Mamele adolescente - un fenomen cu implicații sociale
Salvați Copiii atrage atenția asupra necesității unor programe pe termen lung

București, 28 februarie: Fenomenul mamelor adolescente rămâne unul alarmant în
România, în condițiile în care rata mortalității infantile este de aproape trei ori mai mare
în cazul acestora decât în cazul mamelor adulte, care au acces la asistență medicală
adecvată. Astfel, Institutul Național de Sănătate Publică arată, în raportul „Mortalitatea
Infantilă”, publicat la începutul anului 2019, că mortalitatea infantilă în cazul mamelor sub
vârsta de 15 ani a fost de 17,2 la mie în 2017, în vreme ce media națională a fost de 6,7 la
mia de copii născuți vii (conform INS, februarie 2019).
Și pe segmentul de vârstă 15-19 ani, mortalitatea infantilă în 2017 a fost mai mare decât media
pe țară, și anume, 10,5 la mie.
Potrivit celor mai recente statistici, 742 de adolescente cu vârsta mai mică de 15 ani au devenit
mame în 2017, în vreme ce la adolescentele cu vârste între 15-19 ani s-au înregistrat 18.938 de
nașteri.
”Fenomenul mamelor adolescente este unul complex, care implică viețile, sănătatea fizică și
emoțională a doi copii – adolescenta-mamă și nou-născutul, de multe ori venit pe lume înainte
de termen și în condiții precare. Prematuritatea, o cauză principală a mortalității infantile, este
agravată în cazul mamelor adolescente.
De aceea, imperativele sunt două: atât intervenția în comunități, prin garantarea accesului
mamelor la asistență medicală și programe de educație și informare, cât și intervenția imediată,
în maternități. Copilul prematur este mult mai sensibil și are nevoie de o maternitate dotată cu
aparatură medicală vitală. Salvați Copiii România lucrează pe ambele componente, astfel încât
viețile celor doi copii să fie protejate și puse pe un traseu social cât mai normal”, a explicat
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
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Potrivit Analizei situației gravidelor, mamelor și copiilor din mediul rural, realizată de Salvați
Copiii pe un eșantion de 1.268 de persoane din gospodării defavorizate, cinci din zece mame cu
vârsta sub 18 ani nu au fost niciodată la control ginecologic, fapt care a dus la o rată de patru ori
mai mare a nașterilor premature, șapte din zece mame minore nu au beneficiat niciodată de
planificare familială, iar cinci din 10 gravide minore din mediile defavorizate nu au efectuat
ecografiile recomandate în sarcină.
În plus, România se confruntă cu o incapacitate gravă de a răspunde nevoilor de îngrijire
neonatală: deși necesarul ar fi de 600 de locuri în terapia intensivă neonatală (30 de locuri la un
milion de locuitori), sunt asigurate doar aproximativ 300 de locuri, reprezentând așadar 50% din
necesar.
Ultimul proiect național de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală
datează de mai bine de zece ani, din 2007, vreme în care unele aparate s-au defectat deja și nu
mai pot fi folosite.
Viața prematurilor depinde de investiția în maternități: 3,5% din impozitul pe venit
Tocmai de aceea, Salvați Copiii România a identificat, de-a lungul celor șapte ani de campanie
pentru reducerea mortalității infantile, mecanisme de finanțare care să acopere componenta de
intervenție, pentru că salvarea vieților copiilor născuți prematur este o urgență.
Până pe 15 martie, fiecare contribuabil poate descărca Formularul 230 sau Declarația Unică,
precompletate

cu

datele

de

identificare

ale

organizației,

de

la

adresa

www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza.
Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate și depuse personal la administrațiile
financiare sau trimise prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 15 martie 2019.
Suma nu trebuie menționată în formular, ea urmând să fie completată de administrația financiară.
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Persoană de contact:
Ștefania Mircea
Coordonator Program de Reducere a Mortalității Infantile, Salvați Copiii România
stefania.mircea@salvaticopiii.ro | 0751.010.533 | www.salvaticopiii.ro
_____________________________
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică,
neafiliată politic sau 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 ignora 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 28 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
29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației
Salvați Copiii.
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