Fenomenul copiilor cu copii – mai multe nașteri premature, rată de vaccinare
scăzută și riscuri sociale – concluzii din ”Analiza situației gravidelor, mamelor și
copiilor din mediul rural”, realizată de Salvați Copiii
București, 24 aprilie 2018: Fenomenul mamelor minore, care plasează România pe primele locuri din
Europa, este unul complex, ale cărui consecințe afectează atât mama, cât și copilul. Astfel, potrivit
ultimei analize a Salvați Copiii România, cinci din zece mame cu vârsta sub 18 ani nu au fost niciodată
la control ginecologic, ceea ce a dus la o rată de patru ori mai mare a nașterilor premature. Mai mult,
rata de vaccinare a copiilor născuți de mame adolescente sau aflate la vârsta pubertății este cu 10% mai
scăzută decât în rândul copiilor născuți de mame majore.

Există o corelație directă între vârsta precoce a mamei, care înseamnă și o dezvoltare emoțională, dar și
socială, încă incomplete, și lipsa accesului la educație sanitară și la servicii medicale constante. Astfel,
datele Salvați Copiii România, obținute în urma unei anchete sociologice de teren, arată că șase din zece
mame adolescente nu au avut niciodată acces la informații privind sănătatea reproducerii sau
educației sexuale, iar șapte din zece nu au beneficiat niciodată de planificare familială.

Absența unei îngrijiri adecvate a sarcinii nu afectează însă, doar mama, cât mai ales nou-născutul: patru
din zece adolescente care devin mame au născut prematur, o pondere de patru ori mai mare decât în
rândul mamelor majore incluse în eșantion.

La fel de îngrijorător este că acoperirea vaccinală a copiilor născuți de adolescente este cu peste 10%
mai scăzută decât în rândul copiilor născuți de mame majore. Contextul socio-medical al copiilor-părinți
nu este unul marginal, ci are efecte în lanț, cu consecințe nefaste asupra educației și dezvoltării psihosociale a mamei și a copilului pe care îl are în grijă.

Faptul că 40% dintre mamele minore apreciază că veniturile nu le ajung pentru strictul necesar, un
procent semnificativ mai ridicat comparativ cu celelalte persoane din comunitate, este definitoriu pentru
incluziunea socială și pentru exercitarea deplină a dreptului la educație.

“Fenomenul copiilor cu copii este un fenomen social, pentru că efectele nu se limitează la situația unei
mame sau a unei comunități, ci vizează, în lanț, sănătatea fizică și emoțională a unor copii care se nasc
într-un mediu vulnerabil și supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore sunt mai
predispuse să nască prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale mortalității
infantile”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Condițiile socio-economice, în care aceste mame încă adolescente sunt nevoite să își aducă pe lume
propriii copii, să îi îngrijească și să le asigure un climat de siguranță, sunt unele precare. Astfel, studiul a
constatat ca aglomerarea locuinței caracterizează în principal gospodăriile defavorizate și cele cu mamă
minoră, aproximativ un sfert dintre acestea având o singură cameră de locuit.

Analizând numărul mediu de persoane din gospodărie raportat la numărul mediu de camere de locuit,
observăm că, în cazul gospodăriilor defavorizate, trei persoane împart aceeași cameră, comparativ cu 1,6
persoane pe cameră în cazul gospodăriilor în media localității și 2,5 persoane pe cameră în cazul
gospodăriilor cu mame adolescente.

La nivelul întregului eșantion, doar o treime dintre respondenți afirmă că au grup sanitar în locuință.
Procentul este semnificativ mai scăzut în cazul gospodăriilor defavorizate sau al acelora cu mamă
minoră. Alimentarea cu apă curentă nu este disponibilă în cazul a peste 60% din gospodăriile cu mame
sub 18 ani și a aproape 80% dintre gospodăriile defavorizate.

Date tehnice: Cercetarea a fost efectuată pe un eșantion neprobabilistic, pe cote, după: statusul de
gravidă sau mamă a unui copil cu vârsta sub 5 ani, gravide sub și peste 18 ani, surse de venit ale
gospodăriei. Au fost intervievate 1.268 persoane, astfel: 635 din gospodării defavorizate, 558 din
gospodării în media localității și 75 de mame minore, în perioada martie–iunie 2017.
Sorina Pintea, Ministrul Sănătății, a declarat: Salut inițiativa Organizației Salvați Copiii. Este
îngrijorător numărul mare de nașteri în rândul tinerelor și adolescentelor. Acest fenomen reprezintă o
problemă care trebuie să ne preocupe în mod deosebit. Nașterea la vârste premature implică o serie de
riscuri atât pentru mama cât și pentru copil. Studiul realizat de Salvați Copiii subliniază necesitatea
informării și a educației sexuale în rândul copiilor și tinerilor, pentru a preveni situațiile în care
sarcina apare la vârste mult prea fragede.

ROMÂNIA ÎNREGISTREAZĂ O RATĂ A NAȘTERILOR ÎN ADOLESCENȚĂ MAI MARE
DECÂT ÎN 9 ȚĂRI AFRICANE
Potrivit unui raport al organizaţiei internaţionale Save the Children, care include un index global al
ţărilor unde copilăria este mai mult sau mai puţin ameninţată, România ocupă locul 52 din 172,
situându-se sub țări că Ucraina, Kazahstan, China, Serbia, Oman, Muntenegru, Liban, Tunisia, Bulgaria,
Mauritius, Iordania (medie superioară României).
Dintre toţi indicatorii urmăriţi în raport, mortalitatea infantilă şi rata naşterilor înregistrate în rândul
adolescentelor sunt cele mai îngrijorătoare. Ţara noastră se numără printre ţările europene cu cel mai
ridicat număr de decese ale copiilor sub 5 ani (11,1 la mie), iar din 1.000 de adolescente între 15 şi 19
ani, 34 sunt mame.
Efect al lipsei accesului la îngrijire şi educaţie pentru sănătatea sexuală şi a reproducerii, rata naşterilor
înregistrate în rândul adolescentelor între 15 şi 19 ani este cea mai îngrijorătoare, România înregistrând
aşadar 34 de naşteri la 1.000 de adolescente. În Europa, doar două state prezintă o situaţie relativ
mai gravă: Bulgaria şi Georgia, cu valori de 36,8, respectiv 38,3 de naşteri.
Este un semnal de alarmă faptul că România se confruntă cu un număr mai mare de naşteri în
adolescenţă decât state precum Rwanda (25,6), Trinidad Tabago (30,8), Emiratele Arabe Unite (30,1),
Uzbekistan (17,6), Albania (21,8), Bahamas (28,7), Botswana (31), Burundi (27,9), Djibouti (21), India
(23,3) și Mauritius (28,3).[1]
FIECARE COPIL CONTEAZĂ! Contează pe noi!
Una dintre cauzele identificate de Salvați Copiii pentru rata mare a mortalității infantile este accesul
limitat al mamei minore la servicii și educație medicală. De aceea, o componentă majoră a programului
de mortalitate infantilă este aceea a proiectelor derulate chiar în comunități.
”O mai bună supraveghere a sarcinii, asistența medicală și suportul acordate tinerelor mame și atenta
îngrijire a copilului în primele luni de viață sunt o prioritate pentru organizația Salvați Copiii România,
mai ales în acele comunități în care accesul la educație și îngrijire prenatală și la servicii medicale

Celelalte 4 țări africane cu o rată mai mică decât România: Algeria (10,5), Tunisia (6,8), Libia 12,2
și Maroc (31,4).
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după naștere nu este unul ușor”, a spus Dr. Ilinca Gussi, Șef lucări, coordonator medical al
proiectului ”Caravana de control și îngrijire gravide”.
Astfel, programul ”S.E.N.S. -Siguranță prin educație pentru nutriție și sănătate”, derulat în parteneriat cu
Carrefour Foundation, vizează o intervenție complexă în 42 de comunități vulnerabile socio-economic,
din 14 județe, prin dezvoltarea primelor instrumente comune de lucru la nivel național pentru cei doi
profesioniști locali, prin aducerea educației pentru sănătate și pentru sănătatea reproducerii în
comunitate, prin acordarea de alimente, suplimente nutritive, sprijin pentru transport, prin consiliere și
prin monitorizarea permanentă a sarcinii și a nou-născutului.
----------------------------------------------Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit,
democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România,
din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. Salvați Copiii adoptă o poziție
independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că implementarea legislaţiei şi a
politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignoră strânsa colaborare dintre autorităţi, familie, copii
şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat
autentic şi viabil. În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă
din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120
de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație,
protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii
sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste
1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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