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Repere:

1. Obiective
2. OMS avortul sigur: principii şi evidenţe
3. Conceptul îngrijirii comprehensive în avort
4. Aplicarea abordării strategice a  OMS
(inclusiv extinderea la scară naţională)
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Obiective

A reduce morbiditatea şi mortalitatea
maternă determinată de sarcini nedorite şi 
avorturi (MDG 5, scopul A)

A asigura acces liber la servicii de calitate 
pentru sănătatea sexuală şi reproductivă, 
inclusiv contracepţia şi avortul sigur (MDG 
5, scopul B)
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Mortalitatea maternă în Europa
Federaţia Rusă
– 28:100,000 femei de vîrstă reproductivă

România
– 24

Republica Moldova 
– 22

Ucraina
– 18

Ungaria
– 6

Elveţia
– 5 Source: World Health Organization 2007
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Avortul sigur: 
principii şi evidenţe
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Focusarea pe prevenire

05
_X

XX
_M

M
6



Prevenirea…

1. Sarcinilor nedorite prin educaţia sexuală, 
servicii contraceptive uşor accesibile şi de 
înaltă calitate.

2. Avorturilor nesigure, asigurînd îngrijirea 
comprehensivă în avort femeilor şi 
adolescentelor care doresc să întrerupă 
sarcina

3. Morbidităţii şi mortalităţii condiţionate de 
avorturi prin focusarea pe pp. 1 şi 2 cu 
asigurarea concomitentă a tratamentului de 
urgenţă în complicaţiile determinate de avort
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Focusarea pe sănătate şi
respectarea drepturilor omului

pentru toate femeile
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Legile, normele, standardele şi ghidurile 
privind avortul ar trebui să vizeze:

Protecţia sănătăţii şi drepturilor omului  pentru 
toate adolescentele şi femeile cu potenţial 
reproductiv 
Facilitarea prevenirii sarcinilor nedorite
Asigurarea accesului echitabil către serviciile de 
înaltă calitate
Eliminarea obstacolelor în accesul la servicii de 
înaltă calitate
Asigurarea posibilităţii de referire oportune a 
pacientelor
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Recunoaşterea faptului că:

Educaţia sexuală de înaltă calitate şi accesul la 
metodele şi consilierea de calitate privind contracepţia 
este unica posibilitate de a reduce numărul de sarcini 
nedorite şi necesitatea ulterioară în avort.
Chiar utilizînd contraceptive  “în mod perfect" nu poate fi 
totalmente evitată necesitatea unui avort sigur
Avortul e una din cele mai sigure proceduri medicale, 
dacă este efectuat de către personal medical calificat
Legile/politicile restrictive nu reduc global numărul de 
avorturi dar sporesc rata procedurilor nesigure
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Atenţie la potenţialele obstacole 
în realizarea avortului sigur
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Înlăturarea obstacolelor pentru a 
facilita accesul la îngrijiri de calitate 

 Multe bariere nu sunt specificate sau 
reglementate în legislaţie

 Este responsabilitatea Ministerului  Sănătăţii 
sau/şi a asociaţiilor profesionale de a revedea 
şi a înlătura astfel de bariere în scopul de a 
asigura accesul în limitele legislaţiei în vigoare
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Bariere în avortul sigur

Obstacolele potenţiale care pot 
împiedica accesul femeii la serviciile 
respective
Obstacole legale, politice şi 
administrative
Prestatorii, instituţiile medicale
Bariere socio-culturale şi religioase
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Îngrijire comprehensivă în avort

Acces
Calitate
Alegere
Durabilitate

Courtesy of Ipas, 2005
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Presenter
Presentation Notes
The concept of CAC focuses on the continuum or big picture of care, including:--Good access means that good-quality abortion and contraception services are accessible, available, and affordable for all women, especially underserved groups such as adolescents and poor women;-- Good quality means appropriate information and counselling about the procedure, follow up and contraceptive needs; good infection prevention and pain management practices; privacy and confidentiality; and appropriate referrals when required.-- Choice means Choice, when clinically appropriate and available, of vacuum aspiration or mifepristone-misoprostol in first trimester of pregnancyInformation and offer of counselling on methods of contraception post-abortion and provision of method(s) on request or through referralVoluntary screening and referral for other needed sexual and reproductive health issues.--Sustainability means:Provider sustainability, which requires:Pre-service education and trainingIn-service education and trainingOngoing professional development, and periodic re-certificationAnd,Institutional sustainability, which requires:Incorporating comprehensive abortion care into national laws, norms, standards, guidelines, budgets, and operational plansAccreditation, facility audits, and periodic reaccreditation



“Abordarea strategică"

Un proces pe care ţările îl pot utiliza la:

Identificarea şi stabilirea priorităţilor în 
politicile sănătăţii reproductive, programe şi 
cercetări
Testarea adecvată a intervenţiilor pentru a 
răspunde necesităţilor prioritare
Extinderea la scară naţională a proiectelor 
de succes
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Abordarea strategică Fortificarea politicilor şi 
programelor

Elaborarea şi 
testarea 

inovaţiilor 
programului

Extinderea 
intervenţiilor 

de succes

ETAPA I

Problemele 
sănătăţii 

reproductive

Statutul şi 
Programele 
îmbunătăţite 
ale sănătăţii 
reproductive

ETAPA II ETAPA III

Procesul de implementare 
a abordării strategice
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Iniţiaţi procesul avînd finalul determinat

Elaborarea unui set de intervenţii pentru 
asigurarea îngrijirilor calitative în avort în 
contextul Republicii Moldova
Generarea dovezilor de fezabilitate şi 
eficienţă a intervenţiilor la scară mică
Extinderea modelului de servicii la scară 
naţională:
– Pe orizontală – extindere
– Pe verticală - instituţionalizare

05
_X

XX
_M

M
17



Extinderea procesului
Reuşita depinde de dezvoltarea unei strategii 
sistematice atît pentru extindere căt şi pentru 
instituţionalizare care include:

Evaluarea necesităţilor şi priorităţilor pentru îmbunătăţirea 
accesului şi calităţii îngrijirilor
Evaluarea cererii de servicii şi modul de a spori extinderea 
intervenţiilor
Dezvoltarea capacităţilor instuţionale de a implementa 
intervenţiile
Asigurarea unui suport social, politic şi de resurse necesare
Dezvoltarea capacităţilor de echipă de a sprijini procesele
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Extinderea de succes necesită …

Strategii pentru:
Mobilizarea resurselor
Sprijin legal
Procurarea şi distribuirea echipamentului, stocurilor 
şi medicamentelor
Instruire
Coordonare, managementul şi supravegherea cu 
acordarea suportului necesar
Monitorizarea, evaluarea, şi sporirea calităţii
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Modele de pentru extindere
Dezvoltarea serviciilor şi instruirea prestatorilor în 
instituţii centrale,  cu extinderea ulterioară a 
serviciilor în instituţiile de la periferie
– Pentru fiecare 500,000 populaţie ar trebui să existe 5 

instituţii de prestare a serviciilor de avort sigur, dintre 
care cel puţin una să asigure îngrijiri comprehensive

Contractarea ONG –urilor ca: Marie Stopes, 
Asociaţia de Planificare a Familiei, sau alte 
organizaţii locale care resetează servicii de avort
Combinarea prestării de servicii publice cu cele 
private
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Extinderea serviciilor în Moldova
Implementarea modelului de Îngrijire comprehensivă 
în avort (ÎCA) în 13 centre perinatale cu acoperirea 
ulterioară a lacunelor pentru acoperirea  întregii 
populaţii
Servicii - pilot au fost implementate în 2 centre 
perinatale
Urmează extinderea pe orizontală în 2 centre 
perinatale, care vor fi determinate strategic
Extinderea pe verticală:
– instituţionalizarea ÎCA în contextul Strategiei Naţionale 

de sănătate reproductivă existente, acoperită de  
bugetului Ministerului Sănătăţii
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Pe scurt...

Extinderea la scară naţională este mai 
mult un proiect complex din punct de 
vedere politic, organizaţional şi managerial 
şi mai puţin un obiectiv tehnic

Dar, instrumentele sunt disponibile pentru a 
asigura suport acestui proces.
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OMS/ExpandNet

www.expandnet.net

draft
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Ghidul OMS în avortul sigur

Disponibil pentru descărcare:
http://www.who.int/reproductive-health/publications/safe_abortion/index.html
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Ghidul OMS în avortul medical

Disponibil pe: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594845_eng.pdf
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