Cu ocazia Zilei Mondiale a Contracepţiei,

SECS spune NU metodelor contraceptive tradiţionale!
Bucureşti, 24 septembrie 2007 - Miercuri, 26 septembrie, se sărbătoreşte pentru prima oară în
România şi în lume, Ziua Mondială a Contracepţiei. Cu această ocazie, Societatea de Educaţie
Contraceptivă şi Sexuală (SECS) organizează în Bucureşti şi în ţară, o serie de activităţi cu mesajul
“Spune NU metodelor contraceptive tradiţionale”.
Cu ocazia primei Zile Mondiale a Contracepţiei, SECS trage un semnal de alarmă asupra faptului că
foarte multe femei din România folosesc încă metode contraceptive tradiţionale pentru a se proteja de
o sarcină nedorită. Metodele naturale precum calendarul, măsurarea temperaturii bazale, coitul
întrerurpt (cunoscut popular şi ca “fereala”) sau chiar spălăturile vaginale figurează încă printre
preferinţele româncelor în materie de contracepţie.
Româncele preferă încă metodele tradiţionale de contracepţie
Conform celui mai recent Studiu al Sănătăţii Reproducerii*, 24,2% dintre femeile din România
folosesc metode tradiţionale (metodele naturale, coitul întrerupt şi altele), un procent încă foarte mare
în comparaţie cu rata de utilizare regulată a contracepţiei moderne: 34%. Aproape jumătate din
femeile din România nu folosesc nicio metodă contraceptivă în mod curent: 42%.
La femeile aflate în cuplu, utilizatoare de contracepţie în mod curent, proporţia utilizării metodelor
tradiţionale este chiar mai mare: 32.2%. Cea mai utilizată metodă contraceptivă la femeile în cuplu
ramâne coitul întrerupt (fereala): 25.5%. De asemenea, 6,6% dintre femeile în cuplu au declarat că
utilizează calendarul şi alte metode tradiţionale. În comparaţie, doar 14% dintre femeile în cuplu
folosesc pilula şi 12% - prezervativul.
În funcţie de grupa de vârstă, coitul întrerupt este folosit preponderent de grupa de vârsta 30 – 34
ani - 26.6%. Femeile din mediul rural utilizează coitul întrerupt în proporţie de 33%, urmat de pilule
-14%. Deşi tot pe primul loc, coitul întrerupt este utilizat de 20% dintre femeile din mediul urban.
Datele Studiului Sănătăţii Reproducerii relevă faptul că, odată cu creşterea nivelului de educaţie şi a
nivelului socio-economic scade utilizarea metodei coitus interruptus şi creşte utilizarea pilulelor şi/sau
a prezervativelor.
Motivele pentru care româncele preferă încă metodele tradiţionale, în defavoarea metodelor moderne,
sunt variate: foarte multe invocă preferinţa partenereului (52%). Alte motive sunt lipsa de cunoştinţe
legate de alte metode (39%), costul metodelor moderne (38%), metodele moderne sunt greu de
obţinut (35%), dar şi recomandarea altei persoane (13.9%) sau convingeri religioase (13.7%).
Toate studiile de specialitate arată că eficienţa metodelor tradiţionale este semnificativ redusă în
comparaţie cu cele moderne. De exemplu, într-un an de zile, una din zece femei care folosesc coitul
întrerupt rămâne însărcinată. La fel, în cazul calendarului şi al altor metode naturale, din 1000 de
femei care le folosesc într-un an, între 30 şi 60 rămân însărcinate, în funcţie de metoda aleasă.

* Studiul Sănătăţii Reproducerii, România 2004, Ministerul Sănătăţii
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În comparaţie, în cazul pilulei, doar 3 dintre 1000 de femei care le folosesc rămân însărcinate, în timp
ce la prezervativ, din 100 de cupluri, 2 pot avea o sarcină.
“Dacă o femeie îşi doreşte o metodă cu adevărat eficientă, aceasta nu ar trebui să fie o metodă
tradiţională. Din păcate, în România, metodele tradiţionale se transmit încă de la mamă la fiică, deşi
vremurile s-au schimbat. Este timpul ca femeile din România să fie mai informate şi să aleagă o
metodă contraceptivă potrivită vremurilor moderne.”, a declarat dna Borbala Koo, Director Executiv
Societatea de Educaţiie Contraceptivă şi Sexuală. “Eficienţa metodelor naturale se bazează pe lungi
perioade de abstinenţă, or abstinenţa nu mai e demult la modă.”, a mai adăugat dna Koo.
Pe lângă protecţia foarte eficientă împotriva unei sarcini nedorite, metodele contraceptive moderne au
o serie de beneficii suplimentare, foarte importante pentru femeia modernă a secolului XXI: amânarea
menstruaţiei, scăderea disconfortului din timpul ovulaţiei şi al menstruaţiei, reducerea fluxului
menstrual etc.
Ziua Mondială a Contracepţiei – 26 septembrie
De Ziua Mondială a Contracepţiei, pe 26 septembrie, SECS cheamă bucureştenii de toate vârstele,
femei şi bărbaţi deopotrivă să “Spună NU metodelor contraceptive tradiţionale”, în cadrul unei
manifestaţii publice în Piaţa Universităţii.
“Îi invităm pe toţi cei care vor să ni se alăture miercuri, 26 septembrie, începând cu ora 11:00, în
Piaţa Universităţii, pentru a spune lumii că e timpul să dăm uitării metodele contraceptive învechite şi
ineficiente, moştenite de pe vremea lui Casanova. Şi, nu în ultimul rând, ne-am dori ca, măcar în
această zi, românii să folosească o metodă contraceptivă MODERNĂ atunci când fac sex! Cu alte
cuvinte, mesajul nostru este: “Români! Dacă veţi face sex miercuri, 26 septembrie, folosiţi o metodă
contraceptivă modernă!”, a spus doamna Borbala Koo.
Sub acelaşi mesaj, în intervalul 26 – 30 septembrie, denumit generic Săptămâna Contracepţiei, SECS
va derula activităţi de informare în Bucureşti şi în 10 oraşe din ţară (Craiova, Timişoara, Oradea,
Suceava, Iaşi, Braşov, Sibiu, Cluj, Galaţi/Brăila, Constanţa).
În România, Ziua Mondială a Contracepţiei este marcată în cadrul campaniei “Dragoste fără griji”, o
campanie de lungă durată menită să informeze şi să responsabilizeze femeile cu privire la sănătatea
reproducerii şi a vieţii sexuale în general, şi la contracepţie în particular.

Campania “Dragoste fără griji”
Campania “Dragoste fără griji” este o iniţiativă a Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală şi se adresează femeilor din mediul
urban si rural (preponderent urban) cu vârste cuprinse între 15 – 49 ani. Pe durata unui an, campania se va desfăşura în mai multe
etape, în Bucureşti şi în ţară. “Dragoste fără griji” işi propune să ajute femeile din România să aibă acces la informaţii corecte şi
complete despre contracepţia modernă şi despre sănătatea reproducerii şi a vieţii sexuale în general.
Femeile din România pot afla acum mai multe despre contracepţie, avort şi riscurile acestuia prin intermediul unor spoturi TV,
machete în presă, prin intermediul website-ului www.dragostefaragriji.ro, prin materiale informative şi evenimente speciale. Nu în
ultimul rând, femeile au acum la dispoziţie o linie telefonică GRATUITĂ şi NAŢIONALĂ - 0800 150 150 (L-V, 10 - 18) - la capătul
căreia răspund medici specialişti în planificare familială.

Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi:
Raluca Andreescu, tel: 0745 22 78 52, email: raluca.andreescu@gmp.ro
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