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Obiective

 O.S.1. Creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor de

screening prenatal prin înfiinţarea a două centre de

screening prenatal, în regiunea Centru, conform

Metodologiei derulării programelor regionale de screening -

etapa I.

 O.S.2. Facilitarea accesului şi participării la programe

gratuite de screening prenatal prin identificarea,

recrutarea şi menţinerea în grupul ţintă al proiectului a

2100 femei cu statut de gravidă din zona rurală şi urbană

din Regiunea Centru dintre care 1200 femei din categoria

grupurilor vulnerabile.

 O.S.3. Creşterea numărului de persoane care beneficiază

de servicii gratuite de screening prenatal prin furnizarea

de servicii complete, complexe şi personalizate de

screening prenatal pentru 2100 femei din Regiunea

Centru.
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Obiective

O.S.4. Asigurarea nivelului adecvat de protecţie a

datelor personale în conformitate cu reglementările în

vigoare și crearea unui climat de încredere care să

permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor

date.

O.S.5. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la

necesitatea și beneficiile programelor de screening

prenatal și cu privire la proiect prin intermediul unei

campanii de informare, educare și conștientizare a

populației din Regiunea Centru cu accent pe grupurile

vulnerabile.

O.S.6. Creșterea nivelului de informare a femeilor

gravide privind drepturile de care dispun și a

capacităţii acestora de a acționa împotriva situațiilor

discriminatorii.
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Justificarea necesității 

implementării proiectului

❑ Proiectul va facilita accesul larg și nediscriminatoriu al femeilor

CU STATUT DE GRAVIDĂ, din grupuri vulnerabile, la servicii

medicale oferite de cei doi parteneri în proiect, instituţii

medicale cu îndelungă experienţă şi secţii de obstetrică-

ginecologie NIVEL 3.

❑ Femeile gravide au o serie de responsabilități pe perioada

sarcinii, dat fiind faptul că trebuie să se protejeze atât pe ele,

cât și noua viață căreia urmează să îi dea naștere.

❑ Pentru a se asigura că sarcina decurge bine și copilul se

dezvoltă cum trebuie, viitoarele mămici trebuie să aibă un stil

de viață sănătos, să facă analize și ecografii, să ia vitamine și să

fie informate corect în privința nașterii și a îngrijirii unui nou-

născut.

❑ Sarcina NU trebuie percepută ca o perioadă de BOALĂ, ci una

de bucurie și, dacă se poate, de relaxare.
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GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
6

Grupul țintă al 

proiectului va fi format 

din 2100 femei 

însărcinate care au 

domiciliul SAU 

reşedinţa în regiunea 

Centru și au statutul de 

femei gravide.



STRUCTURA GRUPULUI ŢINTĂ
7

57%

femei însărcinate ce aparțin 

următoarelor categorii vulnerabile:

din mediul rural, de etnie rromă, gravide: sărace, din familii 

monoparentale, private de libertate/ sub control judiciar, cu 

dizabilități, copii/minore în situații de risc, dependente de droguri 

sau alcool, fără adăpost, victime ale violenței domestice, 

diagnosticate cu HIV/sida sau boli profesionale, refugiate sau 

azilante, provenite din centre de plasament etc.

43%

femei însărcinate 

ce nu aparțin 

unor grupuri 

defavorizate



Servicii medicale oferite în cadrul 

centrelor de screening din Brașov și Sibiu8

În cadrul centrelor de screening 

vor fi furnizate femeilor gravide 

din grupul ţintă o serie de 

servicii medicale complexe.



Servicii medicale oferite în cadrul 

centrelor de screening din Brașov și Sibiu

2080 servicii medicale integrale aferente Pachetului 1:

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care

nu deține documente medicale care să ateste

existența în antecedentele personale patologice a

rubeolei, toxoplasmozei, infecției CMV)

2120 servicii medicale integrale aferente Pachetului 2:

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care

deține documente medicale ce atestă existența în

antecedentele personale patologice a rubeolei,

toxoplasmozei, infecției CMV)

6300 servicii medicale integrale aferente Pachetului 3:

Screening prenatal (S11-S19+6 zile)

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

(interpretare integrativă a rezultatelor)
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Servicii medicale oferite în cadrul 

centrelor de screening din Brașov și Sibiu

1600 servicii medicale integrale aferente Pachetului 4:

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem

gestațional)

2400 servicii medicale integrale aferente Pachetului 5:

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut,

(hiperemeză gravidică uşoară)

1400 servicii medicale integrale aferente Pachetului 6:

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea

gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III)

1000 servicii medicale integrale aferente Pachetului 7:

Monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravida cu

tulburări de coagulare/trombofilii ereditare și

dobândite
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Servicii medicale oferite în PACHETUL 1

Pachetul 1 include:

✓ Consultaţii de specialitate obstetrică- ginecologie;

✓ Hemoleucogramă completă;

✓ Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO;

✓ Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh;

✓ Uree serică; 

✓ Acid uric seric;

✓ Creatinină serică;

✓ Glicemie; 

✓ TGP; TGO; TSH; 

✓ Examen complet de urină (sumar + sediment);

✓ VDRL sau RPR; 

✓ Testare HIV la gravide/Sida.
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Servicii medicale oferite în PACHETUL 1

Pachetul 1 include:

 Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină:
✓ (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C);

✓ Secreţie vaginală;

✓ Examen citologic cervicovaginal Babeş-Papanicolau (până la

S23+6 zile) sau Test de toleranţă la glucoză per os +/-;

✓ Hemoglobină glicată (S24 - S28+6 zile) sau Biometrie fetală

(S29-S33+6 zile) sau Detecţia Streptococului de grup B (S34 -

S37+6 zile);

✓ Ecografie de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii;

 În cadrul acestei prime consultații se va realiza anamneza

gravidei, se vor culege date despre antecedentele heredo-

colaterale (afecțiuni ale rudelor de grad I sau II, de ex.

existenţa unor boli în familie - hemofilie, diabet zaharat, feţi

malformați etc.), antecedente personale fiziologice.

De acest pachet de servicii vor beneficia 2080 gravide din GT, în

primul trimestru de sarcină, la preluarea gravidei în GT.
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Servicii medicale oferite în PACHETUL 2

Pachetul 2 include:
✓ Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie;

✓ Hemoleucogramă completă;

✓ Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO;

✓ Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh;

✓ Uree serică și acid uric seric; Creatinină serică;

✓ Glicemie, și TGP, TGO, TSH; VDRL sau RPR; Testare HIV la gravidă;

✓ Examen complet de urină (sumar + sediment)

 Evaluarea gravidei pentru infecții cu risc pentru sarcină
(hepatită B și C); Secreţie vaginală;

✓ Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la 

S23+6 zile) sau Test de toleranţă la glucoză per os +/-;

✓ Hemoglobină glicată (S24 - S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29 -

S33+6 zile) sau Detecţia Streptococului de grup B (S34 - S37+6 zile);

✓ Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii. 

De acest pachet de servicii vor beneficia aproximativ 20 gravide

(cu antecedente personale patologice) în primul trimestru de

sarcină și toate cele 2100 gravide în trimestrul III de sarcină.
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Servicii medicale oferite în PACHETUL 3

Pachetul 3 include:
✓ Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie

(interpretări integrative a rezultatelor);

✓ Dublu test/ triplu test;

✓ Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale.

De acest pachet de servicii vor beneficia toate cele 2100

gravide din grupul țintă, de 3 ori, în săptămânile 11 până la 19

(+6 zile) a sarcinii, respectiv 6300 servicii medicale integrale.
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Servicii medicale oferite în PACHETUL 4

Pachetul 4 include:

✓ Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie;

✓ Hemoleucogramă completă; 

✓ Creatinina serică;

✓ Acid uric seric, TGP, TGO;

✓ Examen complet de urină (sumar + sediment);

✓ Dozare proteine urinare; 

✓ Proteine totale serice;

✓ Ecografie obstetricală şi ginecologică.

De acest pachet vor beneficia 1600 gravide,

o dată în săptămânile 24/28 a sarcinii.
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Servicii medicale oferite în PACHETUL 5

Pachetul 5 include:

✓ Hemoleucogramă completă;

✓ Sodiu seric;

✓ Potasiu seric;

✓ Examen complet de urină (sumar + sediment)

✓ Uree serică;

✓ Acid uric seric;

✓ Creatinină serică;

✓ Ecografie obstetricală şi ginecologică.

De acest pachet vor beneficia 1200 gravide din grupul

ţintă, de 2 ori în primul trimestru de sarcină.
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Servicii medicale oferite în PACHETELE 6 și 7

Pachetul 6 include:
✓ Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie;

✓ Cardiotocografie; 

✓ Ecografie obstetricală şi ginecologică.

De acest pachet vor beneficia 700 gravide din GT, de 2 ori 

în luni diferite ale trimestrului III de sarcină.
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Pachetul 7 include:
✓ Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie,

✓ Antitrombină III; Proteină C; Proteină S;

✓ Dozarea hemocisteinei serice;  Control hemocisteină serică;

✓ Factor V Leyden;

✓ Anticoagulant lupic screening; 

✓ Anticoagulant lupic confirmare;

✓ Ecografie obstetricală şi ginecologică.

De acest pachet vor beneficia 1000 gravide din GT, o dată

pe perioada sarcinii.



Implicaţiile şi efectele pozitive ale proiectului

Conferirea unui plus de valoare tuturor părţilor

implicate: grup ţintă (femei gravide), celor 2 instituţii

medicale - partenerii formali ai proiectului, instituţiilor

şi organizaţiilor cu care se vor încheia acorduri

informale în vederea promovării beneficiilor şi

necesităţii programelor de screening, populaţiei din

Regiunea Centru.
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Un ecograf Doppler achiziționat pentru dotarea Centrului

de screening prenatal Brașov.

Un ecograf Doppler și un Cardiotocograf achiziționate

pentru dotarea Centrului de screening prenatal Sibiu.



Implicaţiile şi efectele pozitive ale proiectului

Achiziționarea reactivilor și consumabilelor necesare

pentru efectuarea analizelor de laborator aferente

fiecărui pachet de servicii de screening prenatal;

Asigurarea serviciilor de testare screening genetic

prenatal.
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2100 femei cu statut de gravidă din Regiunea Centru

(dintre care 1200 din grupurile vulnerabile) identificate,

înregistrate în GT și mobilizate pentru screening

prenatal.

1200 femei gravide din GT din categoria grupurilor

vulnerabile sprijinite financiar pentru participarea la

screening.

La nivel socio-economic: îmbunătăţirea sănătăţii mamei

şi copilului şi reducerea indicatorilor privind

mortalitatea maternă şi infantilă.



Ce ştii despre sănătatea contraceptivă?

Conform unui studiu al Institutului Național de Statistică, în

fiecare an, în România se înregistrează, pe segmentul de

vârstă cuprins între 15-19 ani, 12.073 de gravide, dintre

care 7.547 au ales să întrerupă sarcina.
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Potrivit ONU, România este țara cu cea mai ridicată

rată de avorturi din Europa: 480 de avorturi la 1000

de nașteri.

Un alt studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice

arată că multe dintre românce nu sunt informate suficient

asupra opțiunilor pe care le au în privința contracepției:

„mai mult de 75% dintre românce nu au auzit de sterilet

sau de diafragmă, 88% dintre românce ştiu ce este şi cum

se foloseşte un prezervativ, 79% ştiu despre pilule

contraceptive, iar 49% ştiu despre contracepţia de urgenţă,

doar 8% au auzit despre spermicide şi aproximativ 10%

despre plasture, contraceptive injectabile sau inel.”



Ce ştii despre sănătatea contraceptivă?

Pe de altă parte, suntem în top 5 țări cu cea mai

rapidă viteză la internet și avem la dispoziție

informație și zeci de metode de contracepție dintre

care să alegem. Cifrele vorbesc de la sine despre o

nevoie acută de informare asupra metodelor de

contracepție și a importanței utilizării lor ca urmare a

unei recomandări a medicului ginecolog.
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Corpul fiecăreia dintre noi este constituit diferit și de

aceea, este necesar să mergi la medicul ginecolog care

îți va recomanda o serie de analize și în baza acestora va

discuta împreună cu tine și partenerul tău variantele de

protecție pe care le puteți aborda. Dacă folosești deja

un anticoncepțional și observi că ai reacții adverse,

consultă medicul ginecolog urgent și află care sunt cele

mai bune anticoncepționale pentru tine în acest caz.



Ce metode contraceptive cunoașteți?
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În afara clasicelor „prezervativ, pilulă”, sunt o

mulțime de metode contraceptive noi existente pe

piață la care poți apela. În funcție de necesitățile

tale și ale partenerului tău, te poți orienta către:

Dispozitivele intrauterine (steriletul cu fir de cupru 

sau steriletul cuprogesteron);

Contraceptivele hormonale (pilula contraceptivă, 

inelul vaginal, injecțiile hormonale);

Metode contraceptive de barieră (diafragma, 

bureții, prezervativele pentru bărbați/pentru femei, 

gelurile, spumele, ovulele și peliculele cu 

spermicide);

Metode contraceptive de urgență (pastila de a doua 

zi).



Ce metode contraceptive cunoașteți?
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Metoda calendarului are cea mică eficienţă în

evitarea unei sarcini nedorite (65-80%), însă

rămâne un tip de contracepţie folosit de foarte

multe femei.

Acesta presupune ca un cuplu să cunoască perioada

fertilă - pe baza calendarului ciclului menstrual - şi

să evite contactul sexual în această perioadă. De

cele mai multe ori, această metodă de prevenire a

sarcinii nu este eficientă, fiind greu de aplicat

pentru că necesită o înregistrare atentă a datelor şi

este greu de controlat dacă ciclul menstrual este

neregulat.



Ce metode contraceptive cunoașteți?
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E bine de știut că chiar dacă sunteţi sănătoasă,

tânără şi nu aveți un istoric familial de boli

genetice sau malformaţii congenitale, testele de

screening ultrasonografice și biochimice pentru

depistarea anomaliilor fetale se recomandă

deoarece:

puteţi fi purtători sănătoşi ai unor gene

anormale;

locuim într-un mediu poluat, în care suntem

influențați de mulţi factori teratogeni;

la femeile cu vârsta de peste 35 de ani, apar

doar 30% dintre feţii cu sindromul Down, restul

apar la femeile mai tinere.



Ce metode contraceptive cunoașteți?
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E bine de știut că chiar dacă sunteţi sănătoasă, tânără

şi nu aveți un istoric familial de boli genetice sau

malformaţii congenitale, testele de screening

ultrasonografice și biochimice pentru depistarea

anomaliilor fetale se recomandă deoarece:

sarcinile cu sindromul Down se stabilesc cu o

frecvență de 1/800;

5-10% din cazurile cu sarcină anormală pot evolua

până la termen (90% dintre sarcinile anormale

urmează cursul firesc al naturii şi se opresc în

dezvoltare sau se termină printr-un avort spontan în

primele 3 luni de sarcină);

20-30% dintre sarcinile cu sindromul Down nu

prezintă semne ecografice minore sau majore (de

aceea ultrasonografia trebuie să conțină și analize de

sânge).



Importanța screening-ului prenatal în

trimestrul 1 de sarcină26

Screening-ul prenatal de trimestru 1 de sarcină

face parte din categoria celor mai importante

teste de sarcină și oferă informații sigure

despre riscul copilului de a dezvolta anumite

anomalii cromozomiale, precum trisomia 21,

așa cum este denumit sindromul Down sau

trisomia 18 pentru sindromul Edwards. Testul

combinat, așa cum este denumit screening-ul

prenatal de trimestrul 1 de sarcină reușește să

identifice cu mare acurateţe dacă gravida este

pe cale să aducă pe lume un copil cu

malformații majore, ce ar putea avea afectate

anumite funcții mentale sau fizice pentru tot

restul vieții.



Ce riști dacă nu mergi la control când 

ești gravidă!?27

• Avort;
• Infecții cu bacterii care pot infecta bebelușul

sau chiar și uterul;
• Boli de care nu știai că suferi și pe care le poți

transmite bebelușului (hepatita B sau C, Sifilis)
• Malformații la naștere ale bebelușului;
• Hemoragii;
• Anemie;
• Hipertensiune de sarcină;
• Diabet gestațional;
• Întârzieri de creștere ale copilului;
• Prematuritate și mortalitate infantilă:

bebelușul tău se poate naște înainte de
termen.



Ce drepturi ai ca viitoare mămică!
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În cazul în care ești mamă minoră (ai sub 18 ani) ai

dreptul să beneficiezi de indemnizație de creștere a

copilului (în valoare de 1250 de lei).

Pentru a primi acești bani trebuie să mergi la școală fără

întrerupere sau în cadrul programului ”A doua șansă, timp

de 12 luni înainte să naști și să nu ai absențe nemotivate.

În cazul în care ai sub 18 ani și ești gravidă, ai dreptul să

mergi la școală în timpul sarcinii și să te întorci la școală

după naștere.

Vei primi alocația copilului de 369 de lei până împlinește

2 ani și alocația ta de 185 de lei până împlinești vârsta de

18 ani; după vârsta de 14 ani ai nevoie ca tutorele legal să

își dea acordul ca să poți încasa tu alocația ta.
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❑O persoană din grupul ţintă va putea participa la toate

activităţile din proiect, în funcţie de interese şi

disponibilitate;

❑Programul de screening prenatal este unul complex,

complet, incluzând numărul adecvat de vizite

conform gradului de risc și patologia gravidei, și toate

procedurile recomandate de MS (EG. examen clinic,

anamneză);

❑ Întocmirea și completarea permanentă în Carnetul

gravidei;

❑Educație, consiliere și informare privind stilul de viață

sănătos și îngrijirile specifice necesare fiecărei

perioade (trimestru) al sarcinii;

❑Educație postnatală de tip școala mamei;

❑Materiale de informare.

Beneficiile oferite prin proiect
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Beneficiile oferite prin proiect

❑Serviciile de screening prenatal sunt gratuite pe toată

perioada sarcinii;

❑Gravidele înscrise în proiect primesc suport pentru

înscrierea la medicul de familie;

❑Gravidele înscrise în proiect primesc sprijin financiar

pentru participarea la programul de screening;

❑ Informare și consilire directă, individuală, privind

drepturile femeii gravide atât privind accesul la

servicii de sănătate cât și pe piața muncii și de

materialele de informare (ghiduri privind

nediscriminarea);

❑ Îmbunătățirea stării de sănătate a gravidei și fătului, a

mamei și copilului;

❑Materiale de informare;

❑Creșterea nivelului de informare privind drepturile de

care beneficiază ca statut de gravidă în sistemul

medical, în familie, în societate și la locul de muncă.
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Concluzii

 Analizele în sarcină sunt un rău necesar, mai ales că de starea

sanătăţii tale mai depinde încă o viaţă, cea a bebeluşului tău. Te

vom pregăti cu informaţii detaliate despre ce se întamplă în

cabinetul medical şi ce analize concrete trebuie să efectuezi

în primul, al doilea şi al treilea trimestru de sarcină.

 Ecografia în sarcină nu oferă doar simple fotografii pentru a

satisface orgoliul viitorilor bunici, mândri că nepoţelul lor va semăna

cu unul dintre ei sau cu voi, copiii lor, ci măsoară parametrii

cruciali pentru starea de sănătate a sarcinii şi a mămicii.

 Testele de screening în sarcină (Dublu, Triplu și Dry Test) evaluează

riscurile gravidelor de a avea o sarcină susceptibilă să dezvolte

anomalii cromozomiale (sindrom Down, Edwards) şi defecte de tub

neural (spina bifidă, anancefalia), fiind un punct de plecare în

efectuarea investigaţiilor care oferă şi un diagnostic, și

anume AMNIOCENTEZA.

 Cantitatea de lichid amniotic poate fi şi ea un indicator asupra

stării de sănătate a sarcinii, de aceea am dezbătut pe

larg polihidraminoza – lichid amniotic în exces şi oligohidraminoza

– insuficiența lichidului amniotic.

https://www.mamica.ro/analizele-in-sarcina/
https://www.mamica.ro/analize-in-primul-trimestru/
https://www.mamica.ro/analize-in-trimestrul-doi/
https://www.mamica.ro/analize-in-trimestrul-trei/
https://www.mamica.ro/ecografia-in-sarcina/
https://www.mamica.ro/teste-de-screening/
https://www.mamica.ro/polihidraminoza-lichid-amniotic-in-exces/
https://www.mamica.ro/lichidul-amniotic-oligohidraminoza/
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Întrebări și răspunsuri

„Află totul despre burtica ta!” 

Nu pierde nimica din ceea ce se întâmplă cu

bebelușul din burtica ta! Încrie-te să primești

informații neprețuite despre evoluția sarcinii tale,

săptămână de săptămână, lună de lună!


