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România dă un sfert dintre mamele minore din Uniunea Europeană: Caravana 

medicală ajunge în orașul Babadag 

 

Tulcea, 5 iulie 2021: Dintre cele 199.720 de nașteri înregistrate în România în 2019, 749 provin 

de la fete sub 15 ani și 17.933 de la adolescente cu vârsta între 15-19 ani. Statistica arată că unu 

din zece nou-nӑscuţi în România provine din mame adolescente. De altfel, țara noastră 

înregistrează  aproape un sfert dintre mamele sub 18 ani (23%) din Uniunea Europeană. 

 

Dintre cele 749 de mame cu vârsta sub 15 ani, 720 se aflau la prima naștere, iar 29 chiar la a doua 

naștere, adică aproape 4%. Pe segmentul 15 – 19 ani, dintre 17.933 de mame precoce, 74% se aflau la 

prima naștere, 21% erau la a doua naștere și 4% la a treia naștere. În plus, un număr deloc neglijabil 

de adolescente sub 19 ani erau la a patra naștere (70) sau chiar la al cincilea copil (11). Acest fapt 

indicӑ o nevoie neacoperitӑ de servicii și cronicizatӑ, o ignorare din partea societӑţii a fetelor aflate în 

situații de vulnerabilitate.  

„Pandemia de COVID-19 a îngreunat accesul la educație și la servicii medicale, crescând riscul 

maternal și adâncind distanța dintre populația vulnerabilă și serviciile de sănătate esențiale. Cauzele 

acestui fenomen sunt variate şi adesea asociate. Cel mai adesea este vorba de distanța mare faţӑ de 

cabinetele medicale, lipsa resurselor pentru a plăti transportul, lipsa de informații cu privire la ce 

servicii medicale ar trebui accesate în timpul sarcinii”, explică Gabriela Alexandrescu, Președinte 

Executiv Salvați Copiii România.  

Potrivit datelor Federației Naționale a Asociațiilor Medicilor de Familie, 53% din localitățile din 

România nu au deloc medic de familie sau nu au suficienți medici de familie. Multe fete și femei 

din zonele rurale defavorizate recurg la auto-medicaţie în timpul sarcinii, nu ajung la medic pentru 

luarea în evidenţӑ şi monitorizarea adecvatӑ a sarcinii şi așteaptă până când situația lor se precipitӑ 

sau se înrăutățește.  

Caravana medicală ajunge în Babadag 

Pentru a contribui la reducerea mortalității infantile din județul Tulcea, Organizația Salvați Copiii a 

decis să extindă programul Sănătatea mamei și a copilului în zonele defavorizate din județ. Astfel, 

sunt asigurate servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local pentru mame, gravide, 
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gravide minore și copii până în 5 ani, care primesc suport socio-medical prin facilitarea accesului la 

servicii de sănătate, de planificare familială și asistență pediatrică. 

 

Specialiștii locali ai Organizației Salvați Copiii, alături de medici voluntari din cadrul Asociației 

Caravana cu Medici și voluntari din partea MSD România au ajuns în Orașul Babadag. Între 3 si 4 

iulie, în spațiile puse la dispoziție de Primăria din Babadag și în comunitate, 150 de paciente au fost 

consultate gratuit și au beneficiat de recoltări, ecografii de sân, ecografii transvaginale, ecografii 

abdominale, consult oftalmologic și sesiuni de informare cu privire la sănătatea în timpul sarcinii și 

îngrijirea nou-născutului.  

 

„Ceea ce pune în mișcare Caravana cu Medici este parteneriatul dintre echipa de medici, acei 

oameni care nu se rezumă doar la slujba din centrele medicale, și susținătorii inițiativei. Mă refer 

aici la acel transfer de bunăvoință, de resurse și de valori umane pentru o Românie mai bună, mai 

sănătoasă, mai responsabilă. Am găsit în Asociația Salvați Copiii un susținător al caravanelor 

dedicate sănătății femeii, asigurând tot suportul local în desfășurarea evenimentului din Babadag. 

Randamentul acestor caravane este maxim când există implicare la nivel de autorități locale 

respectiv a unor ONG-uri partenere care lucrează la ’’firul ierbii’’. Împreună putem aduce medicina 

secolului XXI în comunitățile izolate din mediul rural”, a declarat Dr. Mihai Ranete, unul dintre 

fondatorii Asociației Caravana cu Medici și coordonatorul centrului din București. 

 

În cadrul programului Sănătatea mamei și a copilului, până în prezent, 56.000 de beneficiari (mame, 

gravide, copii 0-5 ani) au fost susținuți.  

 

Date de context: 

Caravana medicală se desfășoară în cadrul proiectului „Un model integrat pentru asigurarea 

accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescente însărcinate și mame adolescente în zonele 

rurale dezavantajate”, destinat adolescentelor însărcinate și celor care au devenit mame, provenind 

din mediul rural din România și Republica Moldova. 

 

Implementat ca parte a iniţiativei globale MSD for Mothers, proiectul are o valoare de peste 

1.400.000 USD și se va desfășura pe o perioadă de 3 ani (2021-2024). Suma alocată reprezintă cea 

mai mare investiție într-un proiect de responsabilitate socială corporativă (CSR) a unei companii 

farmaceutice din România și una dintre cele mai mari investiţii sociale private, din domeniul 
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sănătăţii. Acest proiect vine în completarea demersurilor de reducere a mortalității materne susținute 

de MSD România încă din 2016.  

 

Proiectul ținteşte un număr de circa 6.300 de beneficiari (adolescentele însărcinate sau cu risc 

de sarcini nedorite, mame minore și copii cu vârsta de până la 5 ani) din județele cele mai 

sărace ale celor două țări și cu cele mai mari incidențe ale sarcinilor la adolescente.  

 

Printre obiectivele intervenției se numără: 

• îmbunătățirea stării de sănătate a 1.800 de adolescente (1.500 în România și 300 în Republica 

Moldova) în timpul sarcinii și reducerea cazurilor de mortalitate infantilă;  

• reducerea numărului de sarcini nedorite, prin consiliere și educație pentru 4.500 de 

adolescente din zone rurale defavorizate (3.500 în România și 1.000 în Republica Moldova);  

• crearea de parteneriate cu instituțiile relevante la nivel local și național pentru găsirea de 

soluții în vederea asigurării accesului la servicii socio-medicale de calitate pentru gravidele 

adolescente din zonele rurale defavorizate și prevenirea sarcinilor în rândul adolescentelor;   

 

Pentru mai multe informații, persoana de contact: Silvia Burcea, manager proiect, email: 

silvia.burcea@salvaticopiii.ro, sau tel: 0740 590 726. 

_________________________ 

Despre Organizația Salvați Copiii 

 

De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul 

copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială 

esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei 

decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și 

sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru 

asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților 

publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la 

vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea 

responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai 

mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și 

desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul 

său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante 

privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 

2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii. 

 

 

Despre Asociația Caravana cu Medici 

Asociația Caravana cu Medici este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2014 de către cinci medici 

rezidenți, cu scopul de a oferi servicii medicale gratuite în zonele rurale dezavantajate socio-economic. ONG-ul are o 

acoperire națională cu filiale deschise in București, Iași, Cluj, Brașov, Timișoara. Până în momentul de față, Asociația 

Caravana cu Medici a organizat peste 100 caravane, cu mai mult de 10.000 de beneficiari direcți. 

mailto:silvia.burcea@salvaticopiii.ro
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Despre MSD for Mothers  

 

MSD for Mothers este o iniţiativă cu o durată de 10 ani, în valoare de 500 de milioane USD, ce aplică expertiza 

ştiinţifică şi de business a MSD - precum și resursele financiare ale companiei şi experienţa în abordarea 

provocărilor medicale de la nivel mondial – pentru a reduce mortalitatea maternă în întreaga lume.  MSD for 

Mothers furnizează soluţii durabile, axate pe îmbunatăţirea calităţii îngrijirii medicale a mamelor, precum şi pentru 

creşterea accesului femeilor la servicii de planificare familială.  

În regiunea Balcanilor, MSD for Mothers a finanțat inițiative cu o valoare de peste 4.5 milioane USD, în Romania 

fiind deja la cel de-al treilea, cel mai amplu proiect, de reducere a mortalității materne, prin creșterea accesului la 

servicii de asistență maternă de calitate și a accesului la metodele de planificare familială, precum și prin creșterea 

nivelului de cunoștințe privind sănătatea sexuală și reproductivă și alfabetizarea în sănătate.  

 

Despre MSD 

 

De peste un secol, MSD descoperă pentru viață, dezvoltând medicamente și vaccinuri pentru multe dintre cele mai 

dificil de tratat boli ale lumii, urmându-și misiunea de a salva și îmbunătăți vieți. MSD este denumirea comercială a 

Merck & Co., Inc., cu sediul central în Kenilworth, N.J., U.S. Ne dovedim angajamentul față de îmbunătățirea 

accesului la servicii medicale prin politici, programe și parteneriate cuprinzătoare. Astăzi, MSD continuă să se afle 

în avangarda cercetării, contribuind la progresul în prevenirea și tratarea bolilor care amenință oamenii și animalele 

- incluzând aici cancerul și bolile infecțioase, precum HIV și Ebola, și tot mai numeroasele zoonoze -, întrucât 

aspirăm să fim principala companie biofarmaceutică din lume axată pe cercetare intensivă. Pentru mai multe 

informații, accesați www.msd.com. 

 

http://www.msd.com/

