu nãrile libere
· Þii copilul strâns lângã corpul tãu, sprijinindu-i tot corpul, nu numai capul ºi umerii
· Menþii contactul vizual (priveºti copilul) în timp ce îl alãptezi.

Ataºarea copilului la sân (prinderea sfârcului)
Þine sânul cu degetele sub areola mamarã (zona maronie din jurul sfârcului); poþi sã roteºti
sfârcul câteva secunde între degete pentru a-l ajuta sã iasã în afarã. Apoi apasã uºor deasupra
ºi dedesubtul sfârcului ca sã iasã câteva picãturi de colostru/lapte, pentru a-l îmbia pe copil
sã ia sânul.

Gâdilã uºor buzele copilului cu sfârcul pentru a-l face sã îºi deschidã gura. În momentul în
care el deschide gura larg, aproape ca un cãscat, trage rapid copilul înspre tine, în aºa fel încât
sã aibã gura umplutã de sân; nu te apleca înainte încercând sã pui sânul în gura copilului.
Copilul trebuie sã aibã în gurã cât mai mult din areolã ºi nu numai sfârcul. Bãrbia lui trebuie
sã preseze în sân, nasul ar trebui doar sã atingã sânul (sã nu aibã nãrile astupate de sân).
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Sprijinã-þi sânul cu mâna pânã când copilul este bine prins la sân ºi suge bine.

Copilul este corect ataºat la sân

Copil incorect ataºat la sân

Copilul este bine ataºat la sân atunci când suge mai rar, puternic, gura i se umple de lapte
ºi se aude cum înghite ; din când în când face o pauzã.
Dacã copilul prinde numai sfârcul, el suge doar puþin lapte, nu se saturã ºi plânge; pe sfârc
pot sã aparã fisuri sau crãpãturi, sânul devine dureros, pentru cã nu este golit de lapte ºi –în
final- scade secreþia de lapte.
În prima sau în a doua sãptãmânã, pânã ce copilul învaþã sã sugã corect, poþi sã simþi
disconfort sau chiar durere. Respirã adânc, relaxeazã-te ºi începeþi din nou. În primele zile,
alãptarea copilului este însoþitã de dureri de burtã destul de intense („rãsuri“). Aceste dureri
sunt contracþii ale uterului, care contribuie la revenirea acestuia la dimensiunile normale, de
dinaintea sarcinii ºi reduc pierderea de sânge. Încearcã sã le suporþi, sunt un semn bun,
înseamnã cã natura îºi urmeazã cursul, pentru ca tu sã te refaci dupã naºtere.
În timp, dupã ce te-ai obiºnuit deja sã alãptezi copilul ºi eºti relaxatã în timpul suptului,
s-ar putea sã aþipeºti - un semn bun cã substanþele care produc laptele se secretã normal. Poþi
sã picoteºti niþel în timp ce alãptezi, trebuie sã ai grijã numai sã nu cazi, dacã stai pe un scaun
(de aceea unele femei preferã sã alãpteze stând culcate pe pat).
Dupã fiecare alãptare, sugarul trebuie þinut ridicat timp de 1-2 minute, cu burtica lipitã de
pieptul mamei, ºi bãtut uºor pe spate, pentru a elimina aerul înghiþit în timpul suptului.

Cât de des sã alãptezi? Cât sã þii copilul la sân?
Cel mai bine este sã alãptezi copilul „la cerere“ (ori de câte ori doreºte). Nu trebuie sã te
temi cã nu vei avea lapte suficient pentru suptul urmãtor, cãci secreþia de lapte este pe
principiul legii cererii ºi ofertei: cu cât copilul suge mai des, cu atât vei produce mai mult
lapte, pentru a acoperi nevoile lui. În cazul copiiilor care primesc biberoane suplimentare cu
apã, ceai sau lapte praf, se produce o scãdere a secreþiei de lapte matern. De aceea,
suplimentele trebuie evitate. În primele sãptãmâni de viaþã copiii trebuie sã fie alãptaþi de cel
puþin 12 ori în 24 ore (de circa 10 ori în timpul zilei ºi de 3-4 ori în timpul nopþii). În trei sau
patru sãptãmâni secreþia de lapte va fi constantã, echilibratã sau chiar mai mare decât îi
trebuie copilului, iar el va învãþa sã sugã fãrã dificultate. Ulterior numãrul supturilor se reduce
la 6-8 în timpul zilei ºi 1-2 noaptea.
Durata unui supt poate sã dureze de la câteva minute pânã la o jumãtate de orã. Unii copii
se ataºeazã ºi încep sã sugã viguros imediat ce sunt puºi la sân. Alþii abordeazã sânul încet ºi
uºurel, bucurându-se de aceste momente speciale alãturi de mamã. Frecvent, copiii pot suge
uºor ºi intens când se ataºeazã la sân, un fel de „amorsare a pompei de lapte“ pentru a iniþia
evacuarea laptelui, apoi încep sã sugã ritmic.
Nu uita cã alãptarea nu este numai un mod de a hrãni copilul, ci ºi un mod special de a-l
iubi ºi educa. De cele mai multe ori sugarul suge ca sã se hrãneascã (suge încet ºi lung, ritmic,
înghite laptele cu zgomot). Uneori sugarul se relaxeazã pur ºi simplu ºi savureazã momentele
în care stã la sân (suge uºor, mai rapid ºi mai puþin intens, gata sã adoarmã, nu înghite
aproape deloc). Lasã-l sã se bucure de apropierea ta ºi þine-l în braþe pânã adoarme. Va ºti cã
îl iubeºti. Ai grijã însã sã nu te laºi exploatatã de el, poate deveni un mic tiran !

Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
în domeniul Sãnãtãþii Reproducerii

53

Sesiunea

8

Alãptarea

ÎNGRIJIREA SÂNILOR ÎN PERIOADA ALÃPTÃRII
Îngrijirea atentã a sânilor este foarte importantã pentru sãnãtatea mamei ºi a copilului.
Alãptarea copilului trebuie sã înceapã la scurt timp dupã naºtere.
În mod normal, sânii produc atâta lapte cât îi trebuie copilului. Dacã copilul goleºte sânii,
aceºtia vor produce mai mult lapte. Dacã sânii nu sunt goliþi, vor produce mai puþin lapte.
Dacã copilul se îmbolnãveºte ºi nu mai suge, dupã câteva zile sânii mamei nu vor mai
produce lapte, iar atunci când copilul începe din nou sã sugã, poate sã nu îi fie de ajuns. De
aceea, este bine ca mama sã ºtie cã trebuie sã se mulgã dacã copilul nu suge îndeajuns,
pentru a menþine secreþia de lapte.
Mama se poate mulge cu mâna, þinând sânul cu amândouã mâinile la bazã ºi miºcându-le
spre vârf, apãsând uºor. Pentru a stoarce laptele, trebuie sã apese înapoia mamelonului, nu în
drptul lui. Laptele muls poate fi dat copilului cu lingura sau cu cana.
Dacã sânii sunt prea plini cu lapte, mama se poate mulge puþin înainte de a da copilului
sã sugã; astfel pot fi prevenite abcesele (infecþii datorate sânilor prea plini cu lapte, dureroºi),
iar copilul suge mai uºor.
Mama trebuie sã se spele pe sâni de mai multe ori pe zi, cu apã curatã, fãrã sãpun.

PROBLEME FRECVENTE ÎN TIMPUL ALÃPTÃRII
Fisuri sau ragade ale mameloanelor
Acestea apar atunci când copilul prinde numai mamelonul (sfârcul) în loc sã prindã cu gura
o parte din areolã.

Recomandãri pentru mame:
Este important sã continui alãptarea, chiar dacã este dureroasã. Pentru a evita apariþia
fisurilor, alãpteazã cât mai des ºi þine copilul la sân pânã se saturã, având grijã sã prindã sânul
cât mai correct (cu o parte din areolã) ºi schimbând mereu poziþia în care îl pui la sân.
Dacã numai unul din sfârcuri are fisuri, pune copilul sã sugã mai întâi din acest sân, apoi
la sânul sãnãtos. Dupã fiecare supt, stoarce puþin lapte ºi unge-te pe sfârcuri, lasã sã se usuce
ºi abia apoi acoperâ-þi sânii. Laptele te va ajuta sã te vindeci mai repede. Dacã din mamelon
curge sânge sau puroi, nu mai pune copilul la sân ºi mulge-te pânã când se vindecã. Medicul
îþi va spune ce tratament sã urmezi.

Angorjarea (umflarea) sânilor (“febra laptelui”)
Apare atunci când sânii sunt prea plini cu lapte, ceea ce duce ºi la intensificare circulaþiei
sanguine la nivelul lor. Sânii devin dureroºi, umflaþi, se întãresc ºi pielea se poate înroºi;
laptele nu mai curge; poate sã aparã febra (aproximativ 24 ore).

Recomandãri pentru mame:
· Cel mai important este sã goleºti sânii de lapte, altfel existã riscul de a face mastitã sau
abcese (infecþii ale sânului) ºi de a pierde laptele. NU lãsa sânii “sã se odihneascã”.
· Dacã copilul vrea ºi poate sã sugã, pune-l la sân cât mai des ºi ai grijã sã apuce corect
sânul.
· Dacã copilul nu poate sã sugã, goleºte sânii (cu mâna sau cu o pompã specialã), ºi pune
din nou copilul la sân. Copilul poate sã apuce mai uºor sânul dupã ce a fost golit de o
parte din lapte.
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· Înainte de alãptare:
- Pune comprese calde pe sâni sau fã un duº cu apã caldã
- Fã un masaj pe gât ºi spate (cineva din familie te poate ajuta)
- Maseazã uºor sânii
- Trage-te de sfârcuri
- Relaxeazã-te
· Dupã alãptare poþi pune comprese reci pe sâni, pentru a reduce edemul (umflarea) lor.

Sâni dureroºi
Durerile pot sã aparã din cauza mameloanelor fisurate sau din cauzã cã sânii sunt prea plini
cu lapte. Durerea dispare dacã copilul suge des, iar mama se odihneºte. De obicei nu sunt
necesare medicamente, dar este bine ca femeia sã fie vãzutã de medic.

Canale înfundate
Canalele prin care curge laptele se pot înfunda dacã o parte din sân nu este golitã. Sub
piele se simte o micã umflãturã, mai tare decât restul sânului, iar uneori pielea este mai roþie
în zona respectivã. Femeia se simte bine, nu are febrã. Alte cauze pot fi: supturi rare ºi de
scurtã duratã (din cauzã cã mama este ocupatã sau nu are rãbdare sã þinã copilul mai mult
timp la sân, copilul nu se trezeºte sã sugã peste noapte, schimbãri de program), golirea
insuficientã a unei pãrþi din sân (copilul nu suge cu putere, mama apasã sânul cu degetele în
timpul suptului, poartã haine sau sutien strâmte, sâni foarte mari care nu se golesc complet),
loviri la nivelul sânului.

Recomandãri pentru mame:
Cel mai important lucru este sã goleºti sânul.
· Alãpteazã cât mai des
· Maseazã uºor porþiunea din sân în care se aflã umflãtura, dinspre baza sânului spre sfârc
· Pune comprese calde pe zona afectatã
· Schimbã mereu poziþia copilului la sân.

Infecþii ale sânului (mastitã sau abces)
Sânii prea plini cu lapte, dureroºi ºi mameloanele fisurate pot duce la apariþia unor infecþii
ale sânului.
Semne de infecþie
· O parte a sânului se înroºeºte, este fierbinte ºi foarte dureroasã
· Febrã, frisoane
· Apar noduli axilari ( se umflã ganglionii de la subraþ)
· Uneori se scurge puroi prin mamelon.
Tratamentul – va fi prescris de medic!
· Goleºte sânul regulat, punând copilul la sân sau mulgându-te, dupã cum este mai
puþin dureros.
· Odihneºte-te ºi bea multe lichide.
· Pune comprese fierbinþi pe sâni timp de 15 minute înaintea fiecãrui supt. Între
supturi pune comprese reci pentru a reduce durerea.
Prevenire
Încearcã sã eviþi fisurarea mameloanelor ºi nu lãsa sânii sã se umple prea mult cu lapte.
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RÃSPUNSURI LA CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBÃRI DESPRE ALÃPTARE
Î: Punerea nou-nãscutului în aceeaºi camerã cu mama, la maternitate, nu creºte riscul de infecþie?
R: Nu. S-a observat cã în cazul punerii nou-nãscutului în aceeaºi camerã cu mama (rooming-in)
nu duce la apariþia unui numãr mai mare de infecþii faþã de maternitãtile clasice, unde nou-nãscuþii
sunt þinuþi în camere separate. Cel mai important lucru este ca toate persoanele care
îngrijesc nou-nãscuþii sã se spele pe mâini înainte ºi dupã contactul cu fiecare copil.
Î: Ce este de fãcut dacã nou-nãscutul plânge de foame, din cauzã cã nu îi ajunge laptele în
primele zile?
R: Aceastã problemã probabil cã nu va apãrea dacã sugarul este pus la sân la scurt timp dupã
naºtere, dacã prinde sânul corect ºi este lãsat sã sugã în voie. Bineînþeles, mama trebuie
sã bea multe lichide, sã se hrãneascã bine, în special dacã a pierdut mult sânge la naºtere.
NU se vor da nici un fel de suplimente nou-nãscutului; acest lucru agraveazã situaþia.
Î: Dacã mama se plânge cã nu are lapte destul?
R: Pentru ca mama sã aibã lapte suficient, trebuie sã:
· Bea multe lichide
· Ajute copilul sã prindã sânul correct, la fiecare supt
· Aibã copilul lângã ea, pentru a-l putea alãpta cât de des doreºte
· Sã þinã copilul la sân cât de mult doreºte
· Dea copilului sã sugã din ambii sâni la fiecare masã
· Nu ofere copilului alte suplimente – acest lucru scade secreþia de lapte.
Î: Nu trebuie sã-i dau copilului sã bea apã, dacã este foarte cald?
R: Copilul nu are nevoie sã bea apã, nici mãcar în zilele caniculare, dacã mama îl alãpteazã
la cerere, ori de câte ori copilul doreºte, ºi dacã ea are grijã sã bea multe lichide. Laptele
mamei îi va þine copilului ºi de foame, ºi de sete.
Î: Este adevãrat cã alãptarea previne sarcina?
R: Alimentaþia sugarului exclusive la sân (alãptarea) poate proteja mama de o nouã sarcinã în
urmãtoarele situaþii:
Ø Copilul nu a împlinit 6 luni
Ø Copilul primeºte numai sânul mamei, atât ziua, cât ºi noaptea.
Ø Mama nu a avut încã nici o menstruaþie dupã naºtere.
Î: Când ar trebui sã încep sã-i dau copilului ºi alte alimente, înafarã de lapte?
R: Pânã la vârsta de 6 luni, alimentarea exclusiv naturalã (la sân) este cea mai bunã. Dupã ce
sugarul împlineºte 6 luni, poate sã primeascã treptat ºi alte alimente, precum cereale, fructe,
suc de fructe etc. Continuã sã alãptezi copilul cât mai mult (preferabil pânã la 2 ani), chiar
dacã el începe sã consume din ce în ce mai multe alimente. Evitã laptele praf ºi alimentarea
cu biberonul. Este mai bine sã obiºnuieºti copilul sã bea lichidele direct din canã.
Î: Care este hrana recomandatã pentru o mamã care alãpteazã?
R: Mamele care alãpteazã trebuie sã consume zilnic alimente variate, proaspete, bogate în
proteine, calciu, fier ºi vitamine, ca sã poatã acoperi nevoile lor, precum ºi pentru a avea
lapte suficient pentru copil. Trebuie sã continue sã ia suplimente de fier cel puþin încã
3 luni dupã naºtere. De asemenea, trebuie sã bea multe lichide ºi sã evite consumul de
alcool ºi fumatul. Multe mame constatã cã alãptarea le ajutã sã-ºi recapete silueta pe care
au avut-o înainte de naºtere.
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ROLUL MEDIATORULUI SANITAR ÎN PROMOVAREA ALÃPTÃRII
Rolul mediatorului sanitar este sã le înveþe pe mame cum sã alãpteze corect, sã trimitã
mesaje clare despre alãptare ºi sã corecteze credinþele greºite/miturile existente în comunitate.
· Încurajaþi mamele sã alãpteze sugarul la cerere, atât ziua cât ºi noaptea, atâta timp cât
acesta doreºte
- Un copil are nevoie de hranã zi ºi noapte, cel puþin de 8 ori în 24 ore; doar în prima
zi dupã naºtere nou-nãscutul poate sã doarmã mai multe ore, dupã ce a fost bine
hrãnit, pentru a-ºi reface forþele dupã naºtere
- Chiar dacã copilul este mic (prematur sau nãscut cu greutate micã), el trebuie
stimulat ca sã mãnânce de mai multe ori pe zi (chiar mai des decât un copil normal,
cãci un sugar mic nu are forþã sã sugã ºi oboseºte mai repede)
· Explicaþi mamelor cã aspectul laptelui nu conteazã ºi cã e normal sã se schimbe: în
primele zile este mai gros ºi gãlbui, apoi devine mai subþire ºi mai alb, uneori chiar cu
aspect “apos”. Aspectul nu are importanþã, laptele conþine toate substanþele de care are
nevoie copilul.
· Încurajaþi mamele sã alimenteze sugarul exclusiv la sân, fãrã alte completãri, cel puþin
6 luni.
· Sfãtuiþi mamele sã þinã copiii în contact cu pielea lor (“piele-pe-piele”) în timpul
alãptãrii; acest contact fizic uºureazã alãptarea.
· Explicaþi cã alãptarea copilului va deveni din ce în ce mai uºoarã pe mãsurã ce el va
învãþa sã sugã corect ºi va creºte, sugând mai viguros.
· Învãþaþi mamele sã þinã copilul la sân pânã ce îi dã drumul, ºi apoi sã îi ofere ºi al doilea sân.
· Dacã mama este nevoitã sã lipseascã de acasã, învãþaþi-o sã se mulgã ºi sã lase laptele
pregãtit pentru ca altcineva sã îi dea copilului sã mãnânce cu cana!
· Spuneþi mamelor sã:
o Nu forþeze copilul sã ia sânul
o nu întrerupã alãptatul înainte ca sugarul sã dea drumul sânului
o Nu dea copilului nici un alt aliment sau lichid înafarã de laptele ei, cu excepþia
indicaþiilor medicale
o Nu dea copilului suzete sau tetine din cauciuc
· În perioada cât alãpteazã, mama ar trebui sã:
-

bea multe lichide, apã curatã
mãnânce alimente sãnãtoase, în cantitate suficientã
se odihneascã câteva ore ziua ºi cel puþin 6 ore în timpul nopþii
evite medicamentele (numai la recomandarea medicului, care trebuie informat cã
femeia alãpteazã!)
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INFECÞIILE CU TRANSMITERE SEXUALÃ
Infecþiile cu transmitere sexualã (ITS) sunt infecþii ale organelor de reproducere, care se
transmit de la o persoanã la alta prin contact sexual.

Cum se transmit ITS?
· Toate ITS sunt transmise prin secreþiile genitale (ale bãrbatului sau femeii) atunci când
cineva are contact sexual neprotejat cu o persoanã infectatã.
· Actul sexual poate fi vaginal, anal, sau oral (vaginul, penisul, rectul ºi gura oferã condiþii
ideale pentru pãtrunderea microbilor în organismul uman)
· În unele cazuri, ITS se pot transmite doar prin apropierea zonelor genitale, fãrã penetrare.
· Unele ITS-uri sunt rãspândite ºi prin alte lichide ale corpului: sânge, lapte.
· Unele dintre ITS pot fi transmise de la mamã la fãt în timpul sarcinii, la naºtere, sau
prin alãptare ºi pot cauza suferinþe grave copilului.
· Unele din aceste infecþii pot fi, de asemenea, transmise prin sânge (transfuzii de sânge
infectat, seringi sau instrumente chirurgicale nesterilizate sau alte instrumente tãioase).

Cum se manifestã?
·
·
·
·
·

O scurgere neobiºnuitã, mirositoare din penis sau vagin;
Durere sau senzaþie de arsurã la urinare;
Durere în timpul contactului sexual;
Mâncãrimi sau dureri în zona genitalã;
Ulceraþii, eroziuni, roºeaþã, umflãturi sau excrescenþe în jurul organelor genitale, care
pot fi dureroase sau nu;
· Ganglioni inghinali umflaþi ºi dureroºi;
· Modificãri ale menstruaþiei (la femei) - sângerare foarte redusã sau abundentã.

Ce trebuie sã facã o persoanã care crede cã s-a îmbolnãvit?
· Sã meargã la medic.
· Sã nu aibã contacte sexuale pânã nu îºi face un control.
· Sã respecte recomandãrile medicale ºi sã facã tratamentul corect ºi complet.
Majoritatea ITS pot fi vindecate fãrã probleme dacã sunt tratate imediat.

Atenþie! Unele ITS au simptome, semne de manifestare. Altele nu au nici un simptom sau acestea apar dupã
o perioadã mai lungã de timp.
De exemplu, o persoanã infectatã cu HIV (virusul care produce SIDA), poate arãta absolut sãnãtoasã mulþi
ani ºi poate infecta alte persoane în tot acest timp.

Ce complicaþii pot sã aparã?
·
·
·
·
·

Infertilitate la femei ºi bãrbaþi
Persoanele care au avut deja ITS au un risc mai mare de infecþie cu alte boli, inclusiv HIV/SIDA
Risc crescut de cancer cervical
Risc de complicaþii ale sarcinii (avort spontan, feþi morþi sau cu defecte congenitale)
Transmiterea infecþiei la copil în timpul sarcinii sau naºterii, unele din aceste infecþii
putând conduce la complicaþii grave, sau chiar moartea copilului.
· Unele infecþii se pot transmite de la mamã la copil în timpul alãptãrii.
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De subliniat!
· Orice persoanã se poate îmbolnãvi de ITS dacã are contact sexual neprotejat cu cineva infectat.
· Toate ITS pot fi prevenite
· Majoritatea ITS pot fi tratate. Depistarea precoce ºi tratamentul pot reduce semnificativ
complicaþiile, inclusiv infertilitatea, atât la bãrbaþi cât ºi la femei.

MODALITÃÞI DE REDUCERE SEMNIFICATIVÃ A RISCULUI DE ITS
· Alegeþi abstinenþa sau evitaþi sexul cu penetrare vaginalã.
· Întreþineþi contacte sexuale cu un singur partener/a fidel. Asiguraþi-vã cã nu aveþi o ITS,
nici Dvs., nici partenerul/a.
· Folosiþi prezervativul la fiecare contact sexual.
· Evitaþi contactului sexual atunci când aveþi -Dvs. sau partenerul/a- o infecþie a organelor
genitale, aºteptaþi pânã când infecþia este complet tratatã
· Evitaþi folosirea acelor de seringã nesterile sau contactele sexuale cu o persoanã care
foloseºte ace nesterile.

ALTE MODALITÃÞI DE REDUCERE A RISCULUI ITS
· Reduceþi numãrul partenerilor sexuali
· Nu începeþi viaþa sexualã decât atunci când sunteþi pregãtit/ã ºi aveþi posibilitatea de a
vã proteja
· Identificaþi alte modalitãþi de activitate sexualã, fãrã penetrare (introducerea penisului
în vagin, anus, gurã)
· Folosiþi prezervativul
· Discutaþi cu partnerul(ii) sexual(i) despre ITS ºi riscul acestora
· Discutaþi cu partenerul(ii) despre relaþiile din trecut, utilizarea acelor de seringã,
transfuzii de sânge
· Faceþi controale medicale regulate
· Observaþi-vã propriul corp pentru a vedea imediat dacã apare un semn de infecþie sau
altã schimbare
· Mergeþi la medic imediat dacã observaþi o schimbare neobiºnuita sau dacã aþi fost
expuºi riscului de ITS
· Nu cedaþi presiunilor de a face sex cu o persoanã cu care nu puteþi discuta despre
riscurile ITS ºi care refuzã folosirea prezervativului
· Evitaþi consumul de alcool. Aceastã substanþã poate altera gândirea ºi reduce grija faþã
de propria sãnãtate
· Dacã trebuie sã primiþi o transfuzie de sânge, asiguraþi-vã cã a fost testat pentru HIV,
hepatita B, hepatita C.
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ROLUL MEDIATORULUI SANITAR ÎN PREVENIREA ITS
Mediatorii pot oferi membrilor comunitãþii ocazia de a se gândi ºi discuta despre ITS, de a
învãþa cum sã vorbeascã cu partenerii sexuali despre propria sãnãtate a reproducerii ºi
reducerea riscului ITS.
Ce pot face mediatorii:
· Pot ajuta oamenii sã se protejeze
· Ii pot învãþa sã îºi observe propriul corp în mod regulat
· Pot educa populaþia în legãturã cu prevenirea ITS ºi importanþa depistãrii cât mai
precoce ºi a tratamentului, pentru prevenirea complicaþiilor
· Pot ajuta oamenii sã solicite servicii medicale dacã observã simptome de ITS sau dacã
sunt la risc de a avea o infecþie
· Informeze oamenii cã pot alege o metodã de planificare familialã potrivitã, care sã ia în
considerare riscul de ITS sau starea de sãnãtate a femeii (de exemplu, nu va fi inserat
un DIU unei femei cu ITS sau anexitã; prezervativele se pot folosi împreunã cu o altã
metodã contraceptivã dacã existã risc de ITS).

HIV/ SIDA
HIV = Virusul Imunodeficienþei Umane (Human Immunodeficiency Virus - HIV). Virusul se
transmite: 1) prin contact sexual; 2) prin sânge (transfuzii de sânge infectat, transplant de
organe de la o persoana infectatã, folosirea acelor de seringã sau altor obiecte tãioase în comun
cu alte persoane); 3) de la mamã la fãt (în timpul sarcinii, naºterii sau alãptãrii). Odatã pãtruns
în organism, virusul HIV începe sã se multiplice, intrã în celulele din sânge care au rol de a
ne apãra de infecþii (limfocitele sau globulele albe), pe care le distruge. Încetul cu încetul,
într-o perioadã de 2-10 ani, tot sistemul imun este slãbit.
Infecþia HIV este starea produsã de pãtrunderea virusului în organism. Persoana infectatã
cu HIV nu are simptome ºi pare absolut sãnãtoasã, nu are semne de boalã, dar poate transmite
infecþia ºi altora, pentru cã virusul este prezent în sânge ºi alte fluide produse de organism.
SIDA = Sindromul Imuno-Deficienþei Dobândite este o stadiul final, grav al infecþiei cu
HIV, care se terminã cu moartea persoanei bolnave.
Dupã ce sistemul imun este distrus în totalitate, organismul persoanei afectate nu se mai
poate apãra ºi apar simptomelor mai multor boli: infecþii, diverse forme de cancer. De aceea
vorbim de un sindrom (grup de mai multe simptome), nu de o boalã. Nu existã un tratament
care sã vindece SIDA, dar existã medicamente care încetinesc evoluþia infecþiei. ªi, cel mai
important, infecþia poate fi prevenitã.
Testul HIV
· În perioada de infecþie HIV în care nu existã nici un semn de boalã ºi în care persoana
infectatã pare sã fie perfect sãnãtoasã, singura modalitate de identificare a infecþiei este
testul HIV. Acest test se face din sânge, unde se gãsesc anticorpii pe care organismul îi
fabricã, în încercarea de a se apãra de infecþie.
· Efectuarea unui singur test HIV nu poate spune cu siguranþã dacã o persoanã este
infectatã sau nu, pentru cã fiecare organism are nevoie de o perioadã de timp pentru a
fabrica aceºti anticorpi, iar aceastã perioadã poate fi cuprinsã între 3 ºi 6 luni.
· Dacã o persoanã doreºte sã ºtie cu certitudine dacã este infectatã sau nu cu HIV, trebuie
sã îºi facã un test ºi -dacã primul test este negativ (aratã cã nu are anticorpi) - sã repete
testul dupã 6 luni, în tot acest timp folosind mijloace de protecþie împotriva infecþiei.
· Dacã primul test este pozitiv (aratã cã existã anticorpi, ºi deci cã persoana este infectatã
cu HIV), se face un al doilea test de confirmare ºi -dacã ºi al doilea test este pozitiv- se
începe tratamentul care va încetini evoluþia bolii.
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TRANSMITEREA HIV
HIV se transmite:
· Prin contact sexual neprotejat cu o persoanã infectatã (cea mai obiºnuitã cale de transmitere).
· De la mama infectatã la copil în timpul sarcinii, la naºtere sau prin alãptare.
· Prin folosirea în comun a acelor de seringã, lame de ras sau alte instrumente tãioase.
· Prin transfuzii cu sânge infectat.

HIV nu se transmite prin:
· Conversaþie
· În timpul jocului
· Tuse, strãnut
· Imbrãþiºare
· Atingere
· Strângerea de mânã
· Sãrut
· Pregãtirea alimentelor
· Folosirea toaletei publice
· Folosirea veselei în comun
· Înþepãturi de insecte

De subliniat!
· HIV/SIDA poate fi prevenitã, dar nu ºi vindecatã.
· Oricine se poate îmbolnãvi de HIV/SIDA dacã vine în contact cu sângele, sperma sau
secreþia vaginalã a unei persoane infectate (contact sexual neprotejat, folosirea acelor
de seringã sau instrumentelor tãioase în comun cu alte persoane).
· Adesea, nu existã nici un semn care sã atragã atenþia cã o persoanã este infectatã cu HIV.
· Pentru a vã proteja de HIV/SIDA, alegeþi abstinenþa sau întreþineþi relaþii sexuale cu o
singurã persoanã neinfectatã. Dacã nu puteþi face asta, folosiþi prezervativul la fiecare
contact sexual!
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CANCERUL DE SÂN
Cancerul de sân este cea mai frecventã ºi mai gravã formã de cancer întâlnitã la femeile
din întreaga lume. Depistarea precoce a acestei afecþiuni este extrem de importantã pentru
vindecarea femeii, fiind totodatã uºor de efectuat, întrucât examinarea sânului este la
îndemâna pacientei sau a personalului medical instruit pentru aceasta.

Grupa de populaþii cu risc crescut
Se distinge o populaþie cu risc crescut pentru cancerul de sân:
· Femeile ale cãror mame sau surori au fost diagnosticate cu cancer de sân
· Vârsta peste 40 de ani
· Femeile care nu au nãscut niciodatã sau femeile care au avut prima sarcinã peste
34 de ani
· Femeile care nu au alãptat
· Prima menstruaþie apãrutã devreme (înainte de 9-10 ani) ºi menopauza tardivã (peste
55 de ani)
· Femeile care nu au avut viaþã sexualã activã
· Femeile care au avut cancer la celãlalt sân
· Terapia cu estrogen prelungitã dupã menopauzã.

Mesaje cheie
· Cancerul de sân este o boalã gravã, dar depistarea ei ºi tratamentul cât mai precoce vor
conduce la vindecare.
· Educarea femeilor ºi informarea lor este esenþialã pentru depistarea precoce a bolii.
· Examinarea sânului trebuie fãcutã periodic, regulat, atât de cãtre femeie, cât ºi de
medic; este un examen uºor de efectuat, iar mediatorii sanitari pot învãþa femeile cum
sã îºi facã auto-examinarea sînului.
· Mediatorii sanitari trebuie sã cunoascã grupele cu risc crescut pentru aceastã afecþiune
ºi sã mobilizeze femeile cãtre serviciile medicale. Cunoaºterea istoricului medical al
femeilor din comunitate este foarte importantã, aceastã problemã fiind rezolvabilã de
cãtre mediatoarea sanitarã cu multã rãbdare ºi diplomaþie.
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AUTO-EXAMINAREA SÂNILOR
Verificã-þi sânii o datã pe lunã
Verificarea se face în fiecare lunã, dupã menstruaþie. Dacã eºti la menopauzã (nu mai ai
menstruaþie), alege o zi din lunã pe care þi-o aminteºti mai uºor (prima zi din lunã, de exemplu).

Priveºte-þi sânii în oglindã
1. Stai în picioare în faþa oglinzii, cu braþele pe lângã corp ºi priveºte-þi sânii cu atenþie.
2. Ridicã braþele deasupra capului ºi observã-þi sânii din nou.
3. Prinde-þi încheieturile mâinilor între ele, ridicã coatele ºi þine mâinile în dreptul bãrbiei;
trage apoi de braþe (ca sã încordezi muºchii pectorali), observându-þi sânii.

În fiecare din aceste pozitii, priveºte-þi sânii cu atenþie ºi încearcã sã observi dacã au apãrut
modificãri în mãrimea ºi forma sânilor.
Priveºte pielea sânilor cu atenþie. Aratã altfel, este încreþitã sau are aspect ca de coajã de
portocalã?

Controleazã fiecare sân
4. Întinde-te pe spate. Pune-þi o pernã sub umãr, ridicã braþul ºi aºazã-l sub cap. Pune
cealaltã mânã pe sân, cu degetele întinse ºi pipãie sânul cu delicateþe, cu miºcãri
circulare. Controlul începe de la subþioarã ºi continuã spre sfârc. La început, vei apãsa
doar puþin, apoi mai profund, fãcând cu degetele miºcãri în formã de cerc, pentru a
simþi eventuali noduli ascunºi în sân. Urmeazã alte miºcãri în formã de cerc, din ce în
ce mai aproape de sfârc. Controlezi astfel tot sânul. Unele femei preferã sã înceapã
controlul din dreptul sfârcului ºi continuã spre exterior, în formã de spiþe de roatã. Cel
mai important este ca la fiecare control sã verifici fiecare zonã a sânului. Creeazã-þi un
tipic dupã care sã faci controlul la fel de fiecare datã, ºi încearcã sã þii minte cum aratã
diferitele pãrþi ale sânului.
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5. Pune-þi apoi perna sub celãlalt umãr ºi urmeazã aceleaºi etape pentru controlul celuilalt sân.
6. Apoi, ridicã-te în picioare ºi apasã uºor mamelonul (sfârcul) pentru a verifica dacã ai
vreo scurgere din sân.
Poþi face controlul sânilor în baie; mâna sãpunitã alunecã mai uºor pe piele ºi poþi simþi
mai bine ce se aflã sub piele.
Dacã simþi un nodul, o umflãturã, sau observi o scurgere din mamelon sau alte modificãri ale
sânilor, mergi fãrã întârziere la medic.
Descoperirea unei modificãri la nivelul sânului nu înseamnã neapãrat cã ai cancer sau altã
boalã gravã; existã alte tumori, noduli, care pot fi operate foarte uºor. Cel mai bine este sã
mergi cât mai repede la medic, indiferent ce schimbare observi.
Adaptare dupã Family Planning Health Project Dominican Republic, 1996

CANCERUL DE COL UTERIN
Cancerul este o boalã care apare atunci când anumite celule ale corpului uman nu
funcþioneazã cum trebuie, se înmulþesc necontrolat ºi produc prea mult þesut, care formeazã
o tumoare. Cancerul de col apare când celulele normale din col se transformã în celule
cancerigene. Cancerul de col este o boalã care poate deveni foarte gravã. Totuºi, este o boalã
pe care o poþi preveni.
În ultimii ani s-a constatat scãderea vârstei de apariþie a acestei afecþiuni, semnalându-se
cazuri chiar sub 30 de ani. Datoritã faptului cã diagnosticarea este relativ uºoarã ºi nu necesitã
condiþii speciale pentru consult, se poate încerca o depistare cât mai precoce a bolii, cât mai
aproape de debut, ºtiut fiind faptul cã atât vindecarea oncologicã, cât ºi cheltuielile per curã de
tratament, sunt mult mai avantajoase în cazul depistãrii precoce decât în cazul depistãrii mai târzii.

Grupa de populaþii cu risc crescut
Întrucât se considerã cã existã grupe de populaþii cu risc crescut în apariþia cancerului de
col uterin vom enumera aceste grupe:
· Viaþa sexualã începutã precoce (sub 17 ani)
· Parteneri multipli
· Numãr mare de avorturi
· Femeile care au avut multe naºteri, în special cele care au nãscut primul copil înainte
de 20 de ani
· Nivel socio-economic ºi cultural precar
· Maladii transmise pe cale sexualã
· Infecþii genitale virale: virus Herpes, HIV, ºi –mai ales- virusul papilomatozei umane
(Human Papylloma Virus-HPV), care reprezintã cel mai important agent implicat în
apariþia cancerul cervical.

Mesaje cheie pentru mediatorii sanitari ar putea fi urmãtoarele:
· Cancerul de col uterin apare lent, într-o perioadã de câþiva ani, este precedat de obicei
de o leziune precanceroasã, care poate fi tratatã dacã este depistatã prin controale
periodice ºi teste Babeº-Papanicolau regulate; astfel, cancerul poate fi prevenit.
· Cancerul de col este o boalã gravã, dar trimiterea din timp la medicul de familie (ºi apoi
la medicul specialist) asigurã eficienþa tratamentului.
· Este esenþialã depistarea precoce a acestei afecþiuni, iar pentru aceasta mediatori
sanitari trebuie sã informeze comunitatea despre importanþa examinãrii femeilor din
grupa de vârstã 16-55 de ani.
· Existã grupe cu risc crescut pentru aceastã afecþiune, care trebuiesc cunoscute de cãtre
mediatorii sanitari, pentru a putea interveni eficient în mobilizarea lor pentru examenele
profilactice.
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PROCESUL COMUNICÃRII
Mesaj

Emiþãtor

Cod

Receptor

Feedback
(rãspuns)

Emiþãtorul (sursa)
O
o
o
o
o
o
o
o

persoanã inspirã încredere ºi este ascultatã dacã:
Este competentã (mesajul este convingãtor, modul în care sunt comunicate informaþiile)
Poate stabili un raport pozitiv ºi constructiv cu un grup sau o persoanã
Dovedeºte coerenþã între mesajele verbale ºi cele non-verbale pe care le transmite
Aratã respect ºi încredere faþã de ascultãtori (fãrã sã-ºi exercite puterea, fãrã sã domine)
Ocupã o anumitã poziþie socialã, în comunitate, în familie
Aratã cã doreºte sã-i ajute pe ceilalþi
Are caracteristici similare cu ascultãtorii (ex: vârstã, culturã, experienþã etc)

Mesajul
Trebuie sã fie clar, simplu, relevant pentru cel care ascultã (receptorul)
Are 2 componente:
o Conþinut (cuvinte)
o Emoþii sau sentimente (adeseori comunicate non-verbal: expresia feþei, gesturi, tonul
vocii etc)
Sentimentele din spatele cuvintelor sunt adeseori mai importante decât conþinutul pentru
interpretarea înþelesului mesajului.

Canalul (pentru mesaj):
Trebuie sã fie relevant pentru caracteristicile grupului/persoanei þintã

Receptorul
Poate arãta interes pentru subiect, sau alte preocupãri.
Atitudinea faþã de emiþãtor este importantã – de exemplu anxietatea receptorului (adolescenþi,
persoane cu risc crescut pentru ITS) poate provoca o atitudine de apãrare ºi tendinþa de a
interpreta greºit ceea ce este spus (percepe ameninþãri care nu sunt reale).

Feedback
Rãspunsul receptorului pentru emiþãtor este eficient dacã este dorit/acceptat, respectat ºi
constructiv.

Canalul (pentru feedback): depinde de exprimarea verbalã a receptorului ºi de mãsura în
care emiþãtorul este atent la canalul non-verbal folosit de receptor.
Codul: limbajul (cuvintele, expresiile) trebuie sã fie comune pentru emiþãtor ºi receptor
(mediator ºi persoanã/grup). (Ex. limbaj tehnic, jargonul adolescenþilor)
N.B. Rolurile emiþãtorului ºi receptorului se schimbã în permanenþã, în funcþie de cine
“trimite mesajul”, cine ascultã ºi/sau oferã feedback.
Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
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ASCULTAREA ACTIVÃ
Ascultarea activã este o tehnicã de comunicare folositã de o “persoanã de suport”
(facilitator, consilier), cu scopul de a ajuta oamenii sã-ºi analizeze ºi sã-ºi rezolve problemele.
Facilitatorul: 1) ascultã cu atenþie, fãrã sã întrerupã, eventual dã doar rãspunsuri scurte,
2) parafrazeazã, reformuleazã ce s-a spus ºi 3) pune întrebãri pentru a-i ajuta sã se gândeascã
la problema lor, la alternativele pe care le au ºi sã gãseascã o soluþie.
Aceastã tehnicã comunicã oamenilor cã sunt acceptaþi, cã facilitatorul nu îi judecã ºi nici
nu le indicã soluþii, ci doar îi ajutã sã ia propriile decizii.
Ascultarea activã este utilã în discuþiile despre sãnãtatea reproducerii:
Femeile pot avea întrebãri, temeri sau alte probleme care le influenþeazã comportamentele,
obiceiurile legate de sãnãtatea reproducerii. Ele pot cere informaþii, pot pune întrebãri care
reflectã unele zvonuri, mituri, convingeri personale, temeri.
Ascultarea activã este utilã pentru a scoate la ivealã ceea ce se aflã în spatele declaraþiilor
iniþiale ale femeilor, întrebãrile nerostite. Astfel, putem rãspunde mai bine temerilor,
prejudecãþilor care ar putea sã le împiedice sã îºi schimbe comportamentul.
1. Ascultarea (pasivã)
· Când tãcem, acordãm mai multã atenþie celor spuse de persoanele cu care discutãm
· Scopul ascultãrii (pasive):
o Oferã femeii ocazia de a explica nevoile, problemele pe care le are, ºi posibilitatea
de a pune întrebãri
o Demonstreazã femeii cã este ascultatã
o Impiedicã ascultãtorul, facilitatorul, sã-ºi impunã propriile idei
2. Parafrazarea
· Parafrazarea este reformularea celor spuse de vorbitor de cãtre ascultãtor, cu cuvintele
proprii, inclusiv sentimentele percepute în spatele cuvintelor (exprimate prin tonul vocii,
expresia feþei, limbajul trupului)
· Scopul parafrazãrii:
o Sã verificãm cã am înþeles cele spuse de vorbitor
o Ne ajutã sã nu întrerupem vorbitorul sau sã îi dãm sfaturi
o Sã încurajeze persoana sã continue sã vorbeascã
3. Întrebãrile deschise
· Întrebãrile deschise sunt folosite pentru a ajuta vorbitorul sã se gândeascã ºi sã ia
decizii. Ele folosesc pentru:
o A cere mai multe detalii, informaþii specifice
o A ajuta persoana sã identifice alternativele posibile ºi sã cântãreascã avantajele ºi
dezavantajele fiecãreia
o A ajuta persoana sã se gândeascã la situaþia în care se aflã, la sentimentele ºi valorile
ei, precum ºi la comportamentul ei
o A structura discuþia.
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EXEMPLE DE INTREBÃRI UTILE ÎN SÃNÃTATEA REPRODUCERII
Întrebãri pentru a verifica cã aþi înþeles preocupãrile, problemele ºi nedumeririle
femeii, care vã pot da indicii despre cunoºtinþele, preocupãrile ºi aºteptãrile sale
Notã: uneori este util sã precizãm înainte de a pune întrebãri : «Trebuie sã-þi pun una sau
douã întrebãri care mã vor ajuta sã înþeleg mai bine ce probleme ai»
· Ce ºti despre metoda … de contracepþie?
· Ce zice soþul tãu despre metoda pe care o foloseºti?
· Ce fel de probleme ai?
· Despre ce ai vrea sã vorbim?
· Poþi sã-mi spui unele din semnele ITS?
· Spune-mi mai multe despre …
· Ai putea sã-mi povesteºti despre …?
· Aº fi interesatã sã aflu …
· Cum te-ai simþit în legãturã cu …?
· Nu sunt sigurã cã am înþeles …
· Poþi sã îmi dai mai multe detalii despre …?
· Ce înþelegi prin …?
· Poate ai putea clarifica …
· Ce te-a atras la …?
· Ce te-a îndemnat sã iei decizia de a …?
· Cum s-a întâmplat sã …?
· De ce crezi cã s-a întâmplat …?
Când rãspundeþi femeii, puteþi verifica dacã ea a înþeles corect întrebând-o :
· Este ceea ce m-ai întrebat /ai vrut sã afli?
· Doreºti sã mai pui alte întrebãri despre acest lucru?
Dacã nu ºtiþi rãspunsul la o întrebare pusã de femeie, recunoaºteþi cã nu ºtiþi, cã nu o
puteþi ajuta
· Nu ºtiu rãspunsul la întrebarea ta despre….
o Hai sã vedem dacã putem afla rãspunsul împreunã
o Te pot trimite la cineva care sã te ajute.
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OBSTACOLE ÎN COMUNICARE
1. Dãm ordine
Spunem unei persoane ce sã facã, fãrã explicaþii sau alternative.
Exemple:
“Nu mã intereseazã ce spun alþii. Trebuie sã …”
“Ascultã-mã pe mine!”
Reacþii posibile generate de aceste rãspunsuri:
· Teamã
· Resentimente, furie
· Impresia cã sentimentele ºi nevoile nu sunt importante
2. Ameninþãm, avertizãm
Spunem persoanei numai consecinþele negative (pentru a o speria).
Exemple:
“Dacã faci aºa, o sã vezi ce þi se va întâmpla, o sã-þi parã rãu.”
Reacþii posibile generate de aceste rãspunsuri:
· Teamã
· Resentimente
3. Dãm sfaturi, soluþii
Spunem unei persoane ce sã facã, cum sã-ºi rezolve problema.
Exemple:
“Daca aº fi în locul tãu, eu aº…”
“Nu ar trebui sã procedezi aºa.”
“Ar trebui sã…”
Reacþii posibile generate de aceste rãspunsuri:
· Rezistenþã, defensivã
· Sentiment de vinovãþie
· Sentiment de inferioritate
4. Judecãm, criticãm, suntem în dezacord
Judecãm negativ, contrazicem, încercãm sã ne impunem punctul de vedere (de fapt
evaluãm persoana).
Exemple:
“Greºeºti în privinþa aceasta! Nu pot sã fiu de acord.”
“Nu depui nici un efort.”
“Nu ai înþeles nimic din ceea ce am spus.”
Reacþii posibile generate de aceste rãspunsuri:
· Sentiment de inferioritate
· Defensivã
5. Etichetãm, aplicãm stereotipuri
Plasãm femeia într-o categorie ruºinoasã.
Exemple:
“Reacþionezi ca un copil.”
“Voi femeile/Roma sunteþi toate la fel.”
Reacþii posibile generate de aceste rãspunsuri:
· Sentiment de inferioritate
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6. Interpretãm, analizãm
Spunem femeii de ce a ajuns în situaþia respectivã, analizãm ce a fãcut sau a spus.
Exemple:
“De-aia ai ajuns în situaþia asta!”
“Încerci doar sã eviþi problema.”
“Spui asta doar ca sã mã pãcãleºti.”
Reacþii posibile generate de aceste rãspunsuri:
· Dacã rãspunsul este corect, stânjenealã
· Dacã rãspunsul nu este corect, ostilitate, furie
7. Simpatizãm cu persoana
Încercãm sã facem persoana sã se simtã mai bine, distrãgându-i atenþia de la sentimentele
ei; de fapt, încercãm sã îi minimalizãm sentimentele, sã nu þinem cont de acestea.
Exemple:
“Mâine o sã te simþi mai bine”
“Nu te îngrijora, o sã-þi treacã.”
“Toate femeile trec prin aºa ceva odatã ºi odatã.”
“ªi eu m-am simþit aºa.”
Reacþii posibile generate de aceste rãspunsuri:
· Frustrare, sentimentul cã nu mediatoarea nu o înþelege
· Senzaþia cã sentimentele ei nu sunt importante
8. Facem glume, schimbãm subiectul
Distragem atenþia femeii de la problemele ei (atunci când nu ºtim cum sã ne descurcãm):
glumim, schimbãm subiectul etc.
Exemple:
“Hai, dragã, lasã, cã toate am mai trecut prin asta.”
“Asta îmi aduce aminte de… (diversiune)”
Reacþii posibile generate de aceste rãspunsuri:
· Refuz
· Frustrare ºi durere

Alte posibile obstacole
Mediatoarea:
· Interpreteazã greºit cele spuse de o persoanã din comunitate ºi crede cã este criticatã.
· Iºi pregãteºte rãspunsul în timp ce ascultã persoana care vorbeºte.
· Ascultã selectiv (în funcþie de experienþele similare cu alte femei din comunitate),
ignorînd detaliile, în funcþie de valorile personale ºi, în consecinþã, interpreteazã
incorect ce i se spune.
· Acordã mai multã importanþã greºelilor sau lucrurilor cu care nu este de acord.
· Se identificã cu ceva spus de femeie ºi începe sã retrãiascã propriile sale experienþe.

Alte obstacole în comunicare:
· Diferenþele de valori, educaþie, ºcolarizare, limbaj între mediatoare ºi persoanele din
comunitate pot face dificilã înþelegerea dintre ele. Mediatoarea poate interpreta greºit
rolul ei în comunicare ºi:
o Transformã dialogul în monolog (þine un discurs, o prelegere)
o Nu aratã respect faþã de ceilalþi
Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
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· Atitudinea unor mediatoare care considerã cã au idei mai valoroase decât femeile din
comunitate
· Aspect extravagant (þinutã, machiaj, coafurã stridente)
· Problema expusã de femeie este ºocantã
· Mediatoarea sau femeia sunt preocupate de altceva
· Rãspunsul mediatoarei nu este cel aºteptat de femeie
· Mediul, atmosfera nu este propice comunicãrii (zgomot, lipsã de intimitate); femeia este
conºtientã cã discuþia poate fi auzitã ºi de alte persoane
· Femeia nu se simte confortabil pentru cã nu are încredere în mediatoare
· Mediatoarea nu înþelege problema femeii ºi îi oferã sfaturi ºi informaþii de care ea nu
are nevoie sau pe care nu le poate aplica
· Sunt furnizate prea multe informaþii; femeia îºi aminteºte doar fragmente din cele spuse
de mediatoare, în special atunci când este îngrijoratã sau speriatã
· Persoanele care nu se cunosc, sau care nu au încredere una în cealaltã, au dificultãþi în
a se asculta.
· Femeile din comunitate pot sã:
o Se teamã sã-ºi exprime ideile
o Creadã cã problemele lor ar putea sã nu o intereseze pe mediatoare
· Experienþele anterioare – dacã întâlnirile, discuþiile anterioare nu au condus la o
schimbare de comportament, mediatoarea poate presupune cã alte discuþii viitoare cu
femeia sau “altele ca ea” se vor solda la fel, fãrã rezultate.
· Sentimentul de nesiguranþã sau inferioritate al femeii poate sã determine femeia sã
interpreteze greºit unele întrebãri puse de mediatoare, ca acuzaþii, ºi sã o facã sã se
justifice în loc sã rãspundã întrebãrilor.
· Percepþia femeii cã mediatoarea nu este competentã
· Interesele femeii, alte preocupãri ºi/sau atitudinea ei faþã de mediatoare: dacã femeia
este nerãbdãtoare sau nervoasã, ea poate interpreta greºit cele spuse (inclusiv percepþia
cã ar fi ameninþatã, fãrã justificare).

PRINCIPII PENTRU ÎMBUNÃTÃÞIREA COMUNICÃRII
ÎN SÃNÃTATEA REPRODUCERII
Ø Asiguraþi confortul persoanei cu care discutaþi (un loc liniºtit, unde sã nu fiþi deranjaþi)
Ø Ascultaþi cu atenþie (pentru a fi siguri cã aþi înþeles cele spuse de persoana cu care
vorbiþi ºi pentru a afla nevoile, problemele, preocupãrile, valorile ºi opþiunile ei).
Ø Folosiþi cuvinte simple, uºor de înþeles ºi reduceþi explicaþiile la strictul necesar.
Ø Stabiliþi o legãturã între informaþiile noi ºi ceea ce persoana ºtie deja, asociaþi noþiunile
noi cu cele cunoscute.
Ø Repetaþi informaþiile importante ºi/sau dificile (folosind exemple).
Ø Subliniaþi aspectele esenþiale.
Ø Nu încercaþi sã convingeþi oamenii în legãturã cu opiniile voastre ºi nu oferiþi soluþii
pentru problemele lor.
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INIÞIEREA DISCUÞIILOR DESPRE SÃNÃTATEA REPRODUCERII
· Cu o femeie gravidã:
o Discutaþi despre faptul cã acesta este un eveniment fericit (sau întrebaþi-o dacã este
fericitã cã este gravidã)
o Întrebaþi-o în ce lunã este gravidã
o Întrebaþi-o ce crede despre evoluþia sarcinii, dacã are probleme, dacã este îngrijoratã
de ceva?
o Întrebaþi-o dacã ºtie cum sã se îngrijeascã în timpul sarcinii (alimentaþie, odihnã,
exerciþii)
o Întrebaþi-o dacã ºtie când ar trebui sã meargã la consultaþiile prenatale ºi ce se
întâmplã în cursul acestor consultaþii
o Întrebaþi-o dacã a fost la control
· Cu o femeie care a nãscut de curând
o
o
o
o
o

Discutaþi despre faptul cã acesta este un eveniment fericit
Întrebaþi care este vârsta copilului, cum mãnâncã, doarme
Întrebaþi-o dacã copilul a fãcut vaccinãrile recomandate (în funcþie de vârstã)
Întrebaþi mama dacã alãpteazã, cât de des, dacã este mulþumitã, dacã are probleme etc.
Întrebaþi-o dacã ºtie când trebuie sã meargã la control ºi de ce:

§ Pentru copil
§ Pentru ea – consultaþii postnatale
o Întrebaþi-o dacã a fost la control sau dacã medicul sau asistenta au venit în vizitã
· Cu o femeie care a avut recent un avort
o Dacã vi se pare potrivit, întrebaþi femeia despre motivele sau circumstanþele în care
a ajuns în situaþia de a avea un avort ºi încercaþi sã evaluaþi riscul ei de a avea din
nou o sarcinã nedoritã/neplanificatã
o Întrebaþi-o ce planuri are pentru viitor ºi dacã crede cã are nevoie de contracepþie (ºi
prevenirea ITS)
· Cu o femeie care are o ITS
o
o
o
o
o

Dacã vi se pare potrivit, întrebaþi femeia despre cum crede cã s-a îmbolnãvit
Întrebaþi-o dacã ºtie consecinþele, complicaþiile posibile ale unei ITS
Întrebaþi-o dacã a fost la control ºi dacã face tratamentul recomandat de medic.
Întrebaþi-o dacã partenerul ei se trateazã
Întrebaþi-o ce planuri are pentru viitor ca sã evite o altã îmbolnãvire (prevenirea ITS),
în funcþie de situaþie
· Cu o femeie care are mulþi copii, pe care îi creºte cu dificultate
o Întrebaþi-o despre copii, despre problemele pe care le are cu ei
o Întrebaþi-o dacã intenþioneazã sã mai aibã ºi alþi copii
§ Dacã femeia rãspunde cã da, puneþi întrebãri deschise despre problemele despre
care a vorbit mai devreme, pentru a o ajuta sã conºtientizeze situaþia în care se aflã
§ Dacã femeia rãspunde cã nu, puneþi întrebãri deschise despre cum ar dori sã
procedeze pentru a evita alte sarcini, ce ar dori sã afle despre planificarea
familialã etc
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Comunicarea în vederea
schimbãrii comportamentelor

COMPORTAMENTUL UMAN
Factori care influenþeazã comportamentul omului în general ºi care trebuie luaþi în
considerare atunci când ajutãm femeile sã îºi schimbe anumite comportamente:
Factori culturali:
Norme ºi reguli
Tradiþii
Convingeri personale
Factori sociali: influenþa altor persoane (soþi, pãrinþi/rude, prieteni, preoþi, vindecãtori tradiþionali etc).
Percepþia: procesul subiectiv în cadrul cãruia oamenii încearcã sã înþeleagã ºi sã interpreteze
mesajele. Este influenþatã de:
· Înþelegerea limbajului ºi a termenilor folosiþi
· Înþelegerea materialelor folosite pentru explicaþii
· Cantitatea de informaþii oferite
Factori secundari: factori care faciliteazã sau inhibã anumite schimbãri de comportament (de ex.:
timpul, banii, abilitãþile necesare practicãrii unor comportamente reproductive, accesibilitatea
ºi calitatea serviciilor de sãnãtate etc.).

Exemple de convingeri personale care pot influenþa decizia de a practica sau nu planificarea familialã.
Convingeri despre:
· cauzele problemelor de sãnãtate ale mamelor ºi copiilor
· efortul de care este nevoie pentru a practica PF
· beneficiile PF
· consecinþele sarcinilor numeroase ºi/sau la intervale reduse de timp
· riscul unei femei de a avea probleme de sãnãtate în urma sarcinilor numeroase ºi/sau la
intervale scurte de timp
· ce este “normal” sau “riscant” în ceea ce priveºte numãrul sarcinilor ºi intervalul dintre naºteri
· ce cred alte persoane despre ceea ce ar trebui sã facã femeia (de ex soþul, soacra etc.)
· posibilitatea de schimbare («ceea ce se întâmplã este voia Domnului» sau «o persoanã
poate controla ceea ce i se întâmplã în viaþã»)
· credibilitatea sursei de informare (impresia femeii despre competenþa, atenþia ºi
implicarea mediatorului sanitar sau altor profesioniºti)
· prestigiul/statutul în comunitate al femeii care practicã PF faþã de cea care are mulþi copii

Este dificil sã schimbi acele credinþe care:
· Rezultã din experienþa (negativã) a persoanei, dacã nu poþi sã-i explici motivele
întâmplãrii prin care a trecut ºi sã-i explici motivele pentru care îi propui o schimbare
ºi îi demonstrezi siguranþa adusã de schimbarea propusã (de ex : este dificilã acceptarea
unui sterilet de cãtre o femeie care a avut un sterilet ºi a rãmas însãrcimatã, sau
cunoaºte pe cineva care a avut o perforaþie uterinã produsã de sterilet).
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· Fac parte dintr-un sistem vechi ºi puternic de valori (de ex religie, tradiþii). Exemple:
credinþa catolicã despre PF, credinþa islamicã despre poligamie ; tradiþia casãtoriilor
aranjate de familie, la vârste foarte tinere, familia numeroasã ; prestigiul sau alte motive
de a avea mulþi copii.
· Existã din copilãrie sau au fost determinate de persoane de încredere (pãrinþi, lideri
comunitari, preoþi).

Disponibilitatea unei femei de a-ºi schimba comportamentul este puternic influenþatã de:
· Influenþa altor persoane (factori sociali) :
o O femeie poate fi în favoarea unei schimbãri de comportament, dar crede cã
persoanele importante pentru ea nu doresc ca ea sã se schimbe (de ex : o femeie
poate dori sã practice PF, dar ºtie cã soþul ei nu ar fi de acord)
o O femeie poate dezaproba un tip de comportament, dar poate fi determinatã de
presiunea celor din jurul ei sã adopte comportamentul respectiv (de ex : o
adolescentã poate sã nu dorescã sã-ºi înceapã viaþa sexualã, dar prietenul ei o
preseazã sã o facã ; o tânãrã vrea sã amâne cãsãtoria, dar pãrinþii o forþeazã sã se
cãsãtoreascã cât mai devreme).
Notã: Mãsura în care o femeie poate sã reziste la influenþele celor apropiaþi depinde de
dorinþa ºi rezistenþa ei la presiunea celor din jur.
· Convingerea femeii cã :
o Ar avea vreun risc (cã problema de sãnãtate o poate afecta mai mult pe ea decât pe
ceilalþi) sau cã un este nici un pericol.
o Problema de sãnãtate e serioasã, sau este ceva banal, fãrã urmãri grave.
o Problema respectivã ar putea fi prevenitã prin acþiunile recomandate, cu beneficii
mai mari decât dezavantajele, sau cã nu se poate face nimic “pentru a schimba
destinul sau voia Domnului”.

CONTINUUM-UL SCHIMBÃRII COMPORTAMENTELOR
7 stadii
7. Sunt hotãrât sã demonstrez sau sã propun soluþia ºi altora.
6. Sunt gata sã încerc sã aplic schimbarea/acþiunea propusã.
5. Înþeleg problema ºi sunt interesat sã învãþ mai multe despre aceasta.
4. Existã o problemã, dar mã tem de schimbare, de teama consecinþelor negative posibile.
3. Existã o problemã, dar nu sunt convins de soluþiile propuse.
2. Ar putea exista o problemã, dar nu este responsabilitatea mea. (e treaba guvernului, a
lui Dumnezeu,a altora).
1. Nu existã nici o problemã. (Sunt mulþumit cum stau lucrurile ºi nu vãd nici un motiv
pentru schimbare).
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Ce strategii sau mesaje ar putea fi cele mai eficiente în fiecare stadiu al rezistenþei
la schimbarea comportamentului?
O abordare identicã nu va fi la fel de eficientã la toate nivelele.
· În stadiile 5-7, oamenii sunt mult mai dispuºi sã accepte ºi sã aplice informaþiile;
daþi-le informaþiile de care au nevoie pentru a acþiona.
· În stadiile 1-4, este important sã aflãm opiniile oamenilor ºi sã le înþelegem mai bine
atitudinile, preocupãrile ºi convingerile lor, pentru a putea adapta mesajele despre
sãnãtatea reproducerii la nevoile ºi preocupãrile lor.
Intervenþii posibile la fiecare nivel al schimbãrii comportamentului (sau rezistenþa la schimbare
a comportamentului)
Stadiul 1 : Nu existã nici o problemã.
Oferiþi ca exemplu o problemã similarã din comunitatea în care lucraþi sau o comunitate
învecinatã. Angajaþi femeia în discuþie, pentru a o ajuta sã devinã conºtientã de problemã.
Întrebãri posibile pentru discuþie:
1. Ce problemã au aceºti oameni?
2. Cunoºti pe cineva cãruia i s-a întâmplat acest lucru sau are o problemã similarã?
3. Aceasta a fost vreodatã o problemã pentru tine? În ce fel? Ce ai fãcut, sau ai fi putut
sã faci?
Stadiul 2 : Ar putea exista o problemã, dar nu este treaba/responsabilitatea mea (e a altora).
Folosiþi proverbe sau analogii pentru a ajuta femeile sã realizeze de ce situaþia respectivã
reprezintã o problemã.
Întrebãri posibile pentru discuþie:
1. De ce este aceasta o problemã?
2. Ce ºtii despre aceastã problemã?
Stadiul 3 ºi 4: Existã o problemã, dar:
a. Nu sunt convins de soluþiile propuse
b. Mi-e teamã de schimbãri, din cauza consecinþelor negative posibile.
Întrebaþi femeia/femeile ce soluþii ar exista, cu argumente pro- ºi contra pentru fiecare.
Întrebãri posibile pentru discuþie:
1. Ce posibilitãþi existã pentru a rezolva problema?
2. Care dintre alternative þi/vi se pare mai realistã ºi fezabilã?
3. Ce anume ai/aþi dori sã mai ºtiþi despre alternativa “x”?
Stadiul 5 ºi 6: Înþeleg problema ºi sunt interesat sã aflu mai multe despre aceasta. Sunt gata
sã încerc sã aplic schimbarea/acþiunea propusã.
Discutaþi despre metodele de PF, pentru a putea oferi informaþiile necesare, astfel ca fiecare
sã poatã acþiona.
Întrebãri posibile pentru discuþie:
1. Ce ºtii despre metoda « x »?
2. Ce crezi despre metoda « x »?
Puneþi aceste 2 întrebãri despre fiecare metodã de planificare familialã, pentru a evalua
nivelul de cunoºtinþe, atitudini, preferinþe ºi eventuale mituri, idei preconcepute.
Stadiul 7 : Sunt hotãrât sã demonstrez sau sã propun soluþia ºi altora.
Vizitaþi, urmãriþi ce se întâmplã cu persoana respectivã. Sprijiniþi persoana în decizia pe
care a luat-o.
Întrebãri posibile pentru discuþie:
1. Care a fost experienþa ta cu metoda « x »? Ai avut vreo problemã?
2. Cum ai putea sã îi ajuþi ºi pe alþii sã beneficieze de PF?
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ÎNTREBÃRI PENTRU JOCURILE DE ROL
Întrebãri pentru mediatori
1. Cum aþi procedat pentru a câºtiga încrederea femeii, pentru a-i crea o stare de confort?
2. Cum aþi încurajat-o sã vorbeascã despre problema sa ºi/sau pentru a clarifica
informaþiile cu privire la problema ei?
3. Aþi rãspuns preocupãrilor femeii? Dacã da, cum? Dacã nu, de ce?
4. Au existat obstacole în comunicare? Dacã da, ce aþi fãcut pentru a le depãºi? În ce alt
mod aþi fi putut proceda?

Întrebãri pentru femei
1. Cum v-aþi simþit la începutul discuþiei cu mediatoarea?
2. A reuºit mediatoarea sã vã câºtige încrederea? Cum? Dacã nu, de ce?
3. Mediatoarea a fost interesatã de situaþia/problemele dumneavoastrã? V-a fost de ajutor?
În ce mod? Dacã nu, de ce?
4. Ce altceva ar fi putut face mediatoarea pentru a vã ajuta?
5. Mediatoarea v-a furnizat informaþii clare ºi relevante într-un mod în care aþi putut înþelege?
6. Aþi simþit cã mediatoarea vã judecã în vreun fel? Dacã da, în ce fel?

Întrebãri pentru observatori
1. Mediatoarea:
· A ajutat femeia sã vorbeascã despre preocupãrile, cunoºtinþele ºi obiceiurile ei legate
de un aspect particular al sãnãtãþii ei reproductive?
· A ascultat femeia cu atenþie, i-a pus întrebãri de clarificare?
· A judecat femeia? Dacã da, exemplificaþi.
2. Cum aþi descrie calitatea informaþiilor acordate femeii?
· Au fost informaþiile clare pentru aceasta?
· Explicaþiile mediatoarei au fost simple, corecte, complete, etc.? Au lipsit unele
informaþii? Care anume?
3. Mediatoarea a verificat dacã femeia a înþeles informaþiile transmise?
4. Discuþia s-a încheiat într-o manierã pozitivã?
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PRINCIPII PENTRU ORGANIZAREA SESIUNILOR EDUCATIVE
Pentru a asigura activitãþi educative eficiente:
A. Adresaþi-vã audienþei (potrivite)
Mediatorul trebuie sã identifice populaþia cãreia i se adreseazã (grupul þintã) ºi sã
desfãºoare sesiunea în funcþie de nevoile ºi caracteristicile acesteia. Nu Este eficient sã:
· vã concentraþi asupra unor comportamente pozitive pe care grupul deja le practicã în
mod obiºnuit; este suficient sã le menþionaþi ºi/sau sã le subliniaþi importanþa
· sugeraþi comportamente sau obiceiuri greu sau imposibil de aplicat, sau inacceptabile
pentru grup.
B. Atrageþi atenþia audienþei
Sesiunea educativã trebuie sã atragã atenþia oamenilor, sã îi deternime sã asculte sau sã
participe activ. Pentru aceasta trebuie ca:
· subiectul sã fie interesant
· modul în care mediatorul faciliteazã sesiunea trebuie sã fie interesant, atractiv pentru grup.
C. Asiguraþi-vã cã mesajul a fost înþeles corect de audienþã
Oamenii trebuie sã înþeleagã corect mesajul. Aceasta depende de abilitatea lor de a:
· înþelege limbajul, termenii sau desenele folosite
· asimila toate informaþiile prezentate
Deci, limbajul, termenii sau desenele folosite, volumul informaþiilor prezentate trebuie sã
fie potrivite, adaptate în funcþie de caracteristicile grupului.
D. Promovaþi acceptarea schimbãrii
Oamenii trebuie sã creadã ºi sã accepte ce li se spune. Acceptarea unor informaþii ºi idei
noi depinde în mare parte de:
· gradul în care informaþiile, ideile ºi schimbãrile de comportament propuse corespund,
sau nu, valorilor oamenilor cu privire la subiectul/comportamentul respectiv
· cât de vechi sunt aceste valori ºi obiceiuri (cele mai recente sunt în general mai uºor de
schimbat decât cele dobândite în familie, sau care existã de mult timp)
· cât de repede ºi uºor pot fi demonstrate efectele schimbãrii propuse
E. Produceþi o schimbare de comportament
Mesajul trebuie þintit cãtre acele obiceiuri care pot fi influenþate mai uºor pentru a
determina persoana sã facã schimbarea propusã
· Persoana trebuie sã poatã face faþã presiunilor familiei sau altor persoane importante
pentru el/ea
· Trebuie sã existe o serie de factori favorizanþi (bani, timp, abilitãþi, servicii medicale etc)
pentru a facilita schimbarea
F. Îmbunãtãþiþi starea de sãnãtate
Schimbãrile de comportament promovate trebuie sã producã îmbunãtãþiri vizibile ale
sãnãtãþii populaþiei.
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PREGÃTIREA SESIUNILOR DE EDUCAÞIE ÎN GRUP
Urmãtoarele întrebãri pot ajuta mediatorul sã pregãteascã sesiunea de educaþie:
1. Cine este audienþa/grupul þintã? Cu ce fel de oameni voi vorbi?
a) Ce ºtiu ei despre subiect?
b) Ce aºteptãri/interes pot avea faþã de subiectul ales?
c) Câte persoane vor participa?
2. Ce obiective îmi propun? Ce doresc sã înveþe oamenii în timpul acestei sesiuni? Obiectivele
sesiunilor de educaþie sunt importante:
a) specificã cunoºtinþele ºi comportamentele aºteptate la participanþi ca rezultat al sesiunii
b) ele influenþeazã alegerea metodelor de învãþare
c) ele influenþeazã alegerea mijloacelor vizuale
d) sunt necesare pentru evaluarea sesiunii
3. Unde va avea loc sesiunea? Cât timp va dura?
Factori care influenþeazã alegerea locului ºi durata sesiunii:
a) Unde ar fi mai potrivit sã organizez sesiunea: înãuntru sau afarã (þinând cont de vreme,
spaþiu disponibil, numãr aºteptat de persoane etc)
b) Cum aº putea face spaþiul mai confortabil pentru participanþi?
c) Cât timp vor aloca oamenii acestei activitãþi?
d) Cât timp am eu la dispoziþie pentru aceastã activitate?
4. Ce metode voi folosi pentru aceastã sesiune? Ce tipuri de întrebãri va trebui sã pun pentru
a facilita discuþia ºi participarea?
Factori care influenþeazã alegerea metodelor:
a) obiectivele sesiunii
b) caracteristicile grupului þintã
c) timpul ºi spaþiul disponibile
d) metodele pe care le ºtiu cel mai bine
5. Ce instrumente vizuale sunt disponibile ºi potrivite grupului?
Pentru o sesiune de educaþie în grup se pot folosi: obiecte (mostre), flipchart sau tabla de
scris (la ºcoalã), desene, panouri, afiºe
Factori care influenþeazã alegerea. Instrumentele vizuale trebuie sã fie:
a) Adaptate metodelor de învãþare folosite
b) Disponibile (inclusiv echipamente)
c) Uºor de transportat
d) Suficient de interesante pentru a trage ºi a menþine atenþia grupului
e) Adaptate locului de desfãºurare a sesiunii
6. Cum pot evalua eficienþa sesiunii?
· În timpul sesiunii aº putea sã:
o Observ grupul pentru a vedea dacã este interesat de subiect ºi mesajul este înþeles.
o Pun întrebãri deschise pentru a verifica ce au învãþat participanþii, ce înseamnã
pentru ei mesajele transmise.
o Rog o persoanã din grup sã facã rezumatul celor discutate.
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· Dupã sesiune, pot sã:
o
o
o
o

Urmãresc dacã va creºte numãrul oamenilor care vor participa la sesiunile viitoare.
Notez dacã oamenii cer informaþii suplimentare
Verific dacã grupul face ceea ce mi-am propus ca obiectiv pentru sesiune.
Mã gândesc: „Cum aº putea îmbunãtãþi viitoarele sesiuni educative?“

PRINCIPII DE FOLOSIRE A MATERIALELOR VIZUALE
1. Pregãtiþi dinainte materialele vizuale pe care le veþi folosi
· evitaþi distorsiunile de mãrime ºi detaliile care pot distrage atenþia
· arãtaþi obiectele în întregime, în special când vorbiþi despre pãrþile corpului
· prezentaþi obiectele din unghiuri familiare, obiºnuite
· folosiþi semne ºi simboluri care pot fi înþelese de audienþã
· faceþi legãtura dintre desene ºi ceea ce ºtiu participanþii
· folosiþi obiecte reale ori de câte ori este posibil
· asiguraþi-vã cã mijlocul vizual:
o poate fi vãzut ºi înþeles uºor
o este atractiv
2. Asiguraþi-vã cã toatã lumea poate vedea.
3. Arãtaþi, prezentaþi materialul vizual suficient timp, pentru ca toþi participanþii sã-l poatã vedea.
4. Dacã materialul vizual are mai multe componente, indicaþi-le pe rând.
5. Explicaþi detaliile mai importante care ar putea sã nu fie cunoscute de grup.
6. Dacã este necesar, daþi participanþilor obiectul ºi rugaþi-i sã-l treacã de la unul la altul (de
exemplu, daþi o folie de pilule, un sterilet sau un prezervativ, atunci când discutaþi cu un
grup despre metodele contraceptive).
7. Menþineþi contactul vizual cu grupul în timp ce arãtaþi un mijloc vizual (nu priviþi spre
material, ci spre grup!).
8. Exersaþi folosirea materialelor vizuale înainte de a le folosi în faþa unui grup.
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FACILITAREA DISCUÞIILOR DE GRUP
1. Limitaþi numãrul participanþilor la maximum 20.
2. Alegeþi un loc confortabil pentru întâlnire.
3. Aºezaþi participanþii în cerc dacã este posibil, astfel ca fiecare sã se simtã egal cu ceilalþi
ºi sã îi poatã vedea ºi auzi pe toþi.
4. Invitaþi grupul sã participe la discuþie încã de la început. Accentuaþi faptul cã nu
intenþionaþi sã vorbiþi tot timpul.
5. Menþineþi contactul vizual cu grupul. Priviþi spre fiecare persoanã prezentã. Dacã veþi privi
doar spre una-douã persoane din grup, acestea vor rãspunde de cele mai multe ori,
descurajându-i pe ceilalþi sã vorbeascã.
6. Fiþi atenþi la expresia feþei, miºcãri, gesturi.
7. Fiþi atenþi sã vã stãpâniþi ticurile (verbale, datul din mâini, din picioare) care pot distrage
atenþia grupului.
8. Începeþi cu întrebãri uºoare, la care vã aºteptaþi sã primiþi uºor rãspunsuri, cu lucruri
despre care oamenilor le e uºor sã vorbeascã liber. Acest lucru le va câºtiga încrederea.
9. Puneþi o întrebare deschisã. Când cineva rãspunde, comentaþi rãspunsul sau rugaþi-i pe
ceilalþi sã comenteze („Sunteþi de acord? Ce pãrere aveþi despre ce a spus ______? Are
cineva altã pãrere? Ce credeþi despre asta? Ce experienþe a avut altcineva din grup?“ etc)
10. Dacã puneþi o întrebare ºi nimeni nu rãspunde, reformulaþi ºi întrebaþi din nou (aceeaºi
întrebare, dar cu alte cuvinte).
11. Nu renunþaþi dacã rãspunsurile nu vin rapid. Oamenii au nevoie de ceva timp sã se
“încãlzeascã” pentru acest stil de învãþare.
12. Rãspundeþi întotdeauna cu entuziasm la orice rãspuns primit. Chiar dacã rãspunsul este
greºit, arãtaþi-vã aprecierea faþã de persoana care l-a dat: „Mulþumesc pentru cã ne-ai spus
ce gândeºti“, „E interesant“, „Mã bucur cã ai luat cuvântul“.
13. Dacã cineva pune o întrebare, direcþionaþi-o cãtre grup: „Aceasta este o întrebare foarte
bunã. Ne spune cineva ce gândeºte în legãturã cu acest lucru?“, de exemplu.
14. Dacã folosiþi obiecte reale sau modele, acestea trebuie sã treacã de la un participant la
altul, ca toatã lumea sã le vadã.
15. Continuaþi sã puneþi întrebãri despre subiect ºi încurajaþi-i pe toþi sã participe.
16. Invitaþi oamenii sã-l asculte pe cel care vorbeºte.
17. Urmãriþi discuþia cu atenþie. Nu permiteþi devierea de la subiect. Dacã nu sunt menþionate
unele aspecte importante, adãugaþi-le voi.
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18. Nu prelungiþi discuþia, lãsaþi oamenii sã doreascã mai mult. O sesiune de educaþie ar
trebui sã dureze maximum 15 - 20 minute; dupã o perioadã de o orã sau mai mult, oamenii
se plictisesc ºi eficienþa scade.
19. Exersaþi cu colegii, familia sau prietenii pânã când câºtigaþi experienþã ºi încredere.
Puneþi-le acele întrebãri pe care intenþionaþi sã le formulaþi ºi în sesiunea de educaþie în grup.

Sumarizare
1. Rugaþi persoanele din grup sã facã rezumatul celor mai importante aspecte discutate.
2. Întrebaþi participanþii ce au învãþat în timpul sesiunii ºi cum pot folosi cele învãþate în viaþa lor.
3. Sugeraþi participanþilor sã continue sã discute subiectul mai târziu cu familia sau prietenii.
Dacã ceea ce au învãþat li se pare important, încurajaþi-i sã aplice cele învãþate.

Evaluare
Evaluaþi eficienþa sesiunii prin observarea nivelului de interes, a întrebãrilor puse ºi a
rãspunsurilor date de participanþi, a cererilor de informaþii suplimentare.

80

Atelier de instruire a Mediatorilor Sanitari Romi
în domeniul Sãnãtãþii Reproducerii

SESIUNEA

15 Pregãtirea ºi implementarea
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LISTÃ DE VERIFICARE PENTRU FACILITAREA DISCUÞIILOR ÎN GRUP
1. Formulaþi obiectivele sesiunii ºi pregãtiþi conþinutul ºi metodele de facilitare a sesiunii în
funcþie de caracteristicile grupului þintã.
2. Pregãtiþi locul întâlnirii, asiguraþi-vã cã participanþii vor sta confortabil, de preferinþã în
cerc, ºi se pot vedea ºi auzi unii pe alþii.
3. Aranjaþi materialele în ordinea în care le veþi folosi.
4. Prezentaþi-vã.
5. Prezentaþi tema discuþiei.
6. Folosiþi metodele pe care le-aþi ales, respectând principiile de aplicare a acestora.
7. Atrageþi atenþia ºi interesul grupului, folosind exemple relevante ºi punând întrebãri
potrivite, referitoare la experienþele lor.
8. Folosiþi un limbaj clar, potrivit cu nivelul grupului.
9. Modulaþi-vã tonul ºi volumul vocii, astfel încât toþi cei prezenþi sã vã poatã auzi.
10. Demonstraþi cã aveþi cunoºtinþe despre subiectul abordat.
11. Folosiþi instrumente vizuale adecvate subiectului ºi grupului.
12. Folosiþi corect instrumentele vizuale de care dispuneþi.
13. Rãspundeþi clar ºi într-un mod potrivit la întrebãrile participanþilor.
14. Încurajaþi grupul sã participe activ.
15. Puneþi întrebãri deschise pentru a stimula reflectarea ºi participarea.
16. Evaluaþi eficienþa sesiunii.
17. Mulþumiþi grupului pentru participare.
18. Informaþi grupul despre data ºi tema întâlnirii urmãtoare, dacã e cazul.
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Întrebãri suplimentare pentru evaluarea sesiunilor de educaþie în grup
1. Ce obiective a avut sesiunea?
2. Care a fost nivelul de interes al grupului?
3. Grupul a reuºit sã înveþe ceea ce ºi-a propus mediatorul? (au fost atinse obiectivele?)
· Cum a verificat mediatorul dacã grupul a înþeles? Ce dovezi a avut în acest sens?
4. Mediatorul a asigurat participarea activã ºi eficientã a întregului grup?
· Ce a fãcut pentru:
o A ajuta participanþii sã facã legãtura între subiectul discutat ºi obiceiurile lor?
o A încuraja grupul sã-ºi exprime pãrerile ºi reacþiile faþã de subiectul discutat?
· Cele mai multe întrebãri pe care le-a pus au fost închise sau deschise?
· A încurajat participanþii sã-ºi identifice propriile probleme ºi soluþiile potrivite (sau a
sugerat, a indicat soluþii la problemele participanþilor)?
5. În timpul sesiunii, au existat acþiuni, informaþii sau rãspunsuri la întrebãri, pe care lear fi putut oferi sau la care ar fi putut rãspunde participanþii în locul mediatorului?
6. Ar mai fi putut fi puse ºi alte întrebãri (deschise) pentru a implica mai mult participanþii?
(exemple)
7. Instrumentele vizuale folosite au fost eficiente? Cum s-a putut face aceastã apreciere?
Dacã nu au fost eficiente, acest lucru s-a datorat materialelor sau modului în care au
fost ele folosite?
8. Modul în care a fost organizatã sesiunea (de exemplu aranjamentul scaunelor) a facilitat
participarea?
9. Care a fost aspectul cel mai pozitiv al sesiunii?
10.Dacã mediatorul ar conduce aceastã sesiune din nou, ce ar putea face altfel? Cum ar
putea sã îmbunãtãþeascã aceastã sesiune? De ce?

Alte întrebãri posibile pentru facilitarea discuþiilor în grup, pe o temã datã:
1. Care este problema de sãnãtate despre care vorbim?
2. Ce experienþe aþi avut în legãturã cu aceastã problemã?
3. Aveþi cunoºtinþe, prieteni care s-au confruntat cu o astfel de problemã?
4. Ce cauze are? De ce apare?
5. Cum poate fi prevenitã?
6. Cum poate fi tratatã?
7. Ce se întâmplã dacã nu o tratãm?
8. Cunoaºteþi multe persoane care au aceastã problemã?
9. Ce faceþi atunci când apare aceastã problemã de sãnãtate? De ce?
10.Cui cereþi sprijinul?
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Teste de evaluare –
rãspunsuri corecte
Adevãrat/Fals
__A__ 1.

Mamele cu vârsta mai micã de 18 ani sau mai mare de 35 ani au un risc mai
ridicat de a avea complicaþii în timpul sarcinii sau naºterii.

__F__ 2.

Majoritatea adulþilor ºtiu sã foloseascã correct prezervativul.

__A__ 3.

Vaselina sau grãsimile alimentare nu trebuiesc folosite pentru a lubrifia prezervativul.

__A__ 4.

Prezervativul este singura metodã de planificare familialã care protejeazã ºi faþã
de infecþiile cu transmitere sexualã.

__F__ 5.

O femeie gravidã nu are nevoie sã meargã la medic dacã se simte bine ºi nu are
nici o problemã de sãnãtate.

__A__ 6.

Controalele medicale sunt recomandate atât pentru mamã, cât ºi pentru copil în
primele ºase sãptãmâni dupã naºtere.

__A__ 7.

Infecþiile aparatului genital sunt mai frecvente la femei decât la bãrbaþi.

__A__ 8.

Infecþiile aparatului genital sunt cauzate de cele mai multe ori de boli
transmisibile sexual.

__A__ 9.

Infecþiile cu transmitere sexualã netratate conduc la creºterea riscului de infecþie
HIV/SIDA.

__A__ 10.

În Romania, mortalitatea maternã (numãrul femeilor care mor din cauza
complicaþiilor în timpul sarcinii sau la naºtere) este una dintre cele mai ridicate
din Europa.

Întrebãri cu rãspunsuri multiple
1. Care dintre urmãtoarele enunþuri constituie criterii pentru utilizarea amenoreei de lactaþie
ca metodã de planificare familialã (2 rãspunsuri corecte):
a. Nu au trecut încã 4 luni de la naºtere
b. Mama alãpteazã copilul regulat, fãrã a mai da copilului altceva înafarã de sân
c. Mama nu a avut nici o menstruaþie dupã ce a nãscut
2. Care dintre urmãtoarele enunþuri despre alãptare sunt adevãrate? (3 rãspunsuri corecte)
a. În primele sãptãmâni dupã naºtere, mamele produc în general aceeaºi cantitate de
lapte, indiferent de cât de des alãpteazã
b. Durerile de burtã ºi scurgerile de sânge care apar în timpul alãptãrii în primele zile dupã
naºtere sunt sãnãtoase pentru uterul mamei
c. Copilul trebuie sã prindã cu gura cât mai mult din areola mamarã în timpul suptului
d. Dacã sugarul plescãie în timpul suptului, înseamnã cã suge bine ºi se saturã
e. Este foarte important ca mama sã alãpteze copilul în primele trei zile dupã naºtere, cu primul
lapte, numit colostru
f. Atunci când copilul începe sã primeascã alimente noi, semi-solide, acestea trebuie oferite
primele, înainte de supt, pentru ca sugarul sã le simtã gustul.
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3. Care dintre urmãtoarele enunþuri semnificã o infecþie a nou-nãscutului (4 rãspunsuri
corecte)? Copilul:
a. Este flãmând tot timpul
b. Nu vrea sã doarmã
c. Vomitã sau saliveazã abundent
d. Are scaune apoase, verzui
e. Are pielea fierbinte sau rece
d. Respirã prea des sau prea rar
e. Are colici
4. Care dintre urmãtoarele enunþuri despre HIV/SIDA sunt adevãrate? (2 rãspunsuri corecte)
a. Prezervativele nu sunt foarte eficiente în prevenirea transmiterii HIV
b. O femeie gravidã poate transmite virusul HIV copilului în timpul sarcinii
c. O persoanã se poate infecta cu HIV prin folosirea acelor nedezinfectate sau altor instrumente
tãioase
d. Infecþia cu HIV poate fi vindecatã dacã este depistatã precoce.

Întrebãri cu un singur rãspuns potrivit
Pentru fiecare rãspuns corect, se acordã 1 punct.
Metode contraceptive
__g__
Contraceptive orale combinate (pilula)
Prezervativul
__c__
Sterilizarea
__f__
Metoda amenoreei de lactaþie
__a__
Pilula cu progesteron (mini-pilula)
__e__
Spermicide
__d__
Metode naturale de Planificare Familialã
__b__
Dispozitivul intrauterin
__j___
Contraceptivul injectabil
__h__
__i___
Contracepþia de urgenþã
Caracteristici ale metodelor contraceptive:
a. Poate fi folositã doar în perioadã de alãptare, respectând anumite condiþii
b. Eficienþa lor este redusã la utilizarea obiºnuitã
c. Oferã protecþie împotriva infecþiilor cu transmitere sexualã ºi HIV/SIDA
d. Distruge spermatoziozii, care nu mai pot ajunge la ovul sã îl fecundeze
e. Deseori provoacã dereglãri ale ciclului menstrual sau absenþa menstruaþiei
f. Metoda presupune blocarea trompelor uterine (la femeie) sau a vaselor deferente (la bãrbat)
g. Regleazã ciclul menstrual, iar menstruaþiile sunt mai reduse, cu mai puþine dureri
h. De obicei sunt necesare mai multe luni pentru apariþia sarcinii dupã oprirea metodei
i. Metoda nu trebuie folositã în mod regulat, repetat
j. Este o metodã sigurã, eficientã, pe termen lung (pânã la 10 ani)
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