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CONCEPT PRINCIPAL AL OMS

 sănătatea reproducerii:
Domeniile
 Planificarea familiei
 Maternitate fără risc
 Adolescenţii si tinerii
 ITS, inclusiv HIV/ Sida
 Avortul – avortul în sigurantă
 Sterilitatea- prevenirea infertilitatii
 Violenţa în familie şi abuzul sexual
 Traficul cu fiinţe umane
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Qui in utero est

 În cazul unui acces raţional la 
anticoncepţionale, recurgerea la avort 
legal scade pe măsură ce societatea 
devine mai experimentată în controlul 
fertilităţii sale, dar avortul nu este 
niciodată eliminat.

 Necesită să fie legalizat şi efectuat în 
siguranţă.
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AVORT ÎN SIGURANŢĂ

SCOPUL:
 Ridicarea nivelului calităţii serviciilor de 

avort
 Diminuarea complicaţiilor post-avort
 Protejarea sănătăţii reproductive a femeilor 

şi diminuarea mortalităţii materne, relatate 
de avort

 Ridicarea nivelului de satisfacţie a 
pacientelor
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Managementul serviciilor

 Deschidera secţiei model în 2007(alocarea în 
trei etape a 93 490 lei)

 Întroducerea pe larg a AVM şi Av.med.
 Asigurarea calităţii serviciilor (training, 

workshop p/u furnizori,evaluări)
 Accent pe siguranţa şi satisfacţia 

pacientelor(evaluări pre- şi post-iniţiere de 
proect)
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STATUS INIŢIAL

 Serviciile de î.c.s. au fost oferite în trecut de 
secţiile de ginecologie şi clinica privată 
«INCOMED »

 Anul 2006 î.c.s. a fost efectuată în secţia de 
ginecologie la 82 paciente, clinica privată-
date abs

 Metodele de întrerupere AVE şi D&C
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STATUS LA INIŢIERE

ANUL 2007 
Secţia ginecologie Secţia model

Total av.   185
AVE          107
AVM          78

Complicaţiii 5 (2.7%)

Total        595
AVE          90
AVM       405
Av.med   100

Complicaţii     4+4
(1.3%)
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STATUS ÎN PROCES 2008

Secţia ginecologie Secţia model

Total              37  
AVE              21
AVM              7
D&C              9
Complicaţii 2 (5.4%)

Total 759
AVE     105
AVM    605
Av.med.  49
Complicaţii 2 (0.3%)
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STATUS ÎN PROCES 2009

Secţia ginecologie(11luni) Secţia model (11 luni)

AVE -15 Total 721
AVM      602
AVE        43
Av.med.   76

Complicaţii 6(rezidii 4,
s.e. 1, hematometra-1)-
0.8%
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Dinamica anesteziei

2007
(495)

2008
(710)

2009 (11 luni)
(645)

Loc.  405(81%)
Gen. 90(19%)

605(85%)
105(15%)

574(89%)
71(11%)

Complicaţii
TA↓ 1

0 0
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Indicatori de monitorizare

 Completarea fişelor, registrelor (zilnic)
 Calitatea consilierei
 Tehnica efectuării
 Administrarea  prof. a antibioticilor
 Consilierea contraceptivă
 Satisfacţia pacientelor
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Evaluarea serviciilor

 Etapele de oferire a serviciilor de avort
Primirii/Înregistrării - 100%
Consilierii pre-avort – 100%
Examinări pre- şi post- avort – 98%
Consiliere post-avort – 100%
Consimţămînt informat – 100%
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Evaluarea serviciilor
 Informarea beneficiarilor referitor la 

serviciile de î.c.s. – satisfăcătoare – 100%
(Prev. ITS şi HIV, Anest.,Procedura de 

avort,Posibilele complicaţii,Metodele de 
avort, Simptomele de alarmă, Conduita şi 
procedurile după avort, Contraceptia,

 Şansa de alegere a prestatorului de servicii,
metodei de avort, anesteziei -100%
S-a respectat confidenţialitatea pe parcursul 

serviciilor
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Evaluarea serviciilor

Satisfacţia pacientelor:
foarte bine - 28%
bine -54%
mulţumite, dar nu suficient -18%
nemulţumite -0 
100% - posibilitatea pacientelor de a adresa 
întrebări şi aşi exprima opinia privind 
serviciile de î.c.s.
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CONCLUZII

 Apreciere ÎNALTĂ a calităţii 
serviciilor,calificărei prestatorilor, stării igienice a 
spaţiilor pentru consilierea şi efectuarea 
procedurii de avort

 Există NECESITĂŢI  în vederea îmbunătăţirii 
calităţii serviciilor şi condiţiilor în clinicile care 
oferă servicii de avort (loc amenajat pentru 
copii,televizor,mobilier mai confortabil etc..)

 Pe parcursul anilor 2007-2009 în secţia model au 
fost efectuate 1 850 î.c.s. (17-gratis) în casa 
IMSP s-au acumulat – 70 300 lei 
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SUGESTII

 E necesar de continuat informarea populaţiei 
despre serviciile de acordare a  avortului în 
siguranţă( mese rotunde, workshopuri, editarea 
de broşuri,întîlniri TV, pleante etc..)

 Considerăm raţional deschiderea secţiilor  
specializate de acordare a acestor servicii în 
raioane cît şi pregătirea personalul medical 
calificat în oferirea serviciilor de avort în 
siguranţă 
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Va multumesc! 17
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