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Scrisoare de susținere  a  

“Propunerii legislative privind înființarea, funcționarea și organizarea 

cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină” 

 

Fundația Pro Vita Medica, organizație neguvernamentală, cu experiență de aproape  

14  ani în domeniul consilierii femeilor cu sarcină nedorită și pregătire pentru naștere, 

susține acest proiect de lege din următoarele motive: 

 Femeia gravidă aflată în criza generată de o sarcină surpriză, nedorită, se află 

într-o situație vulnerabilă, delicată și are nevoie să discute cu o persoană 

competentă, specializată, neutră, care să nu o preseze să ia o decizie imediată, 

pe care să o regrete ulterior.  

 Consilierea confidențială oferă cadrul propice de informare și educare a femeii/ 

cuplului, aici oferindu-se informații despre procedura de întrerupere a sarcinii, 

riscuri, alternative, precum și suportul de care poate beneficia, în cazul în care 

decide să păstreze sarcina. Ea are dreptul la acest gen de informație pentru a 

lua o decizie în cunoștință de cauză. 

 Din experiența noastră în consiliere, de 8.800 de cazuri, am constatat că atunci 

când femeia decide să se mai gândească, să discute, să evalueze exact situația 

și rețeaua ei de suport (partener, părinți, persoane  de încredere, etc.), decizia 

de a păstra sau întrerupe sarcina este luată mai ușor, cu o minte limpede, fără 

presiunea timpului, a partenerului sau altor persoane, evaluându-se toate 

resursele și posibilitățile de care dispune. 



 Pe de altă parte, acordarea unui timp de gândire și reflecție le-a ajutat pe femei 

să își găsească resursele interioare, să nu se lase presate de cei din jur, luând 

decizia de a păstra sarcina. 

 Nici una dintre femeile care au depășit momentul de criză și au decis să dea 

naștere copilului, nu a regretat decizia luată și nu și-a abandonat ulterior 

copilul, așa cum s-ar crede. Ele își cresc copiii cu iubire și responsabilitate, 

împreună cu partenerul lor, care l-a rându-i s-a maturizat și el. În acest sens 

avem exemplul concret al unui număr de 650 de femei care au păstrat sarcina. 

 Pe viitor cuplurile sunt mult mai responsabile privind prevenția unei noi 

sarcini. 

 

În concluzie, înființarea cabinetelor de consiliere ar facilita tuturor femeilor aflate în 

criza unei sarcini nedorite accesul la informație și suport, dându-le o șansă în plus de a 

deveni mame, de a-și găsi resursele interioare și a fi fericite.  

Astfel România s-ar alinia celorlalte țări din Uniunea Europeană în care funcționează 

astfel de cabinete de consiliere obligatorie în sarcină nedorită și unde este acordat un timp 

de gândire înainte de avort. 

Anexăm raportul fundației noastre și vă stăm la dispoziție pentru alte informații 

suplimentare. 

 

Cu respect, 

Dr. Cristina Valea 

Președinte Fundația Pro Vita Medica 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI PRO VITA MEDICA 

 

 

Problematica avortului şi consecinţele sale 

Trăim într-o lume plină de surprize care de multe ori ne afectează profund viaţa şi  

ne-o îmbogăţesc. O astfel de surpriză este pentru multe femei apariţia unei sarcini – 

neplanificată, nedorită. Astfel multe femei aleg, poate prea uşor, să facă avort, crezând  

că problemele lor se vor rezolva imediat.  

România prezintă încă o rată deosebit de mare a avorturilor, aprox. 30% din sarcini 

terminându-se prin avort (luând în considerare doar datele raportate de clinicile de stat), 

ocupând primul loc în Europa din acest punct de vedere. Conform datelor Direcției de 

Sănătate Publică Timiş, în 2010 s-au făcut în România 101.915 de avorturi la cerere, din 

care 1.571 în clinicile de stat din județul Timiş.  

 

Scopul nostru  

Fundaţia Pro Vita Medica este o organizaţie nonguvernamentală, independentă, 

apolitica, înființată în anul 1998. Scopul nostru este de a ajuta femeia gravidă aflată în 

dificultate, care se confruntă cu o sarcină nedorită, oferindu-i sprijin emoţional, medical, 

educaţional şi material în această perioadă delicată și vulnerabilă în care se află. Primul 

pas este consilierea ei, oferirea de informații competente, astfel încât decizia pe care o ia 

să fie în cunoştinţă de cauză. 

 



Profilul femeii hotărâte pentru avort 

 Cunoaşte faptul că este însărcinată şi vârsta sarcinii 

 Nu are sprijin din partea partenerului, familiei şi a prietenilor – cei din jurul ei o 

îndeamnă la avort 

 Nu se simte încă pregătită să aibă un copil 

 În alte cazuri, ascunde partenerului sau părinţilor faptul că este însărcinată. E 

singură, confuză și disperată în fața acestei decizii 

 Are o situaţie materială dificilă, nu are un loc de muncă sau nu cumulează lunile 

de lucru cu carte de muncă pentru a primi concediu maternal 

 Are avorturi în antecedente, folosind avortul ca metodă contraceptivă 

 Cel mai frecvent fac avort femeile care au un singur copil sau niciunul 

Experienţa celor aproape paisprezece ani de activitate în acest domeniu şi a miilor de 

cazuri întâlnite până acum, a dovedit că avortul nu este soluţia cea mai bună. De cele mai 

multe ori, problemele nu sunt cauzate de sarcina respectivă, ci au existat dinainte, iar 

sarcina este picătura care umple paharul. După avort, deseori problemele femeilor se 

complică, apărând consecințe psihice (sindromul post-avort) și relaționale (despărțirea de 

partener). 

 

Consecinţele avortului 

Dintre cele fizice amintim: leziuni inflamatorii ale aparatului genital, hemoragie 

abundentă, infecție genitală, boală inflamatorie pelvină, probleme la sarcinile ulterioare, 

chiar sterilitate, naşteri premature, sarcini extrauterine, predispoziție crescută la cancer 

genito-mamar, tulburări de natură sexuală.  

Consecinţele de natură psihică, grupate sub genericul „sindromul post-avort”, sunt 

legate de sentimente de vinovăţie şi pierdere irecuperabilă, depresie, teamă, tulburări de 

somn, labilitate emoţională, scăderea imaginii de sine, ducând chiar la nevroză depresivă. 

Aceste simptome apar din cauză că femeile realizează natura pierderii suferite. Este 

foarte diferit să pierzi ceva material, un obiect, un servici, acte, etc., ce pot fi recuperate, 



şi alta este să renunți la o sarcină. Din păcate, multe femei conştientizează această 

pierdere numai după procedură. 

 

Despre activitatea noastră  

În perioada 1998 - 2004 am desfășurat activitatea de consiliere pentru femeile cu sarcină 

nedorită în cadrul Clinicii de Obstetrică-Ginecologie “Dr. D. Popescu” din Timişoara, iar din 

2005 -  martie 2012 în cadrul Clinicii de Obstetrică-Ginecologie “Bega” din Timişoara, 

facilitând astfel multor paciente accesul la informaţie.  

Fundația oferă următoarele servicii:  

 Consiliere în criza unei sarcini nedorite 

 Referirea femeilor pentru îngrijire medicală de specialitate, în colaborare cu 

medici specialişti ginecologi, medici de familie, etc. 

 Cursuri de pregătire pentru naştere şi alăptare, metoda Lamaze:  

- Închegarea relaţiei mamă-copil încă din timpul sarcinii, rolul tatălui 

- Îngrijirea prenatală: alimentaţie, igienă, mod de viaţă, gimnastică pentru 

gravide 

- Etapele naşterii, depăşirea anxietăţii, metode de respiraţie şi relaxare, astfel 

încât nașterea să decurgă cât mai uşor şi să fie un eveniment binevenit 

- Îngrijirea nou-născutului, noțiuni de puericultură 

- Promovarea alăptării: avantaje pentru mamă şi copil, tehnici de alăptare  

 Cursuri de educarea şi creşterea copiilor pentru tinerii părinţi sau mame singure 

 Programul de ajutor material concret, constând în vitamine prenatale pe perioada 

sarcinii, alimente, produse igienico-sanitare, cadouri și dulciuri de sărbători. 

 Educație sexuală în școli  pe teme ca: sexualitate, prevenție, sarcină, avort, boli cu 

transmitere sexuală, etc.  

 

Fiecare beneficiară este evaluată din punct de vedere social, intervenindu-se în funcție 

de situația ei particulară. 

Toate serviciile sunt confidenţiale şi gratuite. 

Echipa noastră este formată din medic, psiholog, asistent social, lucrător social. 



Consilierea femeii cu sarcină nedorită cuprinde: 

• Explicarea procedurii de întrerupere a sarcinii 

• Explicarea complicaţiilor fizice și psihologice ale avortului 

• Dezvoltarea intrauterină a embrionului şi fătului  

• Responsabilizarea femeii/cuplului privind fertilitatea și folosirea metodelor  

           de planning familial 

• Găsirea de soluţii concrete, viabile pentru fiecare caz în parte, în colaborare cu  

           alte instituții și organizații de protecția mamei și a copilului  

Consilierea este confidenţială şi gratuită. La sesiunea de consiliere este binevenit să 

participe și partenerul sau o persoană apropiată. Nu promovăm folosirea de imagini și 

filme traumatice pentru psihicul pacientei.  

Scopul consilierii este ca femeia să ia o decizie informată, în cunoştinţă de cauză. 

Decizia pentru păstrarea sau întreruperea sarcinii îi aparţine în totalitate. 

 

Rezultate obţinute până în prezent 

În cei aproape 14 ani de activitate au fost consiliate în total 8.800 de paciente aflate 

 în criza unei sarcini surpriză.  

Statistica noastră pe un numar de 3.369 paciente cu sarcină nedorită,  pe perioada 

28.11.1998 – 7.09.2005  arată că majoritatea dintre ele:  

 sunt căsătorite (57%),  

 au vârsta între 21 şi 30 de ani (55%) 

 nu au făcut nici un avort înainte (36 %),  

 nu au nici un copil sau doar unul singur (65%) 

Prin urmare majoritatea au potenţialul de a păstra sarcina şi deci consilierea înainte de 

avort are efecte viabile. 

În urma consilierii, în cei 14 ani de activitate, 650 de femei au decis să păstreze 

sarcina, beneficiind de asistență și sprijin în continuare din partea fundației. 

 

 



Beneficiile consilierii în criza unei sarcini nedorite 

 În ciuda hotărârii lor iniţiale, aceste femei şi-au găsit resursele interioare pentru a 

depăși momentul de criză, în urma primirii unor informaţii competente şi a asistenței, 

ajutorului oferit.  

 Nici una dintre ele nu a regretat decizia luată și nu și-a abandonat ulterior copilul.  

 Viitoarea mamă trece printr-un proces de transformare totală: parcă renaşte şi tot 

ce este mai bun în ea iese la suprafaţă. Începe să-şi exprime sentimentele materne şi se 

bucură foarte mult că va fi mămică, e schimbată radical. Devine foarte interesată de 

evoluția sarcinii, de sănătatea copilului ei şi se comportă exact ca o viitoare mamă care  

şi-a dorit copilul. A reuşit să depăşească momentul de criză. 

 Intervin schimbări şi în statutul social, multe dintre ele căsătorindu-se cu tatăl 

copilului, care se schimbă şi el radical, devine mai matur și mai responsabil. Viaţa lor s-a 

schimbat, au un nou scop pentru care merită să lupte și să depăşească orice obstacol 

pentru a oferi copilului lor tot ce au mai bun. Dau dovadă de multă maturitate, dragoste şi 

sacrificiu. Copilul le-a dat un nou sens vieţii, i-a ajutat să ţină capul sus și să învingă mai 

ușor greutăţile vieţii.  

 Pe viitor cuplurile sunt mult mai responsabile privind o nouă sarcină nedorită. 
 

Concluzie 

    În concluzie este important ca fiecare femeie să beneficieze de consiliere 

competentă atunci când se confruntă cu o sarcină nedorită, precum și de acordarea unui 

timp de gândire de câteva zile. Fiecare femeie însărcinată trebuie să ia o decizie în 

cunoștință de cauză în privința sarcinii ei, decizie pe care să nu o regrete ulterior. Ea are 

acest drept la informare. 

Din acest motiv susținem “Propunerea legislativă privind înființarea, funcționarea și 

organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină”. Experiența celor 14  ani de 

activitate în domeniul crizei de sarcină demonstrează impactul pe care această consiliere 

o are în viața femeilor și a familiilor acestora.  
  

Dr. Cristina Valea 

Președinte Fundația Pro Vita Medica 

12 aprilie 2012 


