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CUVÂNT ÎNAINTE  
 
 
Dovezile ştiinţifice furnizate în ultimii 50 de ani au arătat că pentru sănătatea femeii gravide şi a 
copilului, femeile în timpul sarcinii au nevoie de sprijin din partea membrilor de familie şi a 
profesioniştilor din sănătate. Acest sprijin favorizează ca perioada perinatală să fie trăită ca o 
experienţă umană pozitivă, atât emoţional cât şi cognitiv. 
 
În multe ţări, conceptul de acompaniere perinatală acoperă cerinţele şi conţinutul acestui sprijin 
multidimensional acordat femeilor. 
  
Noile orientări din ultimii ani privind îngrijirile pre-, intra- şi postnatale tind către umanizare, 
prin adecvarea serviciilor şi a îngrijirilor acordate la nevoile femeii şi ale familiei sale.  
 
În anii ’50 – ’60 ai secolului trecut, datorită unei medicalizări generalizate, femeia însăşi a fost 
exclusă de la actul naşterii, pentru că în acea epoca se dorea valorizarea maxima a cunoştinţelor 
ştiinţifice şi tehnologice în domeniul medical. La acea vreme, această medicalizare a fost 
percepută pozitiv de femei, pentru că le conferea o siguranţă din partea unor profesionişti şi lăsau 
complet actul naşterii pe mâna acestora. 
 
În anii ’70 – ’80, femeile încep să solicite umanizarea naşterii, existenţa unui mediu mai prietenos 
de primire în spitale a mamei şi copilului şi pentru personalizarea actului medical în timpul 
travaliului şi a naşterii. 
 
În anii ’90, în multe ţări dezvoltate, politicile privind îngrijirile acordate gravidelor au fost 
subordonate următoarelor principii: 

1. sarcina, naşterea, alăptarea sunt procese fiziologice naturale,  
2. parentalitatea constituie o realitate multidimensională, părinţii sunt competenţi pentru 
îngrijirea copilului, cu atât mai mult cu cât ei îşi asumă aceasta ca pe o responsabilitate şi 
simt că li se recunoaşte socialmente acest rol şi sunt susţinuţi pentru acest rol. 

 
Parentalitatea, parte a Dezvoltării Timpurii a Copilului, se conturează din timpul sarcinii. 
Studiile au demonstrat şi competenţele fătului de a înregistra şi depozita experienţe din 
perioada intrauterina atât biologic, cât şi psihologic, şi mai ales importanţa vieţii 
intrauterine în evoluţia ulterioară a copilului, unde naşterea este un moment esenţial 
pentru o viaţa deja în evoluţie. 
 
Multe dintre practicile intervenţioniste, de rutină în ale trecutului, cu referire la naştere şi la 
pregătirea femeii pentru naştere au fost abandonate în multe ţări în această perioadă. 
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Începând cu anii 2000, pe plan internaţional sunt promovate în legătură cu perinatologia 
următoarele valori: relaţii personale de parteneriat între femei şi cei care intervin pe parcursul 
sarcinii naşterii şi lăuziei; deschidere către nevoile multidimensionale ale femeilor, promovarea 
sănătăţii femeilor; susţinerea capacităţii femeilor de a face alegeri informate în legătură cu 
problemele care privesc travaliul, naşterea şi alimentaţia copilului; respectarea drepturilor 
femeilor şi încredere în capacitatea ei de a lua decizii. 
 
În zilele noastre, umanizarea naşterii înseamnă a face ca naşterea să fie o experienţă cu adevărat 
umană, considerând femeia gravidă în globalitatea sa şi în respectarea tuturor nevoilor sale 
globale, respectându-se drepturile şi alegerile ei prin asigurarea accesului la diversitatea 
informaţiilor şi a dreptului femeii de a avea alături de ea o persoană cu experienţă pe toată durata 
travaliului şi naşterii. 
 
A ţinut România pasul cu aceste provocări? 
 
Studiu de faţă şi-a propus evaluarea serviciilor şi a practicilor de îngrijire a femeilor din România 
în timpul sarcinii, naşterii şi lăuziei din perspectiva unor referinţe naţionale, dar şi internaţionale. 
Scopul acestui demers a fost să aducă în atenţia celor interesaţi, în mod direct şi documentat, 
situaţia actuală din România şi perspectivele acompanierii perinatale prin evidenţierea nevoilor 
de acompaniere a viitorilor părinţi, înainte, în timpul şi după naşterea copilului.  
 
Până la publicarea prezentului raport, rezultatele cercetării au fost prezentate de Federaţia 
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), împreună cu partenerii săi, la 3 
Conferinţe regionale şi la un atelier de lucru organizat la Secretariatul General al Guvernului. 
Interesul manifestat de participanţi la aceste conferinţe şi ateliere a fost mult peste aşteptări, fapt 
care ne-a încurajat la diseminarea şi în forma scrisă a rezultatelor. 
 
 
 
       MANAGER IOMC            DIRECTOR EXECUTIV FONPC 
Conf. univ. NICOLAE SUCIU     Psih. DANIELA GHEORGHE 
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REZUMAT 
 
 
 
 
Acest proiect de cercetare, iniţiat de FONPC, a fost posibil prin cooperarea ştiinţifică, tehnică şi 
logistică, precum şi susţinerea financiară a mai multor instituţii: Institutul pentru Ocrotirea 
Mamei si Copilului” Alfred Rusescu “(IOMC), Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică, 
Ambasadele Franţei şi Olandei la Bucureşti, Fundaţia de Ajutor Medical Profilaxis Timişoara, 
Asociaţia pentru o Comunitate Solidară şi Intervenţie Socială - ACSIS, partener media Burda 
România: Revista Ioana, Visul Copiilor. 
 
Studiul de faţă şi-a propus evaluarea serviciilor şi a practicilor de îngrijire ale femeilor din 
România în timpul sarcinii, naşterii şi lăuziei, din perspectiva unor referinţe naţionale dar şi 
internaţionale. 
Scopul acestui demers a fost să aducă în atenţia celor interesaţi, în mod direct şi documentat, 
situaţia actuală din România şi perspectivele acompanierii perinatale prin evidenţierea nevoilor 
de acompaniere a viitorilor părinţi, înainte, în timpul şi după naşterea copilului.  
 
Obiectivele studiului 

• Evaluarea modelelor actuale de îngrijire pre-, intra- şi post-natale; 
• Descrierea conţinutului serviciilor de îngrijire pre-, intra- şi post-natale 
• Determinarea ponderii femeilor care beneficiază de îngrijiri, acompaniament adecvat în 

perioada pre intra şi postnatală. 
• Identificarea punctelor de vedere ale femeilor faţă de serviciile de care au beneficiat pe 

parcursul sarcinii şi naşterii. 
• Identificarea nevoilor de acompaniere ale mamei din perspectiva medicală, emoţională şi 

a familiei. 
 
Metodologia cercetării 

S-a realizat un studiu transversal pe un eşantion reprezentativ de femei, pentru numărul de femei 
care au născut în perioada de observaţie a studiului. Totodată au fost culese şi date calitative, prin 
metoda focus grup, de la profesionişti care aveau responsabilităţi, ca practicieni sau decidenţi, în 
acompanierea sarcinii, naşterii şi lăuziei. 
Au fost culese date şi de la taţi, pentru un studiu de caz. 
 
Pentru a selecta un eşantion reprezentativ de femei pe ţară, s-a folosit tehnica de eşantionare tip 
cluster. 
Din fiecare, din cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării, s-a selectat aleatoriu câte un judeţ. Din 
fiecare judeţ selectat, au fost alese pentru eşantion, toate femeile care au născut în maternităţile 
publice existente pe raza judeţului, într-un interval determinat de 4 zile. Cu puţine excepţii, 
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neglijabile statistic, femeile din România nasc în maternităţi publice, deci pierderea unor categorii 
de femei care ar naşte în altă parte, fiind foarte mică, nu ar putea influenţa calitatea eşantionului, 
din punctul de vedere al reprezentativităţii sale. 
Eşantionul astfel obţinut a acoperit atât mediul urban cât şi pe cel rural. Lotul de 32 
spitale/maternităţi reprezintă aproximativ 15% din totalul spitalelor din ţară, iar eşantionul de 
femei reprezintă 22% din totalul femeilor care au născut în cele 4 zile ale ferestrei de observaţie. 
 
Analiza datelor s-a făcut utilizând softul SPSS. S-a utilizat analiza relaţiilor dintre variabile, 
regresia şi analiza longitudinală (event history analyses). Principalele metode neparametrice care 
au descris datele longitudinale sunt Kaplan Meier şi tabelele de mortalitate. Analizele cantitative 
s-au focalizat pe identificarea relaţiilor de maximă semnificaţie între diferite variabile care 
influenţează comportamentul femeilor. Analizele calitative au relevat istoricul diferitelor 
evenimente din perioada sarcinii, naşterii şi lăuziei şi a factorilor, independenţi de timp, care 
influenţează aceste evenimente. 
 
Rezultate 

Istoricul sarcinii 
63% dintre femei au afirmat că ultima lor sarcină a fost planificată, statutul civil având o mai 
mare influenţă asupra planificării sarcinii. Astfel, 72% dintre femeile căsătorite şi-au planificat 
sarcina, spre deosebire de numai 50% dintre cele aflate în uniuni consensuale. 
Aproape toate femeile au avut o sarcină naturală (97%). Un procent de 2% dintre femei au rămas 
însărcinate în urma unui tratament, iar 1% prin fertilizare artificială. 
 
Statutul ocupaţional şi condiţiile de muncă ale femeilor în timpul sarcinii 
Pe ansamblul eşantionului doar 51% dintre femei aveau un loc de muncă, iar majoritatea 
provenea din mediul urban. 
Munca a peste 57% presupunea lucrul cu publicul şi (47%) dintre ele trebuiau să stea în picioare 
în timpul serviciului.  
În plus, mai sunt menţionate şi multe alte condiţii dăunătoare sănătăţii: vibraţii, muncă în sere, în 
zootehnie, contact cu substanţe chimice etc. 
29 % dintre femei au beneficiat de schimbarea condiţiilor de muncă în timpul sarcinii, conform 
legislaţiei. Dar, dintre femeile care lucrau în sere şi zootehnie niciuna nu a putut beneficia de 
schimbarea condiţiilor de muncă. 
 
Comportamente de risc ale femeilor în timpul sarcinii 
10% dintre femei au declarat că au fumat zilnic, iar 2% dintre ele au consumat, zilnic, băuturi 
spirtoase sau vin (şi) în ultimele 30 de zile ale sarcinii. Niciuna dintre femei nu a recunoscut că ar 
fi consumatoare/ dependentă de anumite substanţe din categoria drogurilor. 
 
Îngrijirea prenatală 

În România, Metodologia consultaţiei prenatale este reglementată prin Ordinul Ministrului 
Sănătăţii nr. 10/2004. Acest act normativ stabileşte şi documentele medicale ce se întocmesc de 
către personalul medical în timpul gravidităţii, respectiv Carnetul şi Fişa gravidei. Prin 
metodologia amintită, este stabilit un număr de 8 consultaţii prenatale pentru o gravidă fără risc, 
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consultaţii ce urmează a fi efectuate de către medicul de familie şi medicul specialist obstetrică-
ginecologie, precum şi de către alţi specialişti în raport cu afecţiunile prezentate de către gravidă. 
 
Utilizarea consultaţiei prenatale 
Conform literaturii de specialitate, au fost considerate utilizatoare ale consultaţiei prenatale, 
gravidele care au beneficiat de 4 sau mai multe consultaţii, sub-utilizatoarele fiind cele care au 
beneficiat de cel mult 3 consultaţii prenatale . 95,5% dintre femei, s-au prezentat cel puţin o dată 
la consultaţia prenatală. 
18% dintre ele au fost sub-utilizatoare prezentându-se, cel mult de 3 ori la consultaţii prenatale.  
Aproape 80% dintre femei s-au prezentat la prima consultaţie prenatală în primul trimestru de 
sarcină. 
Pe întregul lot studiat, vârsta medie a sarcinii la primul consult prenatal a fost de 2,66 de luni. 
Analizele longitudinale au evidenţiat faptul că femeile căsătorite, cele care au serviciu şi cele din 
mediul urban, se prezintă mai devreme la prima consultaţie prenatală faţă de cele care trăiesc în 
uniuni consensuale, nu au serviciu sau provin din mediul rural. Din punct de vedere statistic, 
diferenţele au fost semnificative. 
 
Pentru prima consultaţie prenatală, 57%, din femei s-au prezentat la un medic specialist O-G, 
iar 38% la un medic de familie. Ulterior 45% dintre gravide au fost urmărite de medicul de 
familie şi 55% de un medic specialist O-G. Este de remarcat faptul că dintre femeile care au apelat 
la un specialist O-G, în mai mult de 50% dintre cazuri, acesta funcţiona în sistem privat. 
 
Studiul a cercetat şi procentul efectuării tuturor procedurilor din standardul consultaţiei 
prenatale. Din prelucrarea datelor a reieşit că nicio gravidă nu a efectuat toate procedurile 
prevăzute în Ordinul Ministrului, la toate vizitele medicale.  
 
Raportate la vârsta sarcinii, pe luni, o proporţie mai mare de proceduri complete s-au înregistrat 
în lunile: III - 11%, IV - 6,3% şi VII - 14,1% de sarcină. Conform aceluiaşi standard, administrarea 
de fier se face de la 20 – 25 de săptămâni şi de acid folic de la 11- 14 săptămâni. Cercetarea a 
evidenţiat că doar 63.5% dintre mame, au luat fier pe parcursul sarcinii, cu precădere în lunile 2, 
3 şi 4, iar acid folic 39.6% dintre femei, dintre care doar 9,8% înainte de naştere şi 10 - 14% în 
lunile I-III de sarcină. 
Referitor la investigaţiile uzuale prevăzute în protocol, s-a constatat că acestea nu sunt efectuate 
de medici la fiecare vizită prenatală (măsurarea greutăţii 81%, măsurarea tensiunii arteriale 88%, 
bătăile cordului fetal 73%, măsurarea bazinului 56%). 80% dintre femei au făcut cel puţin un 
examen ecografic, numărul recomandat de protocol fiind de 3, pentru gravida fără riscuri. Însă, 
numărul mediu de ecografii ce revine unei femei pe parcursul sarcinii a fost de 3,3. 
 
Mai puţin de jumătate dintre femei au discutat şi primit, de la medicul care le-a îngrijit, 
recomandări privind naşterea, alăptarea, îngrijirea copilului, fumat, consum de alcool, viaţă 
intimă. Numai 19% dintre femei au primit de la medici diferite materiale informative. Peste 70% 
dintre femei s-au informat pe cont propriu asupra unor aspecte privind sarcina. Standardul 
îngrijirii prenatale prevede înmânarea Carnetului gravidei tuturor gravidelor şi consemnarea în el 
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a rezultatelor/recomandărilor consultaţiilor prenatale. Doar 30.5% dintre femei au primit acest 
carnet şi, în doar, 13.3 % din cazuri s-a consemnat în el. 
 
Cu toate acestea, femeile nu au avut aşteptări mari de la îngrijirile prenatale. 88% s-au declarat 
mulţumite de felul în care au fost îngrijite în timpul sarcinii şi peste 70% dintre ele nu au 
formulat nici o propunere de îmbunătăţire a serviciilor prenatale.  
Mai mult de două treimi dintre femei au declarat că soţii/partenerii le-au susţinut emoţional şi au 
preluat o serie de sarcini gospodăreşti pe parcursul sarcinii, pentru a le proteja. Mai puţin de 30 % 
dintre femei au afirmat că soţii/partenerii lor au făcut presiuni pentru preferinţa lor de a avea un 
copil de un anumit gen. 
 
Naşterea 
Criteriile mamelor pentru alegerea maternităţii la care să nască, ţin cont mai puţin de calitatea 
îngrijirilor acordate. De regulă, femeile aleg maternitatea în funcţie de cunoaşterea unui medic, 
care, după cum se ştie, le este recomandat de persoane din cercul social din care fac parte.  
30 % dintre naşteri au fost prin operaţie cezariană. Privită în dinamică, această cifră arată că, în 
ultimii 10 ani, ponderea naşterilor prin cezariană, s-a triplat, în România. Această creştere a fost 
explicată de medici, în interviurile de grup, prin teama de malpraxis şi frica de durere.  
In cazul femeilor care au născut vaginal, 30% dintre naşteri au fost provocate. Nu toate femeile 
au beneficiat de o acompaniere adecvată în timpul travaliului. Doar 54% dintre femei, au primit 
informaţii de la profesionişti, cu privire la evoluţia travaliului, iar proporţia celor care au 
beneficiat de tehnici pentru eliminarea durerilor sau a disconfortului nu a depăşit 35%.  
Doar 27% dintre femei au ştiut că au dreptul să aibă un însoţitor pe durata travaliului. Peste 50% 
au declarat că nu era permisă în sala de travaliu prezenţa unui însoţitor (ales de ele). 
Şi de această dată, aşteptările femeilor, în ceea ce priveşte serviciile intra-natale, nu au fost mari. 
58% dintre ele nu au formulat nicio propunere de îmbunătăţire a serviciilor, iar 35% au dorit 
schimbarea atitudinii personalului. 
 
După naştere  
Procentul femeilor care au beneficiat de practicile benefice ale Spitalelor Prietene ale Copiilor 
este încă redus. 19% dintre femei şi-au ţinut copilul pe burtă imediat după naştere, 10% au iniţiat 
suptul în prima jumătate de oră după naşterea copilului, 38% din cuplul mamă-copil au stat în 
sistem rooming-in. Analizele longitudinale au arătat că, mamele care şi-au ţinut copilul pe burtă 
iniţiaseră alăptarea mai timpuriu faţă de cele care nu-şi ţinuseră copilul pe burtă. De asemenea, 
informarea mamei asupra beneficiilor alăptării din timpul sarcinii s-a asociat pozitiv cu iniţierea 
alăptării timpurii şi a dorinţei de a menţine alăptarea o perioadă cât mai lungă. 
 
Concluzii 

Acest studiu şi-a propus să evalueze conţinutul şi calitatea serviciilor pre intra şi post natale şi 
satisfacţiile femeilor faţă de îngrijirile primite din partea profesioniştilor şi a familiei. 
Din datele prezentate rezultă că standardul îngrijirilor prenatale este foarte puţin respectat. Acest 
fapt ridică un semn de întrebare asupra oportunităţii menţinerii tuturor prevederilor 
standardului. 
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Naşterea şi întregul acompaniament, în special intra şi post natal, continuă să rămână excesiv 
medicalizate, cu practici greu de acceptat în raport cu dovezile ştiinţifice de care dispune ştiinţa în 
acest domeniu. 
Aşteptările femeilor pentru îmbunătăţirea serviciilor sunt scăzute. 
Vocea femeilor pentru umanizarea îngrijirilor legate de sarcină şi naştere este încă puţin auzită în 
România. 
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RÉSUMÉ 
 
 

 
Ce projet de recherche, initié par la FONPC, a été possible par la coopération scientifique, 
technique et logistique, ainsi que par l’appui financier de plusieurs institutions: l’Institut pour la 
Protection de la Mère et de l’Enfant ” Alfred Rusescu “(IOMC), les Directions Départementales 
de Santé Publique, les Ambassades de France et d’ Hollande à Bucarest, la Fondation d’Aid 
Médical PROFILAXIS Timişoara, l’Association pour une Communauté Solidaire et Intervention 
Sociale - ACSIS, et le partenaire média, Burda Roumanie: la revue « Ioana, La Rêve de l’Enfant ».  
 
Cette étude se propose de faire une évaluation des services et des pratiques d’accompagnement 
des femmes de Roumanie, pendant la grossesse, la naissance et après la naissance, de la perspective 
des références nationales et internationales. 
Le but de cette démarche a été de soumettre à l’attention de ceux intéressés, d’une manière 
directe et documentée, la situation actuelle de Roumanie et les perspectives de l’accompagnement 
périnatal, en relevant les besoins d’accompagnement des futures parents, avant, pendant et après 
la naissance de l’enfant.  
 
Les objectifs de l’étude 

• Évaluer les modèles actuels d’accompagnement pré-, intra et post-natals;  
• Décrire le contenu des services d’accompagnement pré-, intra et post-natals;  
• Établir le poids des femmes qui bénéficient d’accompagnement approprié pendant les 

périodes pré-, intra et post-natales;  
• Identifier les points de vue des femmes en ce qui concerne les services dont elles ont 

bénéficié pendant la grossesse et la naissance;  
• Identifier les besoins d’accompagnement de la mère de la perspective médicale, 

émotionnelle et familiale.  
 
La méthodologie de la recherche 

On a réalisé une étude transversale sur un échantillon représentatif de femmes qui ont accouché 
pendant la période de l’étude. De même, on a collecté des données qualitatives, par la méthode de 
focus groupe, de la part des professionnels qui avaient des responsabilités en tant que praticiens et 
décideurs, dans l’accompagnement de la naissance, la naissance et la période post-natale. Pour une 
étude de cas on a recueilli des données de la part des pères.  
Pour sélecter un échantillon représentatif de femmes on a utilisé la technique d’échantillonnage 
de type « cluster ». 
De chaque, des 8 régions de développement du pays, on a sélecté, d’une manière aléatoire, un 
judet. De chaque judet on a choisi, pour l’échantillon, toutes les femmes qui ont accouché dans 
les maternités publiques existantes dans le judet, dans un intervalle déterminé, de 4 jours. Avec 
peu d’exceptions, qui peuvent être négligées du point de vue statistique, les femmes de Roumanie 
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accouchent dans les maternités publiques. Par conséquence, la perte d’unes des catégories de 
femmes qui accouchent ailleurs, étant très petite, l’influence sur la qualité de l’échantillon n’est 
pas représentative.  
L’échantillon ainsi obtenu, couvre tant le milieu urbain qu’autant celui rural. Le lot de 32 
hôpitaux/maternités représente environ 15% du total des hôpitaux du pays, et l’échantillon de 
femmes représente 22% du total des femmes qui ont accouché pendant les 4 jours de la fenêtre 
d’observation.  
 
L’analyse des données a été faite en utilisant le soft SPSS. On a utilisé l’analyse des relations 
entre les variables, la régression et l’analyse longitudinale (event history analyses).  
Les principales méthodes non-paramétriques, qui ont décrit les données longitudinales sont 
Kaplan Meier et les tableaux de mortalité. Les analyses quantitative ont été ciblées sur 
l’identification des relations de maximum signification entre les diverses variables, qui 
influencent le comportement des femmes. Les analyses qualitatives ont relevé l’historique des 
différents événements de la période de grossesse, de la naissance et la période postnatale et aussi 
des facteurs, indépendants du temps, qui influencent ces événements.  
 
Les résultats 

L’historique de la grossesse 
63 % des femmes ont affirmé que leur dernière grossesse a été planifiée, le statut civil ayant une 
grande influence sur la planification de la grossesse. Ainsi 72% des femmes mariées ont planifié 
leur grossesse, par rapport à 50% de celles qui étaient en union consensuelles.  
Presque toutes les femmes ont eu une grossesse naturelle (97%). Un pourcent de 2% représente 
les femmes enceintes, suite d’un traitement, et 1% suite de la fertilisation artificielle.  
 
Le statut occupationnel et les conditions de travail des femmes pendant la grossesse  
Dans les grandes lignes de l’échantillon, 51% des femmes avaient un lieu de travail, et la plupart 
de celles-ci provenaient du milieu urbain. 
Plus de 75% des femmes travaillaient avec le public et 47% travaillaient debout. De plus, on 
mentionne beaucoup d’autres conditions nocives pour la santé: vibrations, travail dans les jardins 
d’hiver, en zootechnie, contact avec substances chiques, etc.  
29% des femmes ont bénéficié du changement des conditions de travail pendant la grossesse, 
selon la législation. Mais nulle femme qui travaillait, pendant la période de la grossesse, dans les 
jardins d’hiver et en zootechnie n’a bénéficié du changement des conditions de travail.  
 
Les comportements de risque des femmes pendant la grossesse 
10% des femmes ont déclaré qu’elles ont fumé chaque jour, et 2% des femmes ont consommé 
chaque jour des boissons alcooliques ou du vin, même dans les derniers 30 jours de grossesse. 
Nulle femme n’a reconnu être consommatrice/la dépendance des substances de la catégorie des 
drogues. 
 
L’accompagnement prénatal 
En Roumanie, la Méthodologie de la consultation prénatale est réglementée par l’ordre du 
Ministre de l/2004. Cet acte normatif établi aussi les documents médicaux qui sont rédigés par le 
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personnel médical pendant la période de grossesse, c’est à dire le Carnet, la Fiche de la femme 
enceinte. Par cette méthodologie on établi un nombre de 8 consultations prénatales pour une 
femme enceinte qui n’est pas en risque. Ces consultations sont effectuées par le médecin de 
famille et le médecin spécialiste O-G, ainsi que par d’autres spécialistes selon les affections 
présentées par la femme enceinte.  
 
La consultation prénatale 
Selon la littérature de spécialité, ont été considérées des utilisatrices de la consultation prénatale, 
les femmes enceintes qui ont bénéficié de 4 ou de plus de 4 consultations, des sous-utilisatrices 
étant considérées celles qui ont bénéficié de tout au plus 3 consultations prénatales. 95,5% des 
femmes se sont présentées au moins une fois à la consultation prénatale. 
18% d’elles ont été des sous-utilisatrices. Elles se sont présentées, tout au plus, 3 fois aux 
consultations prénatales.  
Environ 80% des femmes se sont présentées à la première consultation prénatale dans le premier 
trimestre de grossesse.  
Sur l’entier lot étudié, l’âge moyen de la grossesse a été 2,66 mois. Les analyses longitudinales ont 
relevé le fait que les femmes mariées, celles qui ont un lieu de travail et celles de milieu urbain se 
présentent plus tôt à la première consultation prénatale par rapport à celles qui proviennent 
d’unions consensuelles, qui n’ont pas un lieu de travail ou celles de milieu rural.  
Du point de vue statistique les différences ont été remarquables.  
 
Pour la première consultation prénatale, 57%, des femmes se sont présentées chez un médecin 
spécialiste O-G, et 38% chez un médecin de famille. Ultérieurement 45% des femmes enceintes 
ont été suivies par le médecin de famille et 55% par un médecin spécialiste O-G. A remarquer le 
fait que parmi les femmes qui ont contacté un spécialiste O-G, plus 50% de ceux-ci fonctionnait 
dans le système privé.  
 
L’étude a fait aussi des recherches sur le pourcentage de la réalisation de toutes les procédures du 
standard de la consultation prénatale. Suite du traitement de données a résulté que nulle femme 
enceinte n’a effectué toutes les procédures prévues par l’Ordre du Ministre.  
 
Par rapport à l’âge de la grossesse en mois, une proportion plus grande de procédures complètes a 
été enregistrée pendant les mois: III - 11%, IV - 6,3% et VII - 14,1%. Selon le même standard 
l’administration du fer se fait à partir des semaines 20–25 et l’administration d’acide folique se fait 
à partir des semaines 11- 14. La recherche a relevé que 63.5% des mères ont pris le fer pendant la 
période de grossesse, surtout pendant les mois 2, 3, et 4 et de l’acide folique 39.6%, desquelles que 
9,8% avant la naissance, et 10-14% pendant les mois de grossesse I-III.  
Concernant les investigations usuelles prévues dans le protocole on a constaté que celles-ci ne 
sont pas effectuées par le médecin à chaque visite prénatale (mesure du poids -81% , mesure de la 
tension artérielle - 88%, battement du cœur fœtal- 73%, mesure du bassin – 56%). 80% des 
femmes ont fait au moins un examen échographique, le nombre recommandé étant 3, pour la 
femme enceinte qui n’est pas en risque. Mais, le nombre d’échographies qui reviennent à une 
femme pendant la période de la grossesse est 3,3. 
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Moins de la moitié des femmes ont discuté et ont reçu du médecin qui les ont accompagné des 
recommandations concernant la naissance, l’allaitement de l’enfant, les cigares, l’alcool, la vie 
intime. Que 19% des femmes ont reçu de la part des médecins des différents matériels 
informatifs. Plus de 70% des femmes se sont informées elles-mêmes sur des aspects concernant la 
grossesse. Le standard de l’accompagnement prénatal prévoit la remise du Carnet à toutes les 
femmes enceintes et l’inscription dans celui-ci de tous les résultats/recommandations des 
consultations prénatales. Que 30.5% des femmes ont reçu ce carnet et que dans 13.3% on en a fait 
des inscriptions.  
 
Pourtant les femmes n’ont pas eu de grandes attentes concernant l’accompagnement prénatal. 
88% se sont déclarées contentes de la façon dont elles ont été soignées pendant la période de la 
grossesse et plus de 70% n’ont formulé nulle proposition d’amélioration des services prénatals.  
 
Plus de deux tiers des femmes ont déclaré que les époux/partenaires les ont soutenu du point du 
vue émotionnel et, pour les protéger pendant la grossesse, ont repris une partie des charges 
domestiques, Moins de 30 % des femmes ont affirmé que les époux/partenaires ont fait des 
pressions concernant la préférence pour le genre de l’enfant.  
 
La naissance 
Les critères selon lesquels les mères font le choix de la maternité ne prennent pas en compte, tout 
à fait de la qualité des services médicaux. D’habitude, les femmes choisissent la maternité en 
fonction de leurs relations avec le médecin, qui à son tour leur a été recommandé par une 
personne de cercle social dont elles proviennent.  
30 % des accouchements ont été par opération césarienne. Du point de vue de la dynamique, ce 
chiffre montre que, les dernières 10 années, le poids des accouchements par césarienne est devenu 
triple, en Roumanie. Cette croissance a été expliquée par les médecins, lors des interviews, par la 
crainte des femmes enceinte concernant le mal praxis et la douleur.  
Dans le cas des femmes qui ont accouché par voie vaginale, 30% des naissances ont été 
provoquées. Non pas toutes les femmes ont bénéficié d’accompagnement approprié pendant le 
travail. 54% des femmes ont été informées par les professionnels concernant l’évolution du 
travail, et la proportion de celles qui ont bénéficié des techniques pour éliminer les douleurs ou le 
déconfort n’a pas dépassé 35%.  
27% des femmes ont connu leur droit d’être accompagnées par une personne pendant le travail. 
Plus de 50% ont déclaré qu’elles n’ont pas reçu la permission d’être accompagnées (par une 
personne choisie par elles) dans la salle de travail. 
Aussi cette fois-ci, les attentes des femmes, en ce qui concerne les services intra-natals, n’ont pas 
été grandes. 58% des femmes n’on pas formulé des propositions pour améliorer les services et 
35% ont suggéré le changement de l’attitude du personnel. 
 
Après la naissance  
Le pourcentage des femmes qui ont bénéficié des pratiques bénéfiques des Hôpitaux Amis des 
Enfants est encore réduit. 19% des femmes ont tenu leur enfant sur le ventre juste après la 
naissance, 10% ont initié la tétée pendant la première heure après la naissance de l’enfant, 38% 
des couples mère-enfant ont bénéficié du système rooming-in. Les analyses longitudinales ont 
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montré que par rapport aux mères qui n’ont pas tenu leur enfant sur le ventre, celles qui l’en ont 
tenu ont initié l’allaitement précoce. De même, informer la mère pendant la grossesse sur les 
bénéfices de l’allaitement a été associé positivement avec l’allaitement précoce et le désir de 
maintenir l’allaitement une période plus prolongée.  
 
Conclusions 
Cette étude se propose faire évaluer le contenu et la qualité des services pré- intra- et post natals 
et les satisfactions des femmes par rapport aux soins reçus de la part des professionnels et de la 
famille.  
Suite des données présentées, résulte que le standard des accompagnements prénatals est très peu 
respecté. Ce fait relève un point d’interrogation sur l’opportunité de maintenir toutes les 
prévoyances du standard. 
La naissance et l’accompagnement, spécialement intra et post natal, continuent à rester 
excessivement médicalisés, avec de pratiques difficilement acceptées par rapport aux preuves 
scientifiques dont dispose la science dans ce domaine. 
Les attentes des femmes pour l’amélioration des services sont diminuées.  
La voix des femmes pour faire humaniser les soins liées à la grossesse et à la naissance est encore 
peu entendue en Roumanie.  
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This research project, initiated by NGOs Federation for Children, was made possible thanks to 
the scientific, technical, logistic and financial support of several institutions: The Institute for 
Mother and Child Protection “Alfred Rusescu”, County Departments of Public Health, France 
and Netherlands Embassies in Bucharest, Profilaxis Foundation for Medical Care Timisoara, 
Association for a United Community and Social Intervention, media partners Burda Romania: 
“Ioana” magazine and “Visul Copiilor” magazine. 
 
This survey planned to assess the current medical care services and practices provided to women 
in Romania during pregnancy, birth and post partum period, relating to some national and 
international references.  
 
The purpose of this initiative was to reveal to those interested a direct and documented insight of 
the current situation in Romania and the perspectives of the perinatal accompaniment 
emphasizing on the accompaniment needs of the parents during pregnancy, birth and 
postpartum period. 
 
The objectives of the project are: 

• to evaluate the current pre, in and post natal care delivery models; 
• to describe the pre, in and post natal care delivery services ; 
• to determine the share of women who are provided with specific care and support during 

pre and post natal period; 
• to define women’s opinions regarding the pre, in and post natal services; 
• to identify the needs of the mother and provide her with medical, emotional and family 

support services. 
 
Research Methodology: 

This transversal survey was carried out in a nationally representative sample of pregnant women 
having given birth within a given period of time. The quantitative study has been added a 
qualitative study using focus group method on an important number of professionals in charge 
with the prenatal, natal and post partum accompaniment. The fathers also provided information 
for a case study.  
 
Sampling   

Cluster sampling technique was used to select a nationally representative group of women. 
Of each eight Romanian development areas one county has been randomly selected.  
Of each county there were selected all women that gave birth to children in public maternity 
units within 4 days of observation. With few exceptions, statically irrelevant, the Romanian 
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women give birth in public maternity units, so the representative group of women giving birth 
in private maternity unit is less important for the survey and do not influence the accurateness of 
the results.  
Thus, the sample covered women from both rural and urban area. The sample including 32 
maternity units / hospitals represents 15% of the total number of hospitals within the country, 
and the sample group of women represents 22% of the total number of women having given 
birth within the 4 days of observation.  
 
The SPSS soft was used for data analysis and processing. It was used event history analysis. The 
main nonparametric methods that described the longitudinal data are Kaplan Meier and 
mortality patterns. The quantitative analysis focused on the various variable influencing women 
behavior. The qualitative analysis revealed the history of various events during pregnancy, birth 
and postpartum and of the time-independent factors influencing these events. 
 
Results  

Pregnancy History  
63% of women stated they had a planned pregnancy, the marital status playing a big part in 
pregnancy planning. Thus, 72% of married women planned their pregnancy unlike 50% in 
consensual union.  
Almost all women had a natural pregnancy (97%). Two percent of the women used fertility 
treatment and one percent used artificial insemination.  
 
Occupation and working conditions during pregnancy 
Only 51% of sampling women had a job and most of them came from the urban area.  
Over 57% of women worked in public offices and 74% had a job that requires standing up for 
long periods of time.  
Besides, there are also mentioned other unwholesome working conditions: noise, working in 
greenhouses, animal farms, exposure to chemical substances etc. 
29% of women were provided with improved working condition during pregnancy, according to 
legislation. But regarding the women working in greenhouses and animal farms, no woman was 
provided with improved working environment.  
 
Behavioral risk factors during pregnancy  
10% of women admitted having smoked daily during pregnancy and 2% having drinking alcohol 
(also) during the last 30 days of pregnancy. No women admitted drug addiction.  
 
Prenatal Care 
In Romania, the Methodology regarding prenatal care standards is set forth in Minister of Health 
Order no 10/2004. This normative document establishes the medical papers to be provided by 
the prenatal healthcare providers during pregnancy that is the pregnancy health record and hand-
held record. The Methodology stipulates a number of 8 prenatal checkups for a low risk 
pregnancy, performed by the family physician and by the obstetrician-gynecologist or by other 
specialists according to the special needs of a given pregnancy. 
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Prenatal Consultation 
According to the medical literature, the pregnant women with more than four times of prenatal 
visits were considered users of the prenatal consultation; women with three times of prenatal 
visits were considered sub-users of the prenatal consultation. 95.5% of women reported at least 
one prenatal consultation.  
18% of women were sub-users reporting up to 3 prenatal checkups.  
Almost 80% contacted a doctor for their first prenatal visit during the first trimester of 
pregnancy.  
Of the whole sample, the mean age of the fetus at the first visit was of 2.66 months. Longitudinal 
analysis showed the fact that married women, working women and urban women, had their first 
prenatal visit before the ones coming from the rural area. Statistically, the differences were 
significant. 
For the first prenatal visit, 57% of the women saw an obstetrician-gynecologist and 50% a 
specialist medical practitioner. Notice that 50% of the women addressed to an obstetrician-
gynecologist working in private practice.  
 
The survey also determined the share of pregnant women who were provided with the standard 
prenatal testing procedures. After data processing, no women undertook all the standard prenatal 
testing procedures stated in the Minister’s Order.    
 
Considering the pregnancy stage, a higher percentage of complete testing procedures were 
performed during months: III – 11%, IV – 6.3% and VII – 14.1%. According to the same standard 
a woman must take iron supplement during weeks 20-25 and folic acid during weeks 11-14. 
According to the data collected within the research, only 63.50% of the mothers received iron 
supplement during pregnancy (mainly during months 2, 3 and 4), 39.6% received folic acid and 
only 9.80% of them received both iron and folic acid during preconception period and 10-14% 
during months 1-3. 
 
The survey also pointed out that the standard protocol testing procedures were not regularly 
performed with regard to: weight (81%), blood pressure (88%), fetal heartbeat (73%) and measure 
of the abdomen (56%). 80% performed at least one ultrasound testing; the recommended number 
of ultrasounds is 3 for healthy pregnancy. Yet, the average number of ultrasounds per women 
during pregnancy is of 3.3. 
 
Less than half of the women received professional advice from the health care provider regarding 
birth, breastfeeding, baby care, smoking, drinking alcohol, intimate life. Only 19% of women 
received information resources about pregnancy. Over 70% had to inform themselves upon 
several aspects of pregnancy. Although the prenatal care standard requires that all pregnant 
women should be provided a pregnancy hand-held record, only 30.5% received the record and 
only 13.30% received it filled in by the healthcare provider.   
 
Nevertheless, women didn’t have great expectations from the prenatal care providers. 88% 
declared satisfied with the services provided during pregnancy and over 70% didn’t recommend 
any kind of improvement of the medical services.  
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More than two thirds of women stated that their husbands/partners supported them emotionally 
during pregnancy and took over several domestic duties in order to protect them. Less than 30% 
of women stated that their husband/ partner showed preference for the baby’s gender.  
 
Child birth 
The criteria the women chose the maternity unit do not rely on the quality of services provided. 
In most cases, women chose the maternity unit according to the affiliated doctor based on 
recommendations from their friends/ family.  
30% of childbirth was achieved through C- section (Caesarean section). Regarding the dynamic 
of this figure over the past 10 years, the C- section births tripled in Romania.  Doctors explained 
in the group interview, that fear of malpraxis and pain lead to C-section birth.  
30% of natural vaginal childbirth was induced. Not all women received proper attendance during 
labor. Only 54% of women received professional information and advice regarding the stages of 
labor and only 35% of women were provided with proper relaxing techniques for pain relief.  
Only 27 percent of mothers knew they were allowed birth companion during labor. Over 50% 
of mothers weren’t allowed birth companion during labor. 
This time also, women did not showed great expectations regarding the improvement of 
maternity unit services. When they were in the position of recommending the enhancement of 
the conditions of mothers during labor, they answered: 35% would want to improve the attitude 
of the medical staff within the maternity unit and 58% didn’t formulate any suggestion.   
 
Postpartum 
There is still a low percentage of women having received the benefic practices of child friendly 
hospitals. 19% held their baby after giving birth, 10% initiated breastfeeding within the first 30 
minutes of birth and they 38% were fully room-in (allow mother and infant to remain together 
24 hours a day) . The longitudinal analysis showed that mothers who held their babies on the 
abdomen initiated breastfeeding sooner after delivery.  Also, informing the mother on the 
benefits of breastfeeding during prenatal period led to early initiation of breastfeeding and the 
desire to maintain breastfeeding for a long period of time.  
 
Conclusions  

This survey was intended to asses the content and quality of the services provided during 
prenatal, birth and postpartum period and women’s satisfaction with the prenatal care services 
provided from professionals and family.  
This presentation shows that prenatal care does not comply with the standard’s provision.  
This fact questions the necessity of all the provisions of the standard. 
The child birth process and the whole accompaniment, mainly pregnancy and post natal 
accompaniment, continue to remain excessively medicalized, with obsolete practices despite the 
current scientific evidence.  
Women have low expectation relating the improvement of these kinds of services.  
The women’s voice demanding humanization of the pregnancy and birth care services is still less 
heard in Romania.  
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INTRODUCERE 
 
 

Studiul de faţă doreşte să aducă în atenţia celor interesaţi situaţia actuală din România din 
perspectiva acompanierii perinatale, în scopul evidenţierii nevoilor de acompaniere a viitorilor 
părinţi, în perioada pre-, intra- şi postnatală, astfel încât să se asigure primirea copilului în bune 
condiţii, atât pentru el, cât şi pentru părinţii săi, în vederea unei bune dezvoltări. Dezvoltarea 
implică relaţii pozitive precoce între copil – mamă - tată, precum şi susţinerea părinţilor în noul 
lor rol. 
 
 
 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 
� Evaluarea modelelor actuale de îngrijire pre, intra şi post natale; 
� Descrierea conţinutului serviciilor de îngrijire pre, intra şi post natale; 
� Determinarea ponderii femeilor care beneficiază de îngrijiri şi acompaniament adecvat în perioada 

pre, intra şi post natală; 
� Identificarea punctelor de vedere ale femeilor faţă de serviciile de care au beneficiat pe parcursul 

sarcinii şi naşterii; 
Identificarea nevoilor de acompaniere ale mamei din perspectiva medicală şi socio-emoţională. 
 
 

Metodologie 
 

Concepţia şi sursa datelor 

S-a realizat un studiu transversal pe un 
eşantion reprezentativ de femei, pentru numă-
rul de femei care au născut în perioada de 
observaţie a studiului. 

Femeile cuprinse în eşantion se aflau în 
perioada post-partum şi au fost intervievate în 
spitale pentru obţinerea informaţiilor necesare 
atingerii obiectivelor. 

Totodată au fost culese şi date calitative, 
prin metoda focus grup, de la profesionişti care 
aveau responsabilităţi ca practicieni sau 
decidenţi, în acompanierea sarcinii, naşterii şi 
lăuziei. 

  

Eşantion şi eşantionare 

Pentru a selecta un eşantion reprezen-
tativ de femei pe ţară, s-a folosit tehnica de 
eşantionare tip cluster. Acest tip de eşantionare 
are avantaje de cost şi dezavantaje din punctul 
de vedere al preciziei, dar a fost adoptat, fiind 
considerat cel mai potrivit în raportul cost - 
precizie. Procedeul, descris mai jos, utilizat 
pentru selecţie, a îmbunătăţit atât precizia cât 
şi probabilitatea obţinerii unui eşantion repre-
zentativ de femei. 

Din fiecare din cele opt regiuni de dez-
voltare ale ţării s-a selectat aleatoriu câte un 
judeţ. 
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Din fiecare judeţ selectat, au fost alese 
pentru eşantion, toate femeile care au născut în 
maternităţile publice existente pe raza jude-
ţului, într-un interval determinat de 4 zile. Cu 
puţine excepţii, neglijabile statistic, femeile din 
România nasc în maternităţi publice, deci 
pierderea unor categorii de femei care ar naşte 
în altă parte (fiind foarte mică) nu ar putea 
influenţa calitatea eşantionului, din punctul de 
vedere al reprezentativităţii sale. 

Eşantionul astfel obţinut a acoperit atât 
mediul urban, cât şi cel rural. Lotul de 32 de 
spitale/ maternităţi reprezintă aproximativ 
15% din totalul spitalelor din ţară, iar 
eşantionul de femei reprezintă 22% din totalul 
femeilor care au născut în cele 4 zile ale 
ferestrei de observaţie.  

În raport cu caracteristicile demografice 
ale întregii populaţii de parturiente avem pu-
ţine informaţii în statistici oficiale, pentru a 
putea compara eşantionul obţinut cu populaţia 
reală.  

În raport cu datele demografice obţinute 
prin diferite studii de cercetare, putem afirma 
că eşantionul rezultat este similar altor studii, 
pe dimensiunea urban-rural sau şcolaritate 
(Studiul sănătăţii reproducerii 2004). 

Au fost incluse în eşantionul de studiu 
toate lăuzele care au născut în perioada obser-
vată, excepţie făcând cele care din motive de 
sănătate, erau incapabile să facă faţă unui inter-
viu. Cu acordul personalului medical, lăuzele 
au fost intervievate la cel puţin 24 de ore de la 
naştere. În cazul în care, la prima vizită a 
echipei în maternitate, erau femei care nu 
puteau participa din motive de sănătate, ele nu 
au fost excluse pentru că, metodologia preve-
dea cel puţin două vizite ale echipei de inves-
tigatori într-o maternitate, şi deci puteau fi 
abordate la a doua vizită. Au existat şi refuzuri 
de participare (3% din totalul femeilor eligibile). 

Culegerea datelor s-a realizat cu sprijinul 
autorităţilor de sănătate publică locală şi cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii. 

Cerinţele etice ale cercetării pe subiecţi 
umani au fost respectate prin informarea feme-
ilor asupra scopului cercetării şi a datelor care 
vor fi culese, prin cererea acordului fiecărei 
lăuze pentru interviu şi neconsemnarea unor 
date (nume, adresa, CNP, numărul F.O. etc.) 
prin care ele ar putea fi identificate. Femeile 
care au acceptat participarea au fost intervie-
vate într-un cadru confidenţial, nefiind permisă 
prezenţa personalului medical la interviu.  

Culegerea datelor s-a realizat în perioada 
26-30 iulie de către opt echipe a câte 2-3 
persoane. Selectarea investigatorilor a avut la 
bază experienţa anterioară şi profesia din 
domeniul socio-uman. Înainte de începerea 
activităţii de teren investigatorii selectaţi au 
urmat un curs de instruire, pentru a respecta 
cerinţele metodologice şi etice ale cercetării şi 
pentru a dobândi abilităţi necesare realizării 
interviurilor. 

Echipa de coordonare a monitorizat, în 
fiecare judeţ, activitatea de culegere a datelor, 
prin supravegherea directă a activităţilor în teren. 

Instrumentul utilizat pentru culegerea 
datelor de la femei a fost chestionarul. 

Chestionarul a fost structurat pe mai 
multe capitole pentru a acoperi dimensiunile 
ce definesc acompanierea, modelele şi conţi-
nutul îngrijirilor pre, intra şi post natale, furni-
zate prin servicii medicale şi sociale, precum şi 
atitudini sau comportamente ale angajaţilor 
din mediul de muncă profesional şi ale 
membrilor apropiaţi de familie ale femeii care 
aşteaptă un copil/ este însărcinată, naşte şi 
îngrijeşte un nou-născut (Vezi chestionarul în 
anexă). 

Pentru a putea descrie date longitudinale 
au fost formulate mai multe întrebări, referi-
toare la evenimentele şi situaţiile prin care 
puteau trece femeile de-a lungul perioadelor 
sarcinii, naşterii şi lăuziei. 

Pentru eliminarea ambiguităţilor de înţe-
legere din partea investigatorilor şi pentru 
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închiderea unor întrebări, chestionarul a fost 
pretestat şi revizuit în mai multe rânduri. 

O altă sursă de date a fost cea provenită 
de la profesionişti, implicaţi instituţional în 
procesul de îngrijire a gravidei, a femeii care 
naşte şi a lăuzei. 

Prin metoda Focus-grupului au fost 
culese date de la 140 de profesionişti - medici 
de familie, specialişti din spitale, cabinete/ poli-
clinici, asistenţi medicali din reţeaua primară 
sau spitale, moaşe, asistenţi sociali, asistenţi 
comunitari, mediatori sanitari, în perioada 
octombrie - noiembrie 2009.  

Ghidul pentru focus grupuri este prezen-
tat în Anexa „Ghid focus grupuri”.  

Au fost realizate discuţii în profunzime şi 
cu decidenţi locali şi de la nivelul Ministerului 
Sănătăţii.                   

Concepte şi definiţii 

Conceptul de acompaniere a naşterii a 
fost introdus în acest proiect pentru a extinde 
şi a completa viziunea actuală ce stă la baza 

îngrijirilor pre, intra şi post natale acordate 
femeilor în România, în scopul redefinirii 
referinţelor pe baza dovezilor ştiinţifice cele 
mai recente. 

Acompanierea în timpul sarcinii se 
referă la acei factori medicali, sociali şi 
emoţionali care contribuie la un rezultat 

materno-fetal optim. Un rol deosebit de im-
portant în acompanierea sarcinii îl au serviciile 
medicale prenatale, serviciile de educaţie şi 
consiliere prenatală şi utilizarea lor adecvată. 
Acompanierea presupune şi este prezumată de: 
planificarea sarcinii de către cuplu; prezenţa 
unei stări emoţionale pozitive împărtăşită/ 
creată şi susţinută în jurul gravidei de soţ/ 
partener, membrii apropiaţi ai familiei şi 
prieteni; reducerea, printr-un anumit com-
portament, a riscurilor care afectează dezvol-
tarea normală a fătului (desfăşurarea activităţii 
profesionale în condiţii sigure, renunţarea la 
tutun, alcool şi droguri), precum şi preocu-
parea pentru împlinirea nevoilor de comu-
nicare, siguranţă, încredere, informare, respect 
şi implicare ale gravidei. 

Acompanierea în timpul travaliului şi 
a naşterii reprezintă un ansamblu de practici şi 
proceduri medicale şi non-medicale, dovedite 
ştiinţific ca fiind benefice pentru mamă şi 
copil, realizate de către personalul medical, 
familie şi persoane abilitate în oferirea unui 
sprijin fizic şi emoţional, astfel încât femeia să 
aibă un travaliu şi o naştere cât mai apropiată 
de fiziologic, într-un context de siguranţă, 
respect, încredere, valorizare şi confort pentru 
mamă.  

 

Practici dovedite ştiinţific a fi sănătoase 
• A lăsa travaliul să înceapă de la sine; 
• A avea libertatea de mişcare şi de schimbare a poziţiilor în travaliu şi naştere; 
• A avea în travaliu şi naştere o persoană de sprijin fizic şi emoţional; 
• A evita intervenţiile medicale de rutină; 
• A evita naşterea în poziţia complet întinsă pe spate; 
• A evita separarea mamei de copil. 

Sursa: Meta-analiza Cochrane www.cochrane.org/ 

 
Acompanierea după naştere se referă la 

ansamblul de practici medicale şi nemedicale 
bazate pe dovezi ştiinţifice, realizate de perso-
nalul medical şi persoane abilitate (consilierul 

pentru alăptare, însoţitorul de travaliu şi de 
naştere, membri ai familiei special instruiţi 
etc.) care asigură copilului condiţiile unui start 
sănătos în viaţă într-un context bazat pe res-
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pectul nevoilor sale de ataşament şi alăptare şi 
al nevoilor proaspeţilor/tinerilor părinţi 
(informare, sprijin, valorizare, încurajare şi 
intimitate).  

Un rol aparte în acompanierea după 
naştere îl au soţul/partenerul şi familia, care 
pot susţine emoţional mama după experienţa 
complexă a naşterii în intrarea în rolul de 
mamă. 

 

Istoricul nevoii de acompaniere 

Nevoia de acompaniere a naşterii s-a conturat de-a lungul mai multor decenii şi a pornit (în anii 
’70) de la revendicarea venită din partea femeilor, din unele ţări, de a umaniza naşterea în mediul 
spitalicesc şi de a acorda unele îngrijiri personalizate. În anii 80 revendicările au vizat diminuarea 
intervenţiilor medicale şi respectarea ritmului individual al travaliului şi naşterii. În anii ’90 aceste 
revendicări capătă un răspuns prin politici de perinatalitate prin care sunt diminuate procedurile 
ce prevăd intervenţii obstetricale. Revendicările în aceşti ani se centrează pe cerinţa ca mama să fie 
tratată, ca persoană, cu respect şi căldură şi de a avea sprijin şi siguranţă. Se legalizează în unele 
ţări profesia de moaşă. Anii 2000 lărgesc cerinţele femeilor de participare în cunoştinţă de cauză la 
actul naşterii şi de alegere a modalităţii în care se va naşte. Revendicările se centrează pe 
umanizarea naşterii prin considerarea femeii în globalitatea nevoilor şi drepturilor sale. 

Se revendică dreptul de a avea alături, pe întreaga perioadă a travaliului şi naşterii, o persoană 
calificată care satisface nevoile, alegerile şi drepturile femeilor şi care respectă şi aplică cerinţele 
naşterii fiziologice ori de câte ori acest lucru este în favoarea sănătăţii mamei şi copilului. 
În ţările care şi-au definit astfel de politici, această persoană a primit calificarea de acompaniator, 
iar rolurile ei au acoperit cerinţele/nevoile globale ale femeilor în perioada prenatală, a naşterii şi 
în perioada post natală. 
În perioada prenatală: 

• Realizează multe întâlniri cu mama şi cuplul, oferă informaţii, sugerează lecturi pentru a 
avea o autonomie cât mai mare în timpul sarcinii şi naşterii. 

• Ajută mamele să-şi găsească competenţele necesare purtării unei sarcini, unui copil, să-l 
aducă pe lume şi să-l îngrijească, să-i ofere sprijin maternal. Ajută femeile să devină mame.  

• Ajută bărbaţii (soţi/parteneri) să-şi descopere competenţele necesare acompanierii femeii 
însărcinate pe tot parcursul sarcinii, pe timpul naşterii şi după. Îl ajută să devină un real 
partener. 

• Propune o susţinere morală şi fizică a părinţilor pentru a traversa în linişte această 
perioadă. 

• Ghidează redactarea unui plan al naşterii astfel încât toţi intervenanţii care vor fi prezenţi 
la naştere să acţioneze unitar. 

În ziua naşterii 
• Este prezentă alături de gravidă pe toată perioada travaliului (acasă şi la spital) şi a naşterii. 
• Sugerează cele mai bune soluţii de gestionare a durerilor (poziţie, respiraţie, masaj etc.), 

arătând disponibilitate mamei în aceste momente de mare intensitate. 
• Sugerează poziţii care ajută la angajarea coborârii copilului. 
• Imediat după naştere iniţiază contactul precoce, piele pe piele, şi alăptarea în prima 

jumătate de oră după naştere. 
• Ajută partenerii să devină părinţi, ascultând atent, activ şi acordându-le o mare 

disponibilitate. 
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În perioada postnatală 
• Ajută mamele/ părinţii în a-şi construi propriul stil de primire şi de îngrijire a copilului; îi 

ajută pe părinţi să devină autonomi. Îşi aduce contribuţia la menţinerea unei relaţii 
pozitive între mamă, tata, copil, fraţi, atunci când aceste relaţii se pot destabiliza din 
pricina unor dificultăţi. 

• Susţine alăptarea. 
• Acordă orientare mamei/ părinţilor, către servicii sociale, la nevoie. 

 
Analiza datelor s-a făcut utilizând softul 

SPSS. S-a utilizat analiza relaţiilor dintre varia-
bile, regresia şi analiza longitudinală (event 
history analyses).  

Principalele metode neparametrice care 
au descris datele longitudinale sunt Kaplan 
Meier şi tabelele de mortalitate. Analizele can-
titative s-au focalizat pe identificarea relaţiilor 
de maximă semnificaţie între diferite variabile 
care influenţează comportamentul femeilor. 
Analizele calitative au relevat istoricul diferi-
telor evenimente din perioada sarcinii, naşterii 
şi lăuziei şi a factorilor, independenţi de timp, 
care influenţează aceste evenimente.  

 
Limite 

Analizele statistice din acest studiu se 
bazează exclusiv pe informaţiile furnizate de 
femeile (lăuzele) cuprinse în eşantion fără ca 
autenticitatea sau exactitatea lor să fie în vreun 
fel verificate. 

Întrebarea firească care se pune este dacă 
femeile au furnizat date corecte, dacă îşi puteau 
aminti cu exactitate numărul şi data unor eve-
nimente prin care au trecut (numărul vizitelor 

 
 
 

prenatale, investigaţiile pe care le-au realizat, şi 
vârsta sarcinii la care acestea au fost realizate). 
Nu putem afla procentul de erori pentru că nu 
am „încrucişat” sursele pentru aceleaşi infor-
maţii. Experienţele, pe care ni le furnizează 
literatura, arată că erorile pentru acest gen de 
informaţii - număr de consultaţii/ investigaţii - 
pot fi atât în plus cât şi în minus. Cu cât 
frecvenţa evenimentelor este mai mare cu atât 
sunt posibile şi erorile în ambele sensuri.  

O altă categorie de erori poate fi dată de 
locul de desfăşurare a interviurilor cu lăuzele - 
maternitatea. Este posibil ca unele femei să fie 
mai rezervate în evaluarea unor servicii, prac-
tici sau comportamente ale profesioniştilor 
care le îngrijeau sau asupra condiţiilor ambien-
tale de care aveau parte pe parcursul spitalizării. 

O a treia categorie de erori poate fi dată 
de starea emoţională în care se aflau femeile, ca 
tinere mame, la momentul interviului. Este 
posibil ca anumite evenimente /trăiri avute pe 
parcursul sarcinii, în relaţie cu partenerul sau 
alţi membrii ai familiei, să fie reevaluate şi să 
capete alte valorizări/ semnificaţii.  
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 Capitolul I  

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ŞI SOCIO-ECONOMICE                    

ALE POPULAŢIEI LUATE ÎN STUDIU 
 
 
 
 
Din analiza datelor rezultă că majoritatea 
femeilor care au născut în perioada de referinţă 
provine din mediul urban, 56,1%, (Figura 1). 
Această distribuţie diferă de datele statisticilor 
oficiale, care raportează rate anuale apropiate 
ale natalităţii în cele două medii de rezidenţă. 

Diferenţa se poate datora, atât faptului că în 
studiu s-a luat un interval de analiză de 4 zile 
iar eşantionul a fost selectat din 8 judeţe, 
posibil cu populaţii urbane uşor diferite faţă de 
media întregii ţări. 

 
Figura 1. Distribuţia femeilor pe medii de rezidenţă 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referitor la şcolaritate, s-a constatat faptul că, 
13% dintre femei au cel mult 4 clase terminate, 
dar mai mult de jumătate dintre acestea, 7%, au 
declarat că nu au fost niciodată la şcoală. La 
polul opus, femeile cu studii universitare au o 
pondere de 30%, reprezentând cea mai nume-
roasă categorie (pe indicatorul şcolarizării) în 
populaţia studiată (Figura 2). Peste 73% dintre 
femeile de etnie rromă au cel mult 4 clase şi 
niciuna nu a absolvit o şcoală postliceală sau 

universitate. La etnia română, ponderea fe-
meilor cu cel mult 4 clase primare este cu puţin 
peste 6%. Pe ansamblul lotului de studiu, cele 
mai multe femei din mediul urban, 47%, au 
studii postliceale sau universitare, faţă de 
mediul rural unde procentul lor nu depăşeşte 
9%. În mediul rural, cele mai multe femei sunt 
absolvente ale învăţământului obligatoriu de 8 
clase (39%).  

 
 
 

56.1%

43.9%

Urban Rural 



I. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ŞI SOCIO-ECONOMICE ALE POPULAŢIEI LUATE ÎN STUDIU 29 

 
Figura 2. Distribuţia femeilor după nivelul de şcolarizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majoritatea femeilor s-au declarat de etnie 
română (87%). Este sub-reprezentată etnia 
maghiară, care în populaţia generală reprezintă 
aproximativ 7%, iar în populaţia şcolară este de 
4,5%. Subreprezentarea poate fi datorată faptu-
lui că există concentrări ale acestei etnii în 
anumite judeţe, care nu au intrat, prin selecţie 
randomizată, în studiu. De asemenea este 
posibil ca segmentul populaţiei de vârstă fertilă 
să fie mai restrâns în raport cu întreaga 
populaţie de etnie maghiară. Referitor la etnia 
rromă, ea se încadrează în limitele procentuale 
şi ale altor studii, chiar dacă aceste limite sunt 
destul de largi, între 2 şi 10%.  
În privinţa statutului civil, 75% dintre femei 
erau căsătorite. Procentul de 24% al mamelor 
în uniune consensuală este apropiat valorilor 

din alte studii şi chiar datelor furnizate de 
statistici oficiale (de peste două decenii, aproxi-
mativ 20% dintre copii se nasc în afara familiei 
legal/oficial constituite). Interesant este faptul 
că niciuna dintre femei nu a declarat a fi 
celibatară/singură (Figura 3). Este posibil, ca 
unele femei singure să se fi declarat ca fiind în 
uniune consensuală, chiar dacă nu (mai) erau. 
Aşa cum va rezulta pe parcursul analizei, 
statutul femeilor în familia consensuală este 
diferit de cel al celor din familii legal consti-
tuite, acest statut nefiindu-le favorabil. Ponde-
rea femeilor care sunt în uniuni consensuale 
este mai mare în mediul rural (32%), decât în 
mediul urban (7%); de asemenea, mai mare la 
etnia rromă (66%), faţă de femeile de alte etnii 
(20%). 

 
Figura 3. Distribuţia femeilor după statutul civil 
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Nivelul socio-economic al femeilor este o 
variabilă importantă a comportamentului 
privind utilizarea serviciilor prenatale. Acesta a 
fost construit pe baza posesiei unor bunuri gos-
podăreşti (aragaz, frigider, maşină de spălat, 
telefon mobil, calculator, CD-player, automo-
bil), a nivelului de confort al locuinţei (încălzire 
centrală, apă curentă), a deţinerii unei locuinţe 
(proprietate personală) şi a condiţiilor de 
muncă (în aer liber, în clădiri). Toate bunurile, 

utilităţile şi condiţiile de muncă au fost cuanti-
ficate pentru a obţine un scor care să descrie 
statusul socio-economic al femeii. În baza sco-
rului, eşantionul a fost împărţit în trei cate-
gorii: nivel socio-economic scăzut, mediu şi 
ridicat. Nivelul socio-economic scăzut caracte-
rizează 20% dintre femei, iar nivelul socio-
economic ridicat 40%. Această repartiţie, utili-
zând criteriile amintite, este similară şi altor 
studii realizate în ultimii 5-6 ani.  

 
Figura 4. Distribuţia femeilor după nivelul socio-economic 
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Capitolul II 

DATE PRIVIND ISTORICUL SARCINII 
 
 
 
 

Aproape două treimi dintre femei au 
afirmat că ultima lor sarcină a fost una plani-
ficată (Figura 5). Cu excepţia femeilor având 
studii postliceale şi universitare, planificarea 
fusese practicată în egală măsură (50%) indife-
rent de nivelul şcolii absolvite. Statutul civil 

are o influenţă mai mare asupra planificării 
sarcinii. Astfel, 72% dintre femeile căsătorite 
au panificat sarcina, spre deosebire de numai 
50% dintre cele în uniune (datele nu sunt 
prezentate). 

 
Figura 5. Situaţia planificării ultimei sarcini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproape toate femeile au avut o sarcină 
naturală (97%). Un procent de 2% dintre femei 
au rămas însărcinate în urma unui tratament, 
iar 1% prin fertilizare artificială (Figura 6). În 
termeni reali, înseamnă că peste 4000 de femei 
au reuşit să rămână însărcinate prin tratament, 
iar mai mult de 2000 de femei, prin fertilizare 
artificială.  

Mai mult de jumătate dintre femei (54%) 
au utilizat auto-testul pentru a afla dacă sunt 
sau nu însărcinate. Este de remarcat faptul că 
auto-testul fusese utilizat, în ponderi apropiate, 
atât în urban (58%), cât şi în rural (49%). 

Cu singura excepţie a femeilor cu şcoală cel 
mult primară, în celelalte categorii auto-testul 
fusese utilizat de aproximativ 50% dintre femei. 

 
 
 
 

 37% 

Sarcină planificată 

 63% 

Sarcină neplanificată 
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Figura 6. Sarcina a fost naturală sau prin fertilizare artificială? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starea emoţională a femeilor şi a parte-
nerilor lor la aflarea veştii despre sarcină 

Toate femeile au fost întrebate ce au 
simţit la aflarea veştii ca sunt însărcinate. 

87% dintre femei au afirmat bucurie, 9% 
îngrijorare şi 4% tristeţe (Figura 7). Ponderea 

partenerilor care s-au bucurat de apariţia 
sarcinii a fost cu câteva procente mai mică 
decât în cazul femeilor. Cei care nu s-au 
bucurat au avut alte reacţii decât femeile. 11% 
dintre parteneri au fost surprinşi, iar 5% au 
respins sarcina (Figura 8). 

 
Figura 7. Ce aţi simţit când aţi aflat că sunteţi însărcinată? 
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Figura 8. Reacţia partenerului la aflarea veştii despre sarcină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele mai multe dintre femei (20%) şi-au 
anunţat soţul/partenerul în a 4-a săptămână a 
sarcinii. 

Analizele longitudinale au arătat că există 
diferenţe semnificative între femeile căsătorite 
şi cele necăsătorite (aflate în uniuni), privind 
momentul anunţării soţului/ partenerului pri-
vind sarcina. Până în săptămâna a 7-a, 35% 
dintre căsătorite nu-şi anunţaseră soţul, faţă de 
54% dintre necăsătorite. La 9 săptămâni, pro-
centul celor care anunţă creşte la ambele 
categorii şi diferenţele scad la 15%, dar rămân 
semnificative. La 13 săptămâni, diferenţele se 
reduc la 4%. După 25 de săptămâni, aproape 
toate femeile, indiferent de starea civilă,          
şi-au anunţat soţul/ partenerul despre existenţa 
sarcinii. 

Durata medie de timp până la anunţarea 
soţului este, pe ansamblul lotului, de 7,42 de 
săptămâni. 

Momentul anunţării sarcinii depinde de 
statutul sarcinii: planificată/neplanificată. Există 
diferenţe semnificative între femeile care şi-au 
planificat sarcina şi cele care nu şi-au planificat-o. 

Ca şi în cazul indicatorului de stare civilă, 
femeile care îşi planificaseră sarcina îşi anun-
ţaseră soţul/ partenerul semnificativ mai 
devreme decât cele care nu-şi planificaseră 
sarcina. Aceleaşi diferenţe semnificative au 
arătat testele statistice şi între femeile care au 
exprimat sentimente pozitive la aflarea sarcinii 
şi momentul anunţării soţului/ partenerului 
faţă de cele care au simţit îngrijorare şi tristeţe. 

Raportată la reacţia soţului la aflarea 
veştii despre sarcină, acei soţi/ parteneri care 
au exprimat sentimente pozitive au aflat de 
sarcină în primele 5 săptămâni (52%), faţă de 
numai 25% în cazul celor care au exprimat 
sentimente ambigue sau de respingere (25%). 

Aceste analize longitudinale au evidenţiat 
faptul că şansa gravidei de a avea un acompa-
niament adecvat din partea soţului/ parte-
nerului depinde mult de statusul civil al 
cuplului. 

Membrii celor două familii ale cuplului 
sunt anunţaţi, în general, la puţin timp după 
anunţarea soţului, de regulă, prima oară 
părinţii soţiei şi apoi cei ai soţului. 
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Rezumat focus grup profesionişti 

Permiteţi accesul partenerului la consultaţia prenatală? 
• De obicei femeile gravide vin singure, dar se permite şi accesul partenerului. 
• Se permite accesul partenerilor la consultul în ambulator.  
• Numai în unele cazuri gravidele vin însoţite de partener la MF. Atunci când vin însoţite 

de partener, s-a observat că, uneori, partenerii ştiu mai bine decât gravidele data ultimei 
menstruaţii.  

• Unii parteneri vin şi singuri (la MF) pentru eliberarea trimiterilor, a concediilor şi însoţesc 
gravida şi la medicul specialist.  

• Cuplurile tinere vin mai frecvent împreună, decât cele cu vârste peste 35 de ani, mai ales 
când au planificat acest moment important din viaţa lor; sunt bine informaţi şi îşi fac 
“temele”, sunt receptivi şi ţin cont de sfaturile medicului. 

• Fiind o societate tradiţionalistă, nu foarte mulţi taţi se implică în acompanierea gravidei.  
• Când nu este permis accesul partenerului, aceasta se întâmplă datorită condiţiilor şi 

normelor sanitare şi faptului că taţii nu sunt educaţi pentru a acompania gravida. Din 
cauza lipsei de personal, a timpului alocat fiecărui pacient, a lipsei de spaţiu corespunzător, 
gravidele sunt consultate de multe ori în urgenţă în spital, astfel încât nu se permite 
accesul partenerilor. 

• În cabinetele private, partenerii au acces în timpul examenului de ecografie, dacă în acel 
moment este consultată o singură pacientă. 

• Întrebările partenerilor se referă la cunoaşterea sexului copilului, preferând ca primul să fie 
băiat. 

 
 

Sarcina, statutul ocupaţional şi condi-
ţiile de muncă ale femeilor în timpul sarcinii 

Pe ansamblul eşantionului, doar 51% 
dintre femei aveau un loc de muncă (Figura 9). 
Lipsa locului de muncă afectează, în general, 
dreptul femeilor de a beneficia de un suport 
material după naşterea copilului şi determină 
reducerea timpului pe care acestea îl pot aloca 
îngrijirii copiilor. Cu deosebire în mediul 

rural, femeile care nu au loc de muncă 
prestează o serie de activităţi gospodăreşti 
specifice agriculturii de subzistenţă, care reduc 
timpul pe care ar trebui să-l aloce îngrijirii 
adecvate a copilului, lăsându-l pe acesta de 
multe ori (aşa cum au relevat alte studii) în 
grija unor persoane vârstnice sau chiar a altor 
copii. 
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Figura 9. Distribuţia femeilor după statutul ocupaţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu toate femeile care au avut un serviciu 
în timpul sarcinii vor beneficia de alocaţia de 
creştere a copilului, acordată până la 1-2 ani; 
4% dintre ele, din cauză că au muncit fie „la 

negru”, fie au avut o durată insuficientă a 
timpului lucrat, nu vor beneficia de acest drept 
(Figura 10).  

 
Figura 10. Veţi beneficia de alocaţia de creştere a copilului? 
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Dintre femeile care au un loc de muncă 
cele mai multe lucrează în servicii (29%) sau 
ocupă diferite funcţii intelectuale (28%), în 
sistemul de învăţământ, sănătate, justiţie sau 
administraţie. Ponderea celor care lucrează ca 
muncitori calificaţi este de 21%, iar a necalifi-
caţilor este de 3%. 

� Muncitor cu calificare 21%; 
� Funcţionar 6%; 
� Funcţii intelectuale 28%; 
� Lucrători în servicii 29%; 

� Director/patron 7%; 
� IT 6%; 
� Muncitori necalificaţi 3%. 

 
Din datele furnizate de femei, rezultă că 

munca a peste 57% presupune lucru cu publi-
cul şi stat în picioare în timpul serviciului 47%. 
Pe lângă aceasta, mai sunt menţionate şi multe 
alte condiţii dăunătoare sănătăţii gravi-dei şi 
copilului (vibraţii, munca în sere, în zootehnie, 
contact cu substanţe chimice etc.) (Figura 11).  

 
Figura 11. Condiţii de muncă ale gravidelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat focus grup medici de familie 

Ce informaţii oferiţi gravidei la consultaţia prenatală? 
• să nu lucreze în mediul toxic; 
• să nu stea în preajma animalelor; 
• să vină la control frecvent; 
• despre concediile de care beneficiază; 
• în ultimul trimestru de sarcină se vorbeşte despre alăptare. 
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Legislaţia românească prevede 
schimbarea locului de muncă în timpul 
sarcinii pentru protecţia sănătăţii cuplului 
mamă-copil. Majoritatea femeilor (95%) 
şi-au informat şeful că sunt gravide şi au 
cerut schimbarea locului de muncă 
(Figura 12). Cu toate acestea, doar 29% 
dintre femei au beneficiat de avantajele 
legii (Figura 13). Acest procent nu 
include nici una dintre femeile care 
lucrau în sere sau ferme de zootehnie 
pentru că ele nu au beneficiat de 
schimbarea locului de muncă (datele nu 
sunt prezentate). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Aţi anunţat şeful că sunteţi însărcinată? 

 

 
 
 

Au anunţat 

Nu au anunţat  

95%

5% 



ACOMPANIEREA NAŞTERII. Raport final 
 

38 

Figura 13. Aţi beneficiat de schimbarea condiţiilor de muncă 
 

 
 
Comportamente de risc ale femeilor în 
timpul sarcinii 

Toate femeile au fost întrebate dacă au fumat 
în ultimele 30 de zile, dacă au consumat o 
băutură spirtoasă sau vin, zilnic, în ultimele 3 
luni şi dacă au consumat substanţe halucino-
gene. 

10% dintre femei au declarat că au fumat 
zilnic, iar 2% dintre ele au consumat, zilnic, 
băuturi spirtoase sau vin (Figura 14). Niciuna 
dintre femei nu a recunoscut că ar fi consuma-
toare/ dependentă de anumite substanţe din 
categoria drogurilor.  

 
Figura 14. Procentul femeilor care şi-au asumat comportamente de risc în timpul sarcinii 
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Discutaţi despre fumatul, consumul de alcool ale femeilor în timpul sarcinii? 

Vorbim despre obiceiul de a fuma, consumul de alcool, consumul de cafea în timpul sarcinii. Dar 
foarte puţine gravide recunosc că fumează.  
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Capitolul III 

ÎNGRIJIREA PRENATALĂ 
 
 
 
 

Îngrijirile prenatale/Consultaţia prenatală 
reprezintă ansamblul de servicii medicale, 
clinice, paraclinice şi de laborator, cu scopul de 
a preveni, depista precoce, respectiv de a trata 
unele afecţiuni, preexistente/coexistente sau 
determinate de sarcină care pot avea influenţe 
negative asupra sănătăţii gravidei respectiv 
copilului. 

Capacitatea consultaţiei prenatale de a 
influenţa pozitiv naşterea unui copil sănătos 
este demonstrată pe bază de dovezi şi este 
recomandată susţinut de către OMS. 

În România, metodologia Consultaţiei 
prenatale este reglementată de către Ordinul 
Ministrului Sănătăţii nr. 10/2004. Acest act 
normativ stabileşte şi documentele medicale ce 
se întocmesc de către personalul medical în 
timpul gravidităţii, respectiv Carnetul şi Fişa 
Gravidei. 

Prin metodologia amintită, este stabilit 
un număr de 8 consultaţii prenatale pentru o 
gravidă fără risc, consultaţii ce urmează a fi 
efectuate de către medicul de familie şi medicul 
specialist obstetrică-ginecologie precum şi de 
către alţi specialişti în raport cu afecţiunile 
prezentate de către gravidă. 

Aceste servicii medicale fac parte din 
pachetul de servicii de bază şi sunt oferite 
tuturor gravidelor indiferent de statutul lor de 
asigurată în sistemul Asigurărilor Medicale de 
Sănătate. 

Prin aceste prevederi se asigură teoretic o 
largă accesibilitate la serviciile medicale 
prenatale. 

Numărul de consultaţii prenatale efectu-
ate în timpul sarcinii şi începerea lor în primul 
trimestru de sarcină se corelează puternic cu 
eficacitatea de a influenţa pozitiv evoluţia 
normală a gravidităţii. 

Se consideră utilizatoare a consultaţiei 
prenatale, gravidele care efectuează 4 sau mai 
multe consultaţii, sub-utilizatoarele fiind cele 
care efectuează cel mult 3 consultaţii. 

Cercetările au demonstrat că un număr 
de 1-3 consultaţii prenatale nu pot asigura o 
influenţă pozitivă asupra stării de sănătate a 
gravidei, în cazul unei patologii preexistente 
sau coexistente cu sarcina, sau chiar şi în lipsa 
unei astfel de patologii, acest număr mic de 
vizite privează gravida de măsurile preventive 
ce sunt prevăzute a fi furnizate, precum 
consiliere pentru stilul de viaţă, consiliere 
nutriţionala, imunizări etc. 

Pe lângă numărul de consultaţii, este 
importantă şi vârsta sarcinii la prima vizită 
prenatală, aceasta fiind recomandată în primul 
trimestru de sarcină. 

 
Vârsta sarcinii la prima consultaţie 

prenatală şi numărul de vizite prenatale 

La luarea în evidenţă, cu ocazia primei 
consultaţii prenatale puternic recomandat a fi 
efectuată la 6-8 săptămâni de gestaţie, se face o 
evaluare generală a stării de sănătate a gravidei 
şi se stabilesc factorii de risc medical sau social, 
recomandându-se pentru fiecare gravidă un 
protocol individualizat de supraveghere medi-
cală (în raport cu riscul prezentat sau potenţial). 
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Din datele studiului a reieşit că 95,5% 
dintre gravide au efectuat cel puţin o consul-
taţie prenatală, faţă de 94%, date relevate de 
Studiul Sănătăţii Reproducerii din anul 2004. 
Proporţia gravidelor ce au fost examinate cel 
puţin o dată de către un medic este mare, dar 
în cifre absolute, numărul gravidelor ce nu sunt 
examinate niciodată de către medic în timpul 

sarcinii, în condiţiile ratei actuale a natalităţii 
din România, se ridică la aproximativ 8000 de 
gravide. La acestea se adaugă cele 18% care au 
efectuat cel mult 3 consultaţii prenatale, număr 
considerat a fi insuficient pentru a putea 
depista la timp patologia asociată sarcinii şi a 
lua măsurile terapeutice necesare (Figura 15). 

 
Figura 15. Distribuţia femeilor după numărul vizitelor prenatale în timpul ultimei sarcini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În concluzie, prezentul studiu a eviden-
ţiat că dincolo de procente, un număr de 
aproximativ 50.000 de gravide, fie nu sunt 
deloc examinate de către medic, fie sunt 
supravegheate medical insuficient şi ineficient. 

Aproape 80% dintre femei s-au prezentat 
la prima consultaţie prenatală în primul 
trimestru de sarcină faţă de 74% în studiul din 
anul 2004.  

Pe întregul lot, vârsta medie a sarcinii 
până la primul consult prenatal a fost de 2,66 
de luni. 

Există diferenţe semnificative între feme-
ile care au un serviciu şi casnicele/ cele fără 
ocupaţie în privinţa vârstei sarcinii la prima 
consultaţie prenatală. Analizele longitudinale 
au arătat că în a doua lună de sarcină, doar 25% 
dintre cele cu serviciu nu se prezentaseră 
niciodată la consultaţie prenatală, în timp ce, 

în cazul celor fără serviciu, acest procent se 
ridică la 57%.  

Deci, femeile care au un serviciu se 
prezintă mai devreme - conform recomandă-
rilor - la primul consul prenatal în raport cu 
cele fără serviciu. 

Aceleaşi diferenţe semnificative le-au 
demonstrat analizele longitudinale privind 
vârsta sarcinii la primul consult prenatal şi 
şcoala absolvită. 

După luna a doua a sarcinii, 72% dintre 
femeile fără şcoală şi cu şcoală primară nu se 
prezentaseră încă la primul consult prenatal, 
spre deosebire de 55% în cazul celor cu şcoală 
gimnazială, 35% în cazul celor cu liceu, 18% în 
cazul celor cu şcoala postliceală şi 26% în cazul 
celor cu studii universitare. 

În ceea ce priveşte starea civilă şi vârsta 
sarcinii la prima consultaţie prenatală, analiza 
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longitudinală a evidenţiat că există diferenţe 
semnificative între femeile căsătorite şi cele 
necăsătorite. 

În a doua lună de sarcină, 34% dintre 
femeile căsătorite nu se prezentaseră la primul 
consult, spre deosebire de 62% în cazul femei-
lor necăsătorite. În luna a treia de sarcină, 15% 
dintre căsătorite nu se prezentaseră încă, faţă 
de 39% dintre necăsătorite. În luna a patra, 
diferenţa este de la 0,4% la 20%. 

Diferenţe semnificative au fost constatate 
şi la analizele privind vârsta sarcinii la prima 
consultaţie prenatală şi planificarea sarcinii,  

 
 

trăirea pozitivă a veştii sarcinii de către 
partener (în luna a 3-a, 16% dintre femeile ai 
căror parteneri au manifestat bucurie la aflarea 
sarcinii nu se prezentaseră încă la primul 
consult prenatal, faţă de 48% dintre cele ai 
căror parteneri au reacţionat altfel). 

Deci, statutul ocupaţional, şcoala absol-
vită, statutul civil şi reacţia pozitivă a parte-
nerului faţă de sarcină sunt factori predictivi 
pentru prezentarea, în primul trimestru de 
sarcină, la prima consultaţie prenatală 
selectând categoriile sociale ce au nevoie de 
consiliere şi sprijin suplimentar pentru a 
beneficia de îngrijire prenatală adecvată. 

Rezumat focus grup profesionişti 

La ce vârstă a sarcinii se prezintă gravidele la prima consultaţie prenatală? 
• În general gravidele se adresează medicului în primele 3 luni, dar există şi situaţii când s-au 

adresat în lunile 5-7. 
• 10% dintre gravide se adresează în ultimul trimestru de sarcină, când solicită adeverinţe 

medicale. 
• La populaţia rroma doar 25% anunţă că sunt însărcinate, iar unele dintre ele sunt 

identificate de AMC.  
• Multiparele se adresează, în general, după 5 săptămâni. 
• Minorele sunt aduse de familie la medicul de familie. 

Minorele din mediul rural care ascund sarcina, nu sunt investigate şi multe nasc la domiciliu. În 
aceste cazuri un rol important îl au asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari, în 
înregistrarea naşterii şi monitorizarea situaţiei familiei, în strânsă legătură cu medicul de familie şi 
autorităţile locale.  

 
 

Monitorizarea sarcinii  

Pentru prima consultaţie prenatală, 
57% dintre femei s-au prezentat la un medic 
specialist O-G, iar 38% la un medic de familie. 
Ulterior, 45% dintre gravide au fost urmărite 

de medicul de familie şi 55% de un medic 
specialist O-G. 

Este de remarcat faptul că, dintre femeile 
care au apelat la un specialist O-G, în mai mult 
de 50% dintre cazuri, acesta funcţiona în 
sistem privat. 
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Proporţia mare a gravidelor ce se prezintă la 

prima consultaţie la medicul specialist obste-
trică-ginecologie şi ulterior sunt supravegheate 
numai de către acesta ridică o serie de întrebări 
privind rolul medicului de familie, nu numai 
în supravegherea sarcinii, ci şi în relaţiile sale 

cu familia, sarcina fiind un eveniment impor-
tant în viaţa unei familii; medicul de familie 
trebuie, teoretic, să fie un consilier privind 
momentul optim de a avea un copil şi de a 
recomanda măsurile preconcepţionale nece-
sare.  

 

Rezumat focus grup profesionişti 

• Există o relaţie strânsă între mediul de provenienţă şi social al gravidei şi adresarea către MF.  
În mediul urban, gravidele sărace vin mai întâi la medicul de familie, apoi la medicul O-G, în 
mediul rural ele vin direct la MF. 
Atunci când vin de la un medic O-G (la MF) femeile însărcinate nu vin cu un dosar sau cu 
carnetul gravidei, astfel încât MF să aibă situaţia investigaţiilor făcute deja de gravidă. Mai ales 
dacă vin din sistemul privat, medicul O-G nu are nicio obligaţie. MF ştiu că medicii O-G nu sunt 
de acord cu monitorizarea gravidei de către MF; ei cred că MF există numai pentru trimiteri, 
reţete gratuite şi vizarea concediului medical. 

• Puţini medici specialişti comunică cu MF, cei care fac acest lucru scriu acele scrisori 
medicale, dar foarte rar se întâmplă acest lucru. În rest, nu există colaborare. De obicei, 
medicul specialist îi transmite verbal femeii gravide să se adreseze medicului de familie 
pentru trimiteri. 

• Uneori, când MF cere femeii însărcinate o scrisoare de confirmare a gravidităţii, există 
medici care dau această scrisoare, deoarece, conform legii, MF nu le poate da concediu 
medical sau analize gratuite. În mod voluntar, însă, aceste scrisori nu sunt eliberate. 

• Biletul de trimitere este cea mai frecventă metodă de comunicare. 
• Există comunicare în special pentru gravidele cu afecţiuni cronice. 
• Când este vorba despre relaţiile interpersonale de prietenie atunci există comunicarea, în 

rest nu.  

 

Calitatea serviciilor medicale prenatale 

Gravidele cuprinse în eşantion au fost 
întrebate asupra procedurilor clinice efectuate 
în timpul vizitelor prenatale de către perso-
nalul medical şi care sunt listate în amănunt în 
Fişa gravidei, distinct pentru vârstele cheie ale 
sarcinii  

Din prelucrarea datelor a reieşit că nicio 
gravidă nu a efectuat toate procedurile 
prevăzute în Ordinul Ministerului, la toate 
vizitele medicale. Aceste date surprinzătoare  

ne pot conduce la ideea că anumite proceduri 
poate nu sunt utile, din moment ce nu se 
efectuează în proporţie aşa de mare. 

Raportate la vârsta sarcinii pe luni, o 
proporţie mai mare de proceduri complete a 
fost înregistrată în: luna III - 11% din gravide 
au efectuat toate procedurile prevăzute pentru 
această lună de sarcină, în luna IV - o proporţie 
de 6,3% şi în luna VII - o proporţie de 14,1% 
(Figura 16). 
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Figura 16. Procentul femeilor care au efectuat procedurile recomandate de protocoale în 

perioadele cheie ale sarcinii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecvenţa efectuării unor proceduri 

Pentru a evalua calitatea îngrijirilor 
prenatale, femeile care au utilizat cel puţin o 
dată serviciile prenatale au fost întrebate despre 
investigaţiile uzuale efectuate la vizitele prena-
tale. Cu excepţia ecografiei, toate investigaţiile 
de mai jos sunt prevăzute a fi realizate la 
fiecare consult prenatal. După cum se poate 
constata, nici cele mai la îndemână investigaţii, 
dar de mare semnificaţie, nu se fac de fiecare 
dată. Cea mai deficitară investigaţie este suma-
rul de urină, chiar dacă peste 50% dintre femei 

au afirmat că au avut edeme în timpul sarcinii 
(Figura 17). Acest tablou exprimă faptul că 
într-o mare proporţie îngrijirea prenatală este 
inadecvată. 

Informaţiile pe care le oferă măsurarea 
TA, a greutăţii sau a albuminei din urină 
reprezintă procedee clasice de screening a 
preeclamsiei şi care pot salva vieţi. Din exame-
nul clinic lipsesc în proporţii îngrijorătoare 
investigaţiile care oferă informaţii foarte im-
portante: măsurarea bazinului osos, exami-
narea abdomenului, creşterea şi starea fătului. 
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Figura 17. Procentul femeilor care au beneficiat de investigaţii uzuale prevăzute de protocol 
pentru fiecare vizită prenatală 

 

 
 

Standardul C.P. pentru examene de 
sânge şi de urină 

În standardul de consultaţie prenatală, la 
o gravidă fără risc, sunt prevăzute prelevări de 
sânge, pentru determinări hematologice şi 
biochimice, la luarea în evidenţă şi pentru 
determinări hematologice în săptămâna 29-32 
de sarcină. 

Într-o proporţie de 88% gravidele au 
efectuat un examen de sânge. 

Din cele 13% dintre femeile care nu au 
efectuat “analize”, frecvenţa celor din rural şi a 
celor cu venit redus este dublă faţă de cele din 
urban şi proporţia celor de etnie rromă de 4 ori 
mai mare decât structura etnică a eşantionului. 
Şcoala absolvită şi statutul civil acţionează şi de 
această dată nefavorabil în cazul femeilor cu 
şcoală puţină sau necăsătorite. 

A doua prelevare de sânge, prevăzută 
pentru săptămâna 29-30 de gestaţie, a fost 
efectuată numai de către 20% din gravide, 

media pe întreg lotul fiind de 1,2 prelevări de 
sânge. 

În ceea ce priveşte examenul de urină, 
standardul recomandă efectuarea unui examen 
de urină la luarea în evidenţă şi un al doilea 
examen de urină şi o urocultură în săptămâna 
32-36 de sarcină.  

Au efectuat un examen de urină o pro-
porţie de 86% din gravide, repetarea exa-
menului de urină s-a efectuat în mică măsură, 
media examenelor de urină pe întreg lotul fiind 
tot de 1,2, deşi 50% din gravide au declarat că 
au avut edeme în timpul sarcinii (Figura 18). 

Analizele longitudinale au relevat că 
există diferenţe semnificative între vârsta 
sarcinii la primele investigaţii de sânge şi 
categoria din care face parte medicul care a 
urmărit sarcina. Investigaţiile sunt făcute la 
vârste mici ale sarcinii la femeile care sunt 
îngrijite de medici O-G în sistem privat, iar 
cele mai multe femei care nu fac analize de 
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sânge în primele luni de sarcină sunt îngrijite 
de medici de familie. În luna a treia, 56% dintre 
femeile îngrijite de medicul de familie nu 
făcuseră analize de sânge, faţă de numai 9% 
dintre femeile îngrijite de medicul O-G din 
sistemul privat. 

Această situaţie se poate explica prin 
structura populaţiei din punct de vedere al 
gradului de instruire, cunoştinţe şi putere 
economică. 

 
Figura 18. Procentul femeilor care au beneficiat de investigaţiile recomandate din probe  

de sânge şi urină 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectuarea ecografiilor 

În timpul sarcinii este prevăzută efectu-
area a 3 echografii: la luarea în evidenţă, în 
săptămâna 22 - 26 de gestaţie şi în trimestrul III 
(dacă medicul obstetrician recomandă). 

Pe lotul studiat numărul mediu al 
ecografiilor realizate în timpul sarcinii este de 
3,3. Aproximativ 20% din gravide nu au făcut 
echografii (Figura 19), majoritatea din mediul 

rural, fără a exista diferenţe la acest parametru 
din punct de vedere al etniei. 

Studiul nu a evidenţiat cine sunt practici-
enii care au făcut aceste ecografii şi competen-
ţele tehnice reale ale personalului şi aparatelor 
cu care s-au efectuat ecografiile, dar din cerce-
tare a reieşit clar că această procedură este mult 
mai utilizată decât cele clasice de monitorizare 
a anemiei, glicemiei şi albuminei în urină.  
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Figura 19. Procentul femeilor care au efectuat cel puţin un examen de ecografie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezumat focus grup profesionişti 

Comentarii ale medicilor de familie în legătură cu numărul mare de ecografii pe care le fac 
gravidele 

Există legătură între ecografii şi autism? Se pare că există diverse articole în presă care vorbesc 
despre acest lucru. Se pare că în sistemul românesc mamele fac ecografii de câte 2 ori pe lună la 
recomandarea medicului specialist, deşi 3 ecografii ar fi suficiente.  

 

Rezumat focus grup profesionişti 

Care sunt analizele obligatorii şi suplimentare pe care le indicaţi gravidelor?  

• Analize obligatorii: Hemoleucograma, glicemia, sideremia, creatinina, transaminaze, Rh, 
Ca (ionic), HIV, VDRL, urină, urocultură. 

• Analize obligatorii: hemoleucograma, glicemie, calcemie, sumar de urină, VDRL, HIV, 
RH, grup sanguin.  

• Analize obligatorii HLG, glicemie, sumar de urină, urocultură, TGO, TGP, HIV, 
VDRL, RH, grup sanguin. 

• Analize suplimentare: Toxoplasma, cytomegalovirus, antigen hepatita, alfa fetoproteina 
• Analizele suplimentare se recomandă în funcţie de starea de sănătate a mamei şi a 

anamnezei (feţi morţi în antecedente), AgHBs, HCV, toxoplasma. Analizele Triplu Test, 
TORCH se fac şi gratuit dacă există bilet de la medicul specialist. Se recomandă consultul 
interdisiplinar în funcţie de starea de sănătate a mamei şi dacă există copii cu nevoi speciale 
în îngrijire.  

• Nu există ghiduri pentru analize şi nu se cunosc protocoale de intervenţie şi de consultaţie 
prenatală. 
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Costul investigaţiilor 

34% dintre gravide au plătit analizele de 
sânge, 21,2% au plătit examenele de urină şi 
59% ecografiile (Figura 20). 

Proporţia crescută a celor ce îşi suprave-
ghează sarcina în sistem privat şi plătesc direct 
investigaţiile paraclinice şi de laborator poate 
ridica problema accesibilităţii la acest serviciu 
declarat public şi necondiţionat de plata contri-
buţiei la asigurări. De asemenea proporţia mare 

a celor care plătesc direct ecografiile se poate 
corela cu numărul relativ mai mare de ecografii 
efectuate şi cointeresarea furnizorilor în a reco-
manda această procedură. 

Credem că aceste date sunt interesante şi 
pentru Casele de asigurări de sănătate privind 
sumele decontate pentru consultaţia prenatală 
şi datele prezentului studiu privind acoperirea 
de la asigurări a acestor servicii. 

 
Figura 20. Procentul femeilor care au plătit pentru diferite investigaţii pe parcursul sarcinii 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rezumat focus grup profesionişti 

Care din investigaţiile pe care le recomandaţi uzual sunt gratuite şi care sunt contra cost?  

• Analize gratuite Hemoleucograma, glicemie, uree, creatinina, probe hepatice, 
transaminazele (TGP, TGO), sumarul de urină, urocultura, colesterolul şi trigliceridele, 
calcemia, grupa sangvină şi Rh, pentru depistare hepatitei B, C, VDRL, HIV cu acordul 
pacientei. 

• Analize cu plată: TORCH, (toxoplasmoza, rubeola, citomegalovirus, herpes), imuno-
globuline, listeria, dublu şi triplu test, morfologie fetală, analize secreţii genitale, hepatita 
B şi C, ecografii pentru depistarea malformaţiilor ecografii 3D şi 4D. 

• Există situaţii când ANTIGENUL PENTRU HEPATITA B şi C este gratuit sau uneori 
cu plată, în funcţie de bugetul unităţii respective. 

• Analizele Triplu Test, TORCH - ar trebui să fie gratuite, citomegalovirus, ecografii 3D şi 
4D sunt de fapt contra cost. 

• Deşi investigaţiile sunt gratuite, uneori se plătesc pentru că nu sunt bani pentru a acoperi 
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aceste costuri din partea spitalului. 
• Multe paciente nu fac analize gratuite datorită birocraţiei din spitale, ci se adresează 

medicului din privat; altele nu fac deloc. 
• Uzual se recomandă grupa sangvină, hemoleucograma, Ts, Tc, urină, ecografie. 
• La laboratoarele private analizele sunt foarte scumpe. 
• Multe paciente preferă cabinetele private; testele HIV se fac gratuit în spital prin implicarea 

unor ONG-uri.  
• În unele cazuri se recomandă analize şi la solicitarea gravidelor, pentru că acestea au acces 

la internet şi la diverse informaţii. Uneori, recomandarea unor analize mai depinde şi de 
situaţia financiară a familiei/ cuplului. 

• În general, analizele recomandate sunt în funcţie de vârsta sarcinii, vârsta mamei, de starea 
de sănătate a gravidei, antecedente, dar şi de aparatura disponibilă în laboratoare sau 
unităţi sanitare.  

• Nu se cunosc protocoalele naţionale privind consultaţia prenatală, numărul, tipul şi 
frecvenţa analizelor necesare în perioada prenatală.  

 
Profilaxia cu fier şi acid folic 

Conform metodologiei Consultaţiei Pre-
natale se prevede administrarea profilactică de 
fier şi acid folic după cum urmează: 

� Administrare de fier de la 20-25 de 
săptămâni; 

� Administrare de acid folic de la 11-14 
săptămâni. 

Proporţia gravidelor ce au primit fier este 
de numai 63,5% cu precădere în lunile 2, 3 şi 4, 
iar acid folic au primit numai 39,6%, din care 
numai 9,8% înainte de naştere şi 10-14% în 
lunile I-III de sarcină. „Vitamine”, în fapt supli-
mente nutritive, au primit aproape 79% din gra-
vide. Compoziţia în fier şi acid folic este varia-
bilă în aceste suplimente nutritive (Figura 21). 

 
Figura 21. Procentul femeilor care au făcut tratamente profilactice 

preconcepţional şi în timpul sarcinii 
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Din alte studii cunoaştem că proporţia de 
gravide anemice în luna VII de sarcină este de 

42% (nivelul mediu al hemoglobinei sub 11 
gr./decilitru). 
 

Rezumat focus grup profesionişti 

Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care vi le adresează gravidele pentru perioada 
prenatală? 

• Întrebările se referă la: tipurile de concedii medicale, vitamine sau fier, condiţiile de 
muncă, faptul că lucrează în mediu toxic, sexul copilului, drepturile privind concediul 
prenatal, alimentaţia mamei, greţuri-vărsături, medicamente, când va mişca fătul, despre 
naştere, despre sănătatea copilului, alăptare, ce semnificaţie au contracţiile dureroase, cât 
durează travaliul, cum să nască (vaginal sau cezariană), riscurile Rh-ului negativ, alimen-
taţia copilului, tulburările de somn, tratamentul anemiei, educaţie sanitară.  

Ce alte informaţii le (mai) oferiţi gravidelor? 
- despre profilaxia anemiei, rahitismului; 
- despre consumul de iod, zona cu guşă endemică şi prevenirea fenilcetonuriei la copil; 
- vitamine şi reducerea programului de lucru. 

 
Carnetul gravidei 

Conform OMS nr. 10 din 2004, anual se 
editează şi se distribuie gratuit prin medicii de 
familie şi specialiştii de obstetrică-ginecologie, 
un Carnet al Gravidei şi o Fişă a Gravidei, ca 
suport informaţional al datelor privind 
graviditatea. Carnetul este distribuit şi este un 
document la purtător. În condiţiile în care 
asistenţa medicală nu mai este teritorializată şi 

gravida se poate adresa pentru asistenţă la 
naştere la orice maternitate doreşte, rolul 
Carnetului Gravidei de a transmite istoria 
medicală a sarcinii este foarte mare. Din studiu 
a reieşit că numai 30,5% din gravidele din 
eşantion au primit un carnet la luarea în 
evidenţă, iar din cele care l-au primit, numai în 
31,6% din cazuri medicii au consemnat conţi-
nutul vizitei prenatale (Figura 22). 

 

Figura 22. Procentul femeilor care au primit carnetul gravidei şi a celor care  
au avut consemnări în acest document 
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Rezumat focus grup medici de familie 

Distribuiţi Carnetul Gravidei? 

• Acest carnet se distribuie, dar medicul O-G nu-l completează. Uneori, femeile îl pierd sau 
îl uită acasă, dacă nu i se cere de către O-G. 

• În România nu se cere obligatoriu completarea acestui carnet. În Franţa şi Anglia acest 
lucru este obligatoriu. Nu există consemnări în Carnetul Gravidei la fiecare control, din 
lipsă de timp. 

• Femeile gravide, de exemplu, nu ştiu ca antitetanosul este legat de profilaxie, că ar trebui 
să-l facă şi că este gratuit. Medicii specialişti îl fac uneori contra cost, tocmai pentru că 
femeia nu ştie că este gratuit, astfel că există riscul ca unele femei să-l facă de două ori. Dar 
de multe ori sanepidul nu-l distribuie şi MF nu-l au.  

• Carnetul Gravidei există la nivelul medicilor de familie şi îl completează, dar medicii spe-
cialişti nu au timp să-l completeze (în unele judeţe). Există o nouă fişă de monitorizare şi 
raportare la Casa de asigurări şi, de aceea, în unele cazuri, nu se mai dă Carnetul Gravidei.  

• Gravidele nu sunt interesate de acest carnet, aşteaptă de la medic să le ofere informaţii,  
nu-şi exprimă nelămuririle, nu sunt receptive, îşi ascund viciile (fumat, consum de alcool), 
se adresează medicului doar pentru bilete de trimitere şi reţete compensate, primesc 
informaţii necesare de la prietene, familie, pliante şi alte mijloace de comunicare. 

 
Vizitele la domiciliu 

Gravidele au fost chestionate asupra 
oportunităţii de a fi vizitate la domiciliu de 
către un membru al echipei medicale. În 
proporţie covârşitoare de 91,4%, au apreciat 

acest serviciu ca fiind util şi dorit, serviciu ce a 
funcţionat în România ani de zile. În prezent, 
numai 5,7% din gravide au fost vizitate de 
către medic şi 2,2% de către asistenta medicului 
de familie (Figura 23). 

 
Figura 23. Procentul femeilor care au fost vizitate şi care ar fi dorit să fie vizitate la 

domiciliu în timpul sarcinii de un profesionist 
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Rezumat focus grup profesionişti 

Aveţi program de vizită a gravidei la domiciliu? 

• Deoarece există foarte multe consultaţii pentru un singur MF, timpul pentru discuţii cu 
mamele este foarte scurt.  

• În cazul gravidelor care nu se pot deplasa şi solicită vizita asistentei la domiciliu, acest 
lucru se face.  

• Unii profesionişti susţin că femeile gravide trebuie vizitate acasă de la 6 luni, iar până la un 
an copilul trebuie vizitat lunar, susţinând că legislaţia prevede vizitarea gravidei de două 
ori prenatal şi de două ori postnatal, lăuza şi nou născutul săptămânal în prima lună, apoi 
de două ori pe lună până la un an.  

• În unele cazuri, gravidele sunt invitate la cabinet şi li se recomandă 12 consultaţii 
prenatale; în alte cazuri, profesioniştii mai vorbesc cu ele şi la telefon.  

• De obicei, se fac vizite la domiciliu, la familiile în dificultate. Gravidele cu tratament 
cronic pentru TBC, lues, boală psihică sunt vizitate mai des de către AMC.  

• Se fac vaccinări la domiciliu.  
• În cele mai multe cazuri, gravida se vizitează doar ca urgenţă şi sugarii până la 2 luni, 

pentru educarea familiei despre îngrijirea, creşterea şi dezvoltarea copilului (de exemplu, 
înfăşatul copilului).  

• Lipsesc protocoalele pentru astfel de vizite (când şi cum ar trebui făcute).  

 
Recomandări pentru modalitatea naşterii 

În ceea ce priveşte recomandarea medi-
cului privind modul de naştere: 53% dintre 
gravide au primit recomandare de naştere 

vaginală, 16,1% de naştere prin cezariană, iar 
22,6% nu au primit nicio recomandare pe 
durata sarcinii. 

 

Rezumat focus grup profesionişti 

Cum se decide tipul naşterii? 

• Cezariana se decide la indicaţii medicale sau la cerere. Această modalitate de naştere se 
realizează şi datorită stării de sănătate fizică şi psihică a mamei, care nu este (întotdeauna) 
pregătită pentru naştere; se ţine cont şi de patologia gravidei şi de factorii de mediu; sunt 
situaţii când gravidele obosesc şi nu mai participă la actul naşterii, de aceea se preferă 
cezariana.  

• Mass-media are o influenţă negativă asupra modalităţii de a naşte: fie promovează prea 
mult cezariana, fie discută prea mult despre riscurile pe care le are o naştere pe cale 
naturală sau despre ce întâmplări negative pot să apară la acest tip de naştere.  

• În unele zone ale ţării, cezarienele sunt cam 50% din numărul naşterilor, dar în prezent 
sunt mai puţine cezariene în judeţul nostru pentru că nu există Ocitocina.  

• Cezariana se decide pentru siguranţa actului naşterii şi prevenirea acuzaţiilor din partea 
familiei de mal praxis. 

• Medicul decide tipul de intervenţie în funcţie de: boli cronice ale mamei, travaliu 
prelungit, făt mare, naştere cezariană anterioară, naştere multiplă, poziţia fătului, 
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disfuncţie uterină şi alte probleme medicale care pot interveni şi afecta mama sau fătul. În 
general, însă, se recomandă naşterea normală, naturală dacă este posibil. 

• La nivel urban şi în rândul tinerelor intelectuale se observă orientarea către naşterea 
naturală şi alăptare. Totuşi, cam 75% dintre gravide solicită cezariana pentru evitarea 
durerilor.  

 
Recomandări pentru un curs normal al 

naşterii 

Femeile care au utilizat serviciile prena-
tale au fost întrebate dacă au primit de la 
personalul medical sfaturi/ recomandări cu 
privire la alimentaţie, modul de viaţă în anu-
mite componente ale sale, pregătirea pentru 
naştere, alăptare, îngrijirea copilului, precum şi 
despre obiceiuri cu potenţial mare de risc 

pentru sănătatea mamei şi a copilului. După 
cum se constată în Figura 24, zonele cele mai 
neacoperite privesc îngrijirea copilului şi 
alăptarea. Extrem de puţine femei au primit 
recomandări de a urma cursuri prenatale 
(şcoala mamei). Aşa cum se va prezenta în 
capitolul “După naştere” aceste informaţii sunt 
hotărâtoare pentru decizia de a alăpta precoce 
şi timp îndelungat copilul.  

  
 

Figura 24. Procentul femeilor care au primit diferite recomandări de la medic  
pentru bunul mers al sarcinii 
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Rezumat focus grup medici de familie 

Cine oferă informaţii gravidelor? 

În unele cazuri, medicul specialist O-G este cel care le oferă informaţii despre naştere şi de la care 
aşteaptă unele răspunsuri. Post-natal mamele doresc informaţii legate de alăptare, igiena copilului, 
vaccinari, reţete, concediul de la MF.  

 
Recomandări pentru evitarea unor situaţii de 

risc 

Multe femei nu au fost informate asupra 
semnelor de alarmă care necesită intervenţie imediată 
în sarcină. Informaţiile despre naştere, managementul 
durerii sau tehnicilor de respiraţie au fost oferite la 
mai puţin de jumătate dintre gravide (Figura 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25. Procentul femeilor care au primit informaţii despre următoarele aspecte: 
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Foarte puţine femei au discutat în cadrul 
vizitelor prenatale despre concediile prenatale 
şi de îngrijire şi importanţa lor pentru 

dezvoltarea normală a sarcinii şi oportunitatea 
îngrijirii adecvate a copilului. 

 
Figura 26. Titlu??? 

 

 
 
Oferirea unor materiale informative scrise 
gravidelor 

Peste două treimi dintre femei au afirmat că nu 
primiseră materiale informative în timpul 

sarcinii, de la medicii care le-au acordat îngrijiri 
prenatale (Figura 27). 

 
Figura 27. Aţi primit materiale informative de la profesionişti? 

 

 
În compensaţie, multe femei au afirmat că s-au informat pe cont propriu asupra sarcinii şi 

naşterii (Figura 28). 
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Figura 28. V-aţi informat şi pe cont propriu despre sarcină? 
 

 
 

Cu toate acestea, gradul de satisfacţie al femeilor privind îngrijirile prenatale acordate este 
foarte mare (Figura 29). 
 

Figura 29. Aţi avut încredere în felul în care v-a îngrijit? 
 

 
 

Peste 80% dintre gravide apreciază că au 
fost tratate bine şi foarte bine de medici la 
consultaţia prenatală. Acest lucru este întărit şi 
de procentul mare de femei care a afirmat că 

medicul le-a explicat rezultatele investigaţiilor 
(93%) şi le-a încurajat să pună întrebări 
(Figurile 30 şi 31). 
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Figura 30. Vi se explicau rezultatele investigaţiilor medicale? 
 

 
 
 

Figura 31. Vă simţeaţi încurajată să puneţi întrebări? 
 

 
 

Doar o pondere mică a femeilor consi-
deră că serviciile prenatale ar fi deficitare/ 
neadecvate. Aspectul deficitar cel mai frecvent 

invocat a fost cel legat de personalul medical, 
în sensul că femeile simţeau că nu se acordă 
suficientă atenţie problemelor lor (Figura 32). 
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Figura 32. Ce v-a lipsit din serviciile prenatale? 
 

 
 

Propuneri pentru îmbunătăţirea serviciilor 

După cum rezultă din Figura 33, mai 
puţin de o treime dintre femei au propuneri 
pentru îmbunătăţirea serviciilor prenatale. 

Ponderea cea mai mare a propunerilor se 
referă şi de data aceasta la “atenţia persona-
lului”. 

 

Figura 33. Propuneri ale femeilor pentru îmbunătăţirea serviciilor prenatale 
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Rezumat focus grup profesionişti 

Există întâlniri cu grupuri de gravide/ familii? (de câte ori, gratuite, cine le organizează)? 
• Nu există astfel de grupuri organizate de MF. Există în sistem privat, cu sală de gimnastică, 

înot, consiliere prenatală, dar sunt foarte scumpe. 
Nu există, deoarece nu sunt spaţii, material didactic, curricula. 

• Nu se cunosc protocoale, legislaţie în vederea susţinerii acestor grupuri de suport.  
• Asistenţii comunitari şi mediatorii sanitari organizează întâlniri periodice, lunare cu 

gravidele de etnie rroma şi din mediul rural, organizate în spaţii puse la dispoziţie de către 
primarii din diferite localităţi. Acestea sunt informate cu privire la alimentaţia gravidei, 
investigaţii şi analize care se realizează pe perioada sarcinii, regim de viaţă sănătos, educaţie 
pentru sănătate, contraceptive, vaccinări ; sunt consiliate cuplurile cu probleme şi familiile 
cu o situaţie socio-economică precară. Aceste întâlniri se desfăşoară şi după naştere, sunt 
sprijinite pentru eliberarea actelor de identitate şi înregistrarea naşterii copilului, înscrise 
la un medic de familie dacă este cazul. 

 
Acompanierea gravidei de către soţ/ 

partener 

Din setul de întrebări adresat gravidelor 
pentru a cunoaşte în ce măsură soţii/ partenerii 
s-au implicat în acompanierea sarcinii, s-a 

evidenţiat că aproape jumătate dintre ei îşi 
însoţeau de fiecare dată partenera la consultaţia 
prenatală (46%), iar o treime dintre ei nu şi-au 
însoţit niciodată partenera (Figura 34).  

 
Figura 34. Vă însoţea soţul/ partenerul la consultaţia prenatală? 

 

 
 

Un procent de 80% dintre gravide au apreciat că soţii/ partenerii lor au ţinut cont de 
particularităţile lor emoţionale pe durata sarcinii (Figura 35). 
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Figura 35. A ţinut cont soţul/ partenerul de particularităţile dumneavoastră emoţionale? 
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Peste două treimi dintre femei au afirmat că soţii/ partenerii lor au preluat o parte a 

sarcinilor gospodăreşti în timpul sarcinii (Figura 36). 
 

Figura 36. Soţul/ partenerul a preluat o parte din sarcinile gospodăreşti? 

 
 

Aproape o treime dintre femei au apreciat că soţii lor au făcut “presiuni”, exprimând 
preferinţa pentru un copil de un anumit gen (Figura 37). 
 

Figura 37. Soţul/ partenerul dvs. a făcut „presiuni” că-şi doreşte un copil de anumit gen? 
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Capitolul IV 

NAŞTEREA 
 
 
 

Ca şi pentru celelalte capitole, chestio-
narul adresat mamelor a încercat să evidenţieze 
atât aşteptările mamelor de la serviciile medi-
cale pentru acest moment important cât şi 
măsura în care aceste servicii răspund 
aşteptărilor. Rezultatele au fost dezamăgitoare 
din ambele puncte de vedere: femeile nu au 
avut aşteptări prea mari şi nici serviciile nu au 
fost corespunzătoare unor standarde ridicate. 
Trebuie avut în vedere faptul că studiul a fost 
făcut exclusiv în maternităţile publice şi 
probabil că un interviu printre mamele care 
nasc în maternităţile private ar oferi date 
diferite. 

La întrebarea referitoare la modul în care 
a fost aleasă maternitatea, peste 50% dintre 
mame au declarat că au mers acolo deoarece 
cunoşteau un doctor, iar peste 40% deoarece 
maternitatea era mai aproape de casă. Foarte 
puţine cunoşteau, sau şi-ar fi dorit să bene-
ficieze de rooming-in. Încrederea în spital a 
fost un criteriu pentru numai 30% dintre femei 
(Figura 38). Răspunsurile dovedesc lipsa edu-
caţiei pentru sănătate şi a informării corecte, 
măcar în perioada de maternitate. Cunoaşterea 
unui doctor se face, după cum ştim, la reco-
mandarea unei prietene sau a unor cunoscuţi şi 
este, de obicei, total subiectivă. 

 
 
 

Figura 38. Criterii ale femeilor în alegerea maternităţii pentru naştere 
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În legătură cu tipul naşterii se constată o 

creştere a procentului de naşteri prin cezariană, 
tendinţă asemănătoare cu ceea ce se întâmplă 
în întreaga lume (30% este un procent totuşi 
ridicat) (Fig. 40). Discuţiile din focus grupuri 
au arătat că principala cauză a acestei tendinţe 
este teama de malpraxis. Dacă în alte ţări au 
început să fie luate măsuri serioase pentru 

combaterea acestui fenomen, de la educaţia 
mamelor până la bonusuri pentru spitalele care 
reduc numărul de cezariene, în sistemul 
românesc de sănătate nu se ia nicio măsură. 
Graficul următor arată că, în ultimii 10 ani, în 
România, procentul de cezariene s-a dublat 
(Figura 39). 

 
Figura 39. Evoluţia operaţiilor cezariene 1999-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fel de surprinzător pare procentul de 
naşteri provocate care depăşeşte 30% (Fig. 41). 
Acest fapt, altfel exprimat, înseamnă că peste o 
treime dintre copii vin pe lume nu atunci când 

trebuie în mod natural, ci atunci când au 
hotărât mama şi doctorul, în funcţie de 
dorinţele şi disponibilităţile lor (Figura 41). 

 
Figura 40. Titlu??? 
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Figura 41. Titlu??? 
 

 
 

În legătură cu cezariana, atrage atenţia 
procentul de 10% în care acest tip de naştere s-
a practicat deoarece mama avea o cezariană în 
antecedente. Acest fapt explică parţial spirala 
ascendentă a acestei practici, care se multiplică 
automat. De asemenea, este de remarcat 
numărul mare de mame care cred că raportat la 

naşterea naturală, cezariana este o soluţie mai 
bună pentru ele şi copil sau numai pentru ele 
(Figura 42). Deoarece chestionarele au fost 
anonime nu am putut analiza dacă există 
diferenţe de practici între maternităţile de 
diferite grade sau între judeţe sau între judeţe şi 
capitală. 
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Figura 42. Argumentele femeilor pentru recurgerea la cezariană 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Una dintre întrebări s-a referit la tipul de 
analgezie/anestezie care a fost utilizat. Cu 
rezerva că unele dintre mame nu au avut 
capacitatea să răspundă la o asemenea 
întrebare, frapează numărul foarte mic de 

peridurale utilizat în maternităţile din 
România (sub 10%), ceea ce poate fi o altă 
explicaţie privind teama mamelor de a naşte pe 
cale naturală (Figura 43). 
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Figura 43. Tipuri de analgezice utilizate în timpul travaliului şi naşterii – 

distribuţie procentuală 

 
Un alt grup de întrebări s-a referit la 

condiţiile în care s-au desfăşurat travaliul şi 
naşterea. Rezultatele arată că puţine femei au 
avut alături persoane apropiate în timpul 
travaliului. În timpul naşterii, proporţia 
gravidelor care au avut alături o persoană 

apropiată este de sub 1%. De altfel, majoritatea 
femeilor nu a ştiut că pot fi acompaniate în 
timpul travaliului. Aceasta se datorează atât 
condiţiilor fizice din maternităţi, pe care le 
vom analiza ulterior, cât şi unor cutume legate 
de igienă, teama de infecţii etc. 

 
Figura 44. Procentul aparţinătorilor prezenţi alături de gravidă în timpul travaliului 
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Figura 45. Aţi ştiut că cineva vă poate acompania în timpul travaliului? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dacă în peste jumătate din cazuri în sala 

de travaliu erau chiar mai mult de 2 paturi 
(Figura 46), este lesne de înţeles 
imposibilitatea prezenţei unui membru al 

familiei de a rămâne alături de femeia în 
travaliu, în condiţiile prezenţei şi altor femei în 
aceiaşi sală (Figura 47). 
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Figura 46. Numărul de paturi în sala de travaliu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Câte gravide se aflau simultan în travaliu în aceeaşi încăpere? 
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 Puţine spitale permit vizitarea femeilor în timpul travaliului. (Figura 48) 
 

Figura 48. Era permis să fiţi vizitată în timpul travaliului? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nu toate femeile aveau un acompaniament corespunzător din partea profesioniştilor în 
timpul travaliului. Doar 62% dintre femei primeau informaţii despre desfăşurarea travaliului 
(Figura 49). 
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Figura 49. Aţi primit informaţii de la profesionişti despre cursul travaliului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele mai multe femei au avut nevoie de sprijin 
din partea personalului fie din cauza durerilor, 
fie că le-a fost frică. Din figura 50 rezultă că 
multe gravide au beneficiat de sprijinul 
personalului pentru atenuarea starilor negative 
prin care treceau. Formele de sprijin de care s-
au bucurat femeile în timpul travaliului sunt 
prezentate în figura 51. În legatură cu oferirea 

de lichide, s-a remarcat faptul că 70% dintre 
gravide nu au primit lichide în timpul 
travaliului, în condiţiile în care prezentul 
studiu s-a desfăşurat într-o perioadă foarte 
caldă a anului. Multe gravide au precizat chiar 
că le-a fost interzis consumul de lichide în 
timpul travaliului. 

 
Figura 50. Procentul femeilor care se bucurau de atenţie din partea personalului în timpul 

travaliului (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au existat şi întrebări referitoare la alte facilităţi, precum tehnici de relaxare, mişcare etc.  
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Figura 51. Procentul femeilor care primeau diferite forme de sprijin din partea personalului 
în timpul travaliului (2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşa cum se menţiona la începutul 
capitolului, nici aşteptările mamelor nu au fost 
importante. După cum se ştie, marile 
schimbări din sistemele de îngrijire pentru 
mamă şi copil din lume au fost determinate de 
presiunile şi propunerile mamelor. Ele au 
utilizat propriile experienţe pentru a 
îmbunătăţi practicile existente.  

La întrebările referitoare la ce ar dori să 
schimbe în sistemul de îngrijire, răspunsurile 

au fost timide. 25% dintre femei nu ar dori să 
schimbe nimic şi o proporţie ceva mai mare 
(35%) ar dori să schimbe atitudinea persona-
lului (Figura 52). Aceste răspunsuri dovedesc 
lipsa de informare şi de cunoştinţe pe care 
mamele ar trebui să le dobândească măcar în 
perioada prenatală. 
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Figura 52. Propuneri ale femeilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor în timpul travaliului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câteva concluzii legate de acest capitol ar putea fi formulate astfel: 

• Sistemul sanitar din România necesită schimbări importante în domeniul asistenţei mamei 
şi copilului, schimbări care ţin atât de infrastructură cât şi de practicile curente. 

• Există o lipsă importantă de informare a mamelor privind practicile sănătoase pentru 
mamă şi copil, din care rezultă o indiferenţă faţă de sistemul de îngrijiri şi faţă de 
drepturile legitime ale mamelor. 

• Formarea personalului, introducerea de ghiduri şi protocoale de practică în maternităţi 
sunt măsuri care pot fi luate fără mari eforturi financiare şi care pot aduce beneficii 
importante mamelor şi noilor născuţi. 
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Capitolul V 

DUPĂ NAŞTERE 
 
 
 

Momentele imediat după naştere sunt 
extrem de importante pentru respectarea unor 
cerinţe care ţin de fiziologia sarcinii şi a 
naşterii. Respectarea nevoilor copilului imediat 
după naştere constituie, conform dovezilor de 
ultimă oră, cea mai importantă premiză pentru 
un bun start în viaţă şi, cu un impact pe 
termen lung, chiar pentru întreaga viaţă a 
copilului. Cele mai benefice practici dovedite 
ştiinţific sunt: 

• Întârzierea clampării cordonului ombi-
lical până la încetarea pulsaţiilor; 

• Contactul imediat după naştere „piele 
pe piele” prin aşezarea copilului pe 
burta mamei pentru: 
- încălzirea nou-născutului, 
- iniţierea primelor respiraţii, 
- colonizarea nou-născutului cu germeni 
prietenoşi, 
- iniţierea primei alăptări în cel mult o 
oră de la naştere, 
- prevenirea hemoragiei materne post-
partum, 
- instalarea unui ataşament securizant 
pentru mamă şi copil; 

• Nesepararea copilului de mamă după 
naştere prin rooming-in permanent. 

Din datele studiului a reieşit că mai mult 
de 84% dintre mame şi-au văzut copilul 
imediat după naştere (Figura 53). Dintre 
mamele care nu au fost anesteziate general, 
50% au avut un scurt contact fizic cu copilul 
(au pus mâna pe el, l-au pupat sau l-au ţinut pe 
burtă), iar 19% şi-au ţinut copilul pe burtă în 
primele momente după naştere. Copiii au fost 

ţinuţi pe burtă perioade scurte, de la câteva 
secunde până la cel mult 10 minute (un singur 
caz). Recomandarea OMS este ţinerea copilului 
pe burtă timp de 60 de minute. Dacă arătatul 
copilului este o cutumă veche şi care nu s-a 
pierdut, punerea copilului pe burtă şi iniţierea 
precoce a alăptării se practică în puţine cazuri. 
Aceste practici, care nu necesită eforturi 
financiare, ci numai schimbări de atitudine, 
sunt deosebit de importante pentru prevenirea 
mortalităţii materne şi a altor evenimente 
nedorite (hemoragii), precum şi pentru con-
struirea ataşamentului mamă-copil (important 
în prevenirea abandonului).  

Mai puţin de 40% dintre mame au stat în 
aceeaşi cameră (rooming-in) tot timpul cu 
copilul. Existenţa rooming-in-ului este una din 
primele condiţii de îngrijire adecvată a copilu-
lui, centrarea, în această perioadă, fiind pe    
neseparare şi pe alăptarea precoce şi „la cerere”. 
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Figura 53. Procentul femeilor beneficiare ale unor bune practici imediat după naştere 
 

 
 

Analizele longitudinale au arătat că există 
diferenţe semnificative în ceea ce priveşte 
vârsta copilului la prima alăptare. Acestea sunt 
în strânsă legătură cu ţinerea copilului pe burta 
mamei imediat după naştere: 

• 21% dintre femeile care şi-au ţinut 
copilul pe burtă au şi alăptat imediat, 
spre deosebire de 6,85% care nu şi-au 
ţinut copilul pe burtă; 

• După 6 ore de la naştere, 44% dintre 
femeile care-şi ţinuseră copilul pe burtă 
nu alăptaseră încă, spre deosebire de 

56,5% care nu şi-au ţinut copilul pe 
burtă; 

• După 12 ore de la naştere, 23% dintre 
femeile care-şi ţinuseră copilul pe burtă, 
nu alăptaseră încă, în timp ce procentul 
celor care nu îşi ţinuseră copilul pe 
burtă era de 36%; 

• După 18 ore de la naştere, doar 5,56% 
dintre femei care-şi ţinuseră copilul pe 
burtă nu alăptaseră încă, spre deosebire  
de 16% care nu şi-au ţinut copilul pe 
burtă. 
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Iniţierea primului supt în primele 
minute de viaţă ale copilului ar trebui să 
constituie parte a ritualului naşterii, pentru 
beneficiile incontestabile pe termen scurt şi 
lung, atât în ceea ce priveşte mama, cât şi 

copilul. În România, această practică este puţin 
adoptată, dovadă fiind procentul de numai 
10% al copiilor care au iniţiat suptul în primele 
30 de minute după naştere (Figura 54).  

 
Figura 54. La cât timp după naştere s-a iniţiat primul supt? 

 

 
 

 
Este îngrijorător faptul că mai mult de 

40% dintre copii iniţiază suptul la mai mult de 
12 ore după naştere, iar aproape o treime (28%) 
după 24 de ore după naştere. Contrar 
aşteptărilor, în această situaţie au fost nu 
numai copiii născuţi prin cezariană, ci şi copiii 
care s-au născut pe cale vaginală, ei 
reprezentând în jur de o treime din categoria 
celor puşi tardiv la sân. 

Analizele longitudinale au arătat că: 
- există diferenţe semnificative în ceea ce 

priveşte vârsta copilului la prima alăptare în 
funcţie de informarea sau recomandările 
referitoare la alăptare, făcute mamei în timpul 
sarcinii, la consultaţia prenatală: 

• 14,4% dintre femeile care au fost 
informate sau li s-au făcut recomandări 
cu privire la alăptare în timpul sarcinii, 

au alăptat imediat după naştere, spre 
deosebire de doar 7,2% care nu au fost 
informate. 

• După 6 ore, alăptaseră deja 52,75% 
dintre femeile care au fost informate în 
timpul sarcinii în legătură cu importanţa 
alăptării, a contactului precoce precum şi a 
legăturii cu copilul, spre deosebire de 
44,27% care nu au informate; 

• După 12 ore, alăptaseră deja 71,43% 
dintre femeile care fost informate în 
legătură cu importanţa alăptării, a con-
tactului precoce precum şi a legăturii cu 
copilul, spre deosebire de 64,89% care 
nu au fost informate; 

• După 18 ore, alăptaseră deja 89% dintre 
femeile care au fost informate în timpul 
sarcinii în legătură cu importanţa 
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alăptării, a contactului precoce precum 
şi a legăturii cu copilul spre deosebire 
de 85,50 % care nu au fost informate. 

Analiza de regresie a arătat că vârsta 
medie la prima alăptare este de 9,83 ore.  
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Instruirea mamelor, în cadrul materni-
tăţii, în ceea ce priveşte alăptarea constituie 
una din obligaţiile profesionale ale persona-
lului de la secţiile de neonatologie. 

Cu toate acestea, numai 60% dintre 
mamele cuprinse în eşantion au afirmat că au 
beneficiat de instruire, în maternitate, în 
ceea ce priveşte alăptarea. Un set de întrebări 
a fost pus mamelor pentru a identifica în ce 
măsură temele cheie au fost abordate în cadrul 
instruirii pentru alăptare. 

Tehnica alăptării se referă la informaţii 
privind poziţionarea corectă a copilului la sân. 
A fost cel mai des invocată tema în instruire de 
către mame (57%). 

 

Frecvenţa alăptării se referă la instrucţiu-
nile privind alăptarea la cerere sau după un orar, 
şi a fost menţionată doar de 13% dintre femei. 

Durata alăptării se referă la instruirea 
mamelor pentru alăptare exclusivă şi continu-
area alăptării până la doi ani şi peste, fiind 
menţionată de 20% dintre mame. 

Stimularea lactaţiei se referă la recoman-
darea punerii cât mai des la sân a copilului şi 
consumul corespunzător de lichide; a fost 
menţionată doar de 5% dintre femei. 

Importanţa alăptării priveşte furnizarea 
unor informaţii asupra beneficiilor alăptării pe 
termen scurt şi lung pentru copil şi mamă; a fost 
menţionată de 36% dintre femei (Figura 55). 

 
Figura 55. Ce teme au fost abordate în cadrul instruirii pentru alăptare? 

 

 
 
 
Datele de mai sus relevă faptul că instruirea a 
fost de cele mai multe ori deficitară. Aceasta nu 
înseamnă că mamele nu au fost instruite, ci mai 
degrabă instruirea nu a fost făcută în aşa fel 
încât să aibă un impact asupra lor. 77% dintre 

mame au afirmat că au primit materiale infor-
mative scrise (broşuri, pliante), dar care, până 
la discuţia cu investigatorii studiului, nu au fost 
niciodată deschise. 
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Pentru durata alăptării, este interesantă şi 
distribuţia răspunsurilor la întrebarea „Cât 
timp intenţionaţi să alăptaţi?”. 

În acest caz, mamele s-au împărţit în 
două părţi aproape egale: jumătate dintre ele 
intenţionau să alăpteze un anumit număr de 
luni, în intervalul 0-10 luni, iar cealaltă 
jumătate a indicat un anumit număr de luni pe 
intervalul 11-24 de luni. Mediana era aşezată 
undeva între 11 şi 12 luni (ca durata intenţiei 
de alăptare). Noutatea acestei situaţii constă în 
aceea că multe femei s-au familiarizat cu ideea 

alăptării prelungite, chiar dacă în practică vor 
decide altfel. 

Analiza de regresie arată că durata medie a 
perioadei de alăptare (intenţionată) este de 9,5 luni. 

La întrebarea „Cât timp intenţionaţi să 
alăptaţi exclusiv copilul?” răspunsurile mame-
lor au acoperit o plajă largă de vârste (mult 
peste 6 luni), iar aproape un sfert dintre ele nu 
au ştiut ce să răspundă. Aceste răspunsuri 
evidenţiază faptul că în multe locuri acest 
subiect nu este foarte des abordat în cadrul 
instruiri mamelor (Figura 56). 

 
Figura 56. Cât timp intenţionaţi să alăptaţi exclusiv? 

 

 
 

În legătură cu intenţia duratei alăptării 
exclusive, analizele longitudinale au arătat că 
există diferenţe semnificative în ceea ce pri-
veşte lungimea perioadei în care mama doreşte 
să alăpteze exclusiv, în funcţie de faptul că, 
după naştere, personalul medical a instruit sau 
nu mama cu privire la alăptare: 

• 86,25% dintre femeile informate în 
maternitate, cu privire la alăptare, încă 
nu doreau să întrerupă alăptarea 
exclusivă după o lună, spre deosebire de 
95,39% în cazul celor neinformate; 

• 71,67% dintre femeile informate în 
maternitate cu privire la alăptare 
afirmau că până la 3 luni de viaţă a 
copilului nu intenţionează, încă, să 
întrerupă alăptarea exclusivă, spre 
deosebire de 80,92% în cazul celor 
neinformate; 

• 47,08% dintre femeile informate în 
maternitate, cu privire la alăptare, 
afirmau că până la 5 luni de viaţă a 
copilului nu intenţionează, încă, să 
întrerupă alăptarea exclusivă, spre 

9 

22 22 

16 

8

23 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

3 luni 4-5 luni 6 luni Mai mult de 
6 luni 

Cât vrea copilul Nu ştie 

%



ACOMPANIEREA NAŞTERII. Raport final 
 

80 

deosebire de 50,66% în cazul celor 
neinformate; 

• 13,33% dintre femeile informate în 
maternitate, cu privire la alăptare, 
afirmau că până la 7 luni de viaţă a 
copilului nu intenţionează, încă, să 
întrerupă alăptarea exclusivă, spre 
deosebire de 31,58% în cazul celor 
neinformate. 

Analiza de regresie a determinat că 
durata medie a perioadei de alăptare exclusivă 
(intenţionată) este de 5,19 luni. 

Condiţiile de îngrjire ale lăuzelelor nu au 
fost, de fiecare dată, dintre cele mai priete-

noase. Referitor la condiţiile de cazare, 50% 
dintre mame au stat în saloane cu câte două 
persoane şi procentul celor care au stat în 
condiţii de aglomerare de la 4 la 9 persoane 
într-un salon a fost în jur de 25%. Cu puţine 
excepţii (2%), mamele au fost singure într-un 
pat. 

25% dintre mame nu au fost mulţumite 
de curăţenia din spitale.  

Aproape trei sferturi dintre mame au 
născut în maternităţi unde li s-a cerut să aducă 
de acasă/să cumpere diferite materiale consu-
mabile (Figura 57). 

 (Figura 56). 
 

Figura 57. V-aţi procurat singură materiale consumabile,  
medicamente pentru îngrijiri şi tratamente 

 

 
 

Mamele au fost întrebate ce anume ar 
dori să se schimbe în maternitate, astfel încât 
calitatea serviciilor să fie mai bună. Peste 50% 
dintre mame nu au avut de făcut nicio 

propunere. Propunerile celorlalte au vizat: o 
mai mare atenţie din partea personalului, 
dotare mai bună, curăţenie şi existenţa medica-
mentelor (Figura 58). 
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Figura 58. Propuneri ale mamelor pentru îmbunătăţirea condiţiilor în maternităţi 

 

 
 

Întrucât, la ora actuală, în România nu 
există standarde (proceduri actualizate pentru 
îngrijirea mamei şi a copilului imediat după 
naştere) au fost adoptate ca referinţe, pentru 

acest capitol, standardele OMS pentru 
„îngrijirile prietenoase ale copilului” din cadrul 
iniţiativei “Spitale prietene ale copilului”. 

 

Standarde OMS pentru îngrijiri prietenoase ale mamei şi copilului 

• Copilul este arătat mamei imediat după naştere. 
• Copilul este aşezat pe burta mamei sau mama a avut un contact fizic cu el. 
• Iniţiază primului supt în primele două ore. 
• Mama este informată despre greutatea, scorul Apgar şi alte aspecte privind starea copilului. 
• Mama şi copilul stau de la început şi permanent în sistem rooming-in. 
• Mama ocupă singură un pat. 

 
Aplicând cumulativ toate aceste condiţii pentru eşantionul nostru, doar 14% dintre femei  

s-au încadrat în aceste cerinţe. 
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Capitolul VI  

PREGĂTIREA VENIRII ACASĂ A COPILULUI ŞI SUSŢINEREA MAMEI/ 
PĂRINŢILOR ÎN PRIMELE LUNI DUPĂ NAŞTERE 
 
 
 

Venirea pe lume a unui nou membru 
marchează, pentru familie, o etapă nouă, 
caracterizată de numeroase schimbări, menite 
să ofere copilului un mediu cât mai confortabil 
şi primitor, dar aduce cu sine şi numeroase 
modificări ale rutinei zilnice. 

Chiar dacă în primii ani copilul îşi va 
petrece mai mult timp în preajma mamei, 
studiile internaţionale promovează ideea că 
acesta este bine să fie învăţat cu un anumit 
spaţiu, un loc al lui. 

Există situaţii speciale, familii nume-
roase, care locuiesc în apartamente mici, în 

care nu se poate amenaja o cameră specială, 
însă chiar şi aşa bebeluşul poate avea un colţ 
numai al lui. 

Dintre mamele chestionate, 40,8% au 
pregătit o cameră specială pentru copil, 37,6% 
au pregătit un colţ al copilului, în timp ce 
21,2% nu au pregătit nimic. Acest lucru se 
poate explica prin lipsa unei situaţii materiale 
corespunzătoare, dar şi prin existenţa unor 
superstiţii, conform cărora nu trebuie amena-
jată camera copilului înainte de venirea pe 
lume a acestuia (Figura 59).  
.

 
 

Figura 59. Procentul părinţilor care au amenajat un spaţiu pentru copil 
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Părinţii s-au pregătit, în general, pentru 

venirea copilului, cumpărând următoarele 
obiecte necesare creşterii şi îngrijirii acestuia: 
69,6% pătuţ, 31,4% masa de înfăşat, 44,4% 
jucării, 71,5% cădiţă de baie, 89,8% haine, 

71,7% lenjerie pentru baie şi după, 70,4% 
produse de igienă (săpun, şampon, ulei pentru 
masaj), 52,4% cărucior, 50,4% termometru şi 
19,4% cântar.  
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Figura 60. Ponderea părinţilor care au achiziţionat diferite bunuri 
necesare îngrijirii copilului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele câteva zile petrecute în maternitate 
sunt doar de acomodare pentru mamă. 
Adevăratele încercări încep din clipa în care 
copilul este adus acasă. Noua responsabilitate 
poate fi copleşitoare; mama se poate simţi 
depăşită de situaţie, nesigură, frustrată. 

Indiferent cât de bine este pregătită 
sufleteşte pe perioada sarcinii, răbdarea şi 
suportul moral oferit de partener şi de familie 
vor fi benefice pentru proaspăta mamă. 

La întrebarea dacă vor primi ajutor 
pentru creşterea copilului şi la treburile 
gospodăreşti cotidiene la întoarcerea acasă, 
93,3% dintre mamele chestionate au răspuns 
afirmativ. Astfel: 72,2% vor fi ajutate de către 
soţ, 58,6% de către mamă, 29,8% de către 
soacră, 5,1% de altă rudă, 3,4% de altă persoană 
şi 0,4% de către bonă.  
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Figura 61. Procentul mamelor care vor beneficia de ajutorul diferitelor rude/ persoane, 
după revenirea de la maternitate 
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În această perioadă este important ca 
mama să acorde răgazul necesar refacerii 
depline, să se ocupe de activităţi strict necesare, 
legate de alimentaţia şi igiena sugarului, iar 
timpul rămas să-l utilizeze pentru refacere. 

Chiar dacă şi pentru tată este o situaţie 
nouă, acesta va încerca să se implice mai mult 
în aspectele casnice ale vieţii cuplului, să fie 
alături de mamă, să o susţină şi să-i câştige 
încrederea.  

Referitor la activităţile care vor fi preluate 
de către soţ/partener în gospodărie după 
venirea acasă a copilului, mamele susţin în 
proporţie de 85,7% că soţul/partenerul va 
prelua cumpărăturile, 72,9% activităţile ludice 
cu copilul, 68,8% plimbatul copilului, 35,3% 
preparatul hranei pentru familie, 33,5% baia 
copilului, 25,1% îngrijirea celorlalţi copii, 
14,9% spălatul rufelor, 11,8% călcatul rufelor 
(Figura 62). 

 
Figura 62. Activităţi ce vor fi preluate de soţ/partener în gospodărie  

după revenirea de la maternitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concediul pentru îngrijirea copilului 
se acordă la cerere, oricăruia dintre părinţi. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 
persoanele care, în ultimul an, anterior datei 
naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni 
venituri profesionale supuse impozitului pe 
venit, beneficiază de concediu pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum 
şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 
de lei (RON). Începând cu 1 ianuarie 2009 
există posibilitatea de a opta între o indemni-
zaţie de 600 de lei lunar sau 85% din media 
veniturilor realizate în ultimele 12 luni con-
form Legii 257/31.10.2008. 
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Condiţii cumulative sunt: să fie cetăţean 
român, cetăţean străin sau apatrid, să aibă 
domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României 
şi să locuiască împreună cu copilul pentru care 
solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi 
îngrijirea acestuia. 
 Din datele furnizate de femei rezultă că 
doar 51% beneficiază de dreptul de a sta în 
concediu pentru îngrijirea copilului. Toate 
aceste mame optează pentru a beneficia de 
acest drept, pentru perioade variabile de timp. 

Peste 50% dintre mame aleg să stea 2 ani în 
concediu de îngrijire pentru copil. 6% dintre 
mame îşi vor relua activitatea profesională la 
puţin timp după naştere, de teama pierderii 
serviciului sau a carierei profesionale. 

Două dintre motivele pentru care mama 
nu va sta în concediul de îngrijire a copilului 
sunt: 7% din teama de a-şi pierde serviciul, iar 
3,5% deoarece vor să-şi continue cariera.  
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Concediul paternal se acordă cu scopul 

de a asigura participarea efectivă a tatălui la 
îngrijirea noului născut şi constă într-o peri-
oadă de timp de 5 zile lucrătoare, în cazul în 
care titularul este asigurat în cadrul sistemului 
asigurărilor sociale de stat. 

Tatăl copilului nou-născut are dreptul la 
concediu paternal conform Legii 210/31 
decembrie 1999. 

În cazul în care tatăl a absolvit un curs de  
puericultură atestat, durata concediului se ma-
jorează la 15 zile lucrătoare. 

Concediul paternal nu trebuie confundat 
cu concediul pentru creşterea copilului până   

la 2 ani. 
La întrebarea dacă soţul/partenerul va sta în 

concediu paternal, mamele au răspuns că 91,2% 
dintre taţi nu vor sta în concediul paternal.  
 Studiul a vizat şi preocupările mamei 
pentru momentul întoarcerii copilului acasă. 
Aproape o cincime dintre mame a discutat cu 
un profesionist despre îngrijirea copilului (cum 
să-l hrănească, cum să-i facă baie, când să-i facă 
vaccinurile). Din figura care urmează rezultă că 
cele mai multe mame au avut această discuţie 
cu medicul de familie (Figura 63). 

 
 

 
Figura 63. Cu care profesionişti aşi discutat despre îngrijirea copilului? 
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Aveţi program de vizită la domiciliul lăuzei şi al nou născutului? Frecvenţa, în ce situaţii? 
Protocol, legislaţie. Ce informaţii le oferiţi şi cu ce frecvenţă? 

• Deoarece există foarte multe consultaţii pentru un singur MF, timpul pentru discuţii cu 
mamele este foarte scurt.  

• Există opinii diferite în legătură cu vizita la domiciliu: 

18,6 

4,7 

6,2 6,1 

4,5 

0,4 
1,6 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Medicul de familie

Moaşa 

Medicul pediatru 

Medicul NN

Asistenta medicală 

Psihologul 

Asistentul social 

% 



ACOMPANIEREA NAŞTERII. Raport final 
 

90 

• Mamele sunt vizitate de către MF după ieşirea din spital, apoi după o lună de la naştere. 
• În cazul nou născutului se procedează astfel: zilnic în prima săptămână, apoi o dată pe 

lună, până la un an. Dar casa nu decontează decât 3 vizite: la externare, la două luni şi la 
patru luni. Se decontează foarte puţin, 1,5 puncte între 5-8 lei. Practic, benzina şi timpul 
până la domiciliul pacienţilor implică cheltuieli mai mari, suportate adesea de către MF, 
din propriul buzunar.  

• Unii profesionişti susţin că până la un an, copilul trebuie vizitat lunar şi că legislaţia 
prevede vizitarea lăuzei de două ori postnatal şi a nou născutului săptămânal în prima 
lună, apoi de două ori pe lună până la un an.  

• De obicei mamele îşi anunţă MF de familie când ies din maternitate. 
• Mămicile se prezintă mult mai frecvent la medicul de familie pentru lapte praf, 

pretinzându-l ca pe un drept al lor. Din păcate, medicii de familie recomandă abuziv 
înlocuirea sânului cu laptele praf, pretinzând că laptele este slab. 

• De obicei se fac vizite la domiciliu familiilor în dificultate. În aceste cazuri, vaccinările se 
fac tot la domiciliu.  

• Pentru educarea familiei în îngrijirea, creşterea şi dezvoltarea copilului (de exemplu 
înfăşatul) se vizitează doar sugarii până la 2 luni.  

• Lipsesc protocoalele pentru astfel de vizite (când şi cum ar trebui făcute).  

 
Îngrijirea post-natală 

31% dintre mame au stabilit medicul 
pediatru al copilului, încă înainte de naştere. 

Mamele cred că ar fi binevenită vizita 
periodică (acasă) a unui profesionist care să o 
îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului 
(Figura 64).  

Figura 64. Procentul mamelor care ar fi dorit să fie vizitate 
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Comunicarea dintre profesionişti în supravegherea copilului 

În unele judeţe, modalităţile de comunicare sunt: scrisoare medicală, fişa de observaţie a copilului, 
carnetul de vaccinări, eliberate mamei la externarea din spital, cu care aceasta se prezintă la 
cabinetul medicului de familie pentru înscrierea nou-născutului. 
Există situaţii rare, în care medicul neonatolog anunţă medicul de familie din teritoriu despre 
externarea unui copil cu probleme grave de sănătate. 

 
Referitor la alocaţia de stat şi actele de 

identitate ale părinţilor, studiul arată că: 
� 12% dintre mame au discutat cu un 

profesionist despre alocaţiile de stat 
oferite copilului; 

� 6,1% au discutat cu asistentul medical, 
3,3% cu asistentul social, 2,0% cu 

medicul despre întocmirea certificatului 
de naştere al copilului, în timp ce 88,6% 
nu au discutat sau nu răspund; 

� 97,6% dintre mame aveau acte de 
identitate valabile şi 95,1% dintre taţi 
aveau acte valabile. 

. 
 

Rezumat focus grup profesionişti 

Cum se procedează în situaţia copilului fără identitate? 
• Aceşti copii sunt consultaţi, se consemnează consultaţia dar, de exemplu, nu li se face 

vaccinul. Există cazuri de copii de 7 ani fără acte de identitate, fără CNP. Aceşti copii nu 
pot beneficia de servicii medicale. 

• AMC face demersuri pentru obţinerea actelor de identitate de către gravide, înainte de 
momentul naşterii.  

• AMC se implică împreună cu asistentul social şi poliţia pentru înregistrarea naşterii 
mamei sau/ şi a copilului. 

• Se anunţă primăria - SPAS, Politie şi DGASPC.  
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Capitolul VII 

IMPLICAREA TATĂLUI ÎN ACOMPANIEREA PERINATALĂ – studiu de caz 
 
 
 

Pentru dezvoltarea optimă a copilului este 
necesară implicarea tatălui în activităţile de îngrijire 
ale acestuia. Tatăl constituie un suport pentru mamă, 
contribuind la crearea unui mediu familial echilibrat. 

În studiu au fost intervievaţi 46 de taţi. Dintre 
aceştia, 40 au fost prezenţi în spital în timpul 
travaliului şi al naşterii dar numai 17 dintre ei ar fi 
dorit să asiste la momentul naşterii. 

Referitor la emoţiile trăite de taţi în aceste 
momente, răspunsurile lor reliefează următoarele 
stări: bucurie (33), emoţie (5) şi îngrijorare (5). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 65. Starea emoţională a tatălui 
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În legătură cu momentul în care soţii/ partenerii şi-au văzut soţiile/ partenerele, se evi-

denţiază că mai mult de jumătate dintre ei şi-au întâlnit soţiile/ partenerele în prima oră după 
naştere. 
 

Figura 66. La cât timp după naştere v-aţi văzut soţia/ partenera după nastere? 

 
 
Reacţiile soţilor/partenerilor la vederea soţiilor/ partenerelor au fost: 20 au sărutat-o, 10 au 
întrebat-o dacă se simte bine, 9 au felicitat-o şi 7 nu au dorit să răspundă. 
 

Figura 67. Ce i-aţi spus prima oară? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 dintre soţi/parteneri au oferit soţiilor/partenerelor flori. 
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Întrebaţi la cât timp după naştere şi-au văzut copilul, 21 dintre taţi au răspuns că l-au văzut 
în prima oră.  
 

Figura 68. La cât timp după naştere v-aţi văzut copilul? 
 

 
 

Referitor la ce au simţit când şi-au văzut copilul, 37 dintre taţi au fost fericiţi şi bucuroşi.  
 

Figura 69. Ce aţi simţit când v-aţi văzut copilul? 
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ANEXE 
 

 
 

INSTRUMENTE DE CULEGERE A DATELOR 
 
 
 

CAPITOLUL I 

Date de identificare privind mama 
 
 
 
1. Data naşterii mamei zz........../ll............/an...........     9. nu ştie  
 
2. Locuiţi acum în:  
1 = Mediul urban     2 = Mediul rural    9 = nu răspunde 
 
3. Etnia 
1 = română   2 = maghiară  3 = rromă   4 = alta   9 = nu răspunde 
 
4. Ultima şcoală absolvită este: 
1 = Fără şcoală 
2 = Şcoala primară (cel mult 4 clase)  
3 = Şcoala generală 
4 = Şcoala profesională 
5 = Liceu 
6 = Şcoala postliceală 
7 = Universitate/Facultate 
9 = Nu răspunde 
 
5. În prezent sunteţi: 
1 = căsătorită luna.......anul..........  2 = uniune consensuală  
3 = divorţată/separată/ văduvă  4 = celibatară    9 = nu răspunde 
 
6.Aveţi: 
1 = aragaz   2 = televizor   3 = frigider    4 = maşină de spălat 
5 = telefon mobil  6 = closet cu apă  7 = încălzire centrală  8 = automobil 
9 = cd player   10 = pc   11 = camera video 
 

* 
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CAPITOLUL II 

Sarcina 
 
 
200. A fost o sarcină planificată? 

1 = da   2 = nu   9 = nu răspunde 
Comentarii dacă este cazul............................................................................................................... 
 
201. A fost o sarcină naturală sau prin fertilizare artificială? 

1 = naturală    2 = fertilizare în vivo/vitro  3 = urmare a unui tratament  
9 = nu răspunde 

 
202. Cum aţi aflat că sunteţi însărcinată? (răspuns multiplu) 
1 = absenţa menstruaţiei 
2 = auto-test de sarcină (la ce vârstă a sarcinii faţă de ultima menstruaţie ______________) 
3 = examen ginecologic (la ce vârstă a sarcinii faţă de ultima menstruaţie ______________) 
4 = alte situaţii, precizaţi ................................... 
9 = Nu răspunde 
 
203. În a câta săptămână de sarcină eraţi când aţi aflaţi că sunteţi însărcinată?...............  

8. nu ştie   9. nu răspunde 
  
204. Ce aţi simţit când aţi aflat că sunteţi însărcinată? 

1 = bucurie   2 = îngrijorare 3 = tristeţe 4 = alt răspuns 
(Care............................) 

9 = nu răspunde 
 
205. Soţul/partenerul cum a reacţionat la aflarea veştii că sunteţi însărcinată?  
(răspuns multiplu) 
1 = s-a bucurat  
2 = a fost surprins, nu s-a aşteptat, dar s-a bucurat 
3 = a fost surprins  
4 = a spus că nu este acum momentul 
5 = a sugerat să întrerup sarcina 
6 = mi-a spus să fac cum cred eu de cuviinţă 
7 = mi-a spus că nu este copilul lui 
8 = m-a ameninţat cu părăsirea/alungarea 
9 = a aflat mai târziu 
10 = altele (care.......................................................................................................................) 
99 = nu răspunde 
 
206. În a câta săptămână de sarcină v-aţi anunţat soţul/partenerul?  

........................  8. nu ştie   9. nu răspunde 
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207. Părinţii dumneavoastră ce reacţie au avut la aflarea veştii că sunteţi însărcinată? 
(răspuns multiplu) 
1 = s-au bucurat 
2 = au fost surprinşi 
3 = s-au îngrijorat 
4 = s-au revoltat 
5 = m-au ameninţat cu alungarea  
6 = nu au ştiut 
7 = nu am părinţi 
8 = altele (care.......................................................................................................................) 
9 = nu răspunde 
 
208. În a câta săptămână de sarcină v-aţi anunţat părinţii? 
........................   8. nu ştie   9. nu răspunde 
 
209. Părinţii soţului/partenerului ce reacţie au avut la aflarea veştii că sunteţi însărcinată? 
(răspuns multiplu) 
1 = s-au bucurat 
2 = au fost surprinşi 
3 = s-au îngrijorat 
4 = s-au revoltat 
5 = m-au ameninţat cu alungarea  
6 = nu au ştiut 
7 = nu are părinţi 
8 = altele (care.......................................................................................................................) 
9 = nu răspunde 
 
210. În a câta săptămână de sarcină aţi anunţat părinţii soţului/ partenerului? 

........................   8. nu ştie   9. nu răspunde 
 
211. În a câta săptămână de sarcină v-aţi anunţat prietenii? 

........................   8. nu am prieteni    9. nu răspunde 
 
212. Aveţi serviciu? 

1 = da  2 = nu→ mergi la Q 221  
 
213. Cu contract de muncă? 

1 = da  2 = nu   9 = nu răspunde 
 

214. Veţi beneficia de alocaţia pentru îngrijirea copilului? 
1 = da  2 = nu 
 
215. Funcţia şi locul de muncă ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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216. L-aţi informat pe şeful dumneavoastră că sunteţi însărcinată? 
1 = da  2 = nu   9 = nu răspunde 

 
217. În a câta săptămână de sarcină v-aţi anunţat şeful? 

.......................   9 = Nu răspunde 
 
218. A avut o consecinţă faptul că l-aţi anunţat? 
1 = mi-a oferit condiţii de muncă protective în conformitate cu legea 
2 = nu a avut nicio urmare, am lucrat în aceleaşi condiţii ca înainte 
3 = altele (care................................................) 
9 = Nu răspunde 
 
219. Aţi cerut modificări ale condiţiilor de muncă? 
1 = da   2 = nu 
De ce nu ___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
220. Munca dumneavoastră presupune:  
1 = activitate în aer liber.................................................................................................da/nu 
2 = la seră........................................................................................................................da/nu 
3 = activitate la un complex zootehnic în preajma animalelor.......................................da/nu 
4 = deplasări....................................................................................................................da/nu 
5 = contact cu substanţe chimice.....................................................................................da/nu 
6 = activitate la temperaturi înalte...................................................................................da/nu 
7 = activitate la temperaturi joase....................................................................................da/nu 
8 = contact cu praf...........................................................................................................da/nu 
9 = vibraţie.......................................................................................................................da/nu 
10 = lucru cu publicul......................................................................................................da/nu 
11 = conducere vehicule transport public........................................................................da/nu 
12 = în schimburi de noapte.............................................................................................da/nu 
13 = stat în picioare..........................................................................................................da/nu 
14 = transport/manipulare obiecte grele..........................................................................da/nu 
15 = altele  
 
221. Aţi fumat în viaţa dumneavoastră cel puţin 100 de ţigări?  

1 = da  2 = nu   9 = nu răspunde  
 
222. În ultimele 30 de zile, aţi fumat?  

1 = în fiecare zi  2 = aproape în fiecare zi 
3 = uneori    4 = deloc �Mergi la Q 224  9 = nu răspunde 

 
223. Câte ţigări aţi fumat? 

1 = 1-5 ţigări  2 = 6-10 ţigări  3 = peste 10 ţigări  
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224. Aţi consumat cel puţin o băutură spirtoasă sau vin pe lună în ultimele 3 luni? 
1 = da  2 = nu   9 = nu răspunde  

 
225. Aţi consumat cel puţin o băutură spirtoasă sau vin zilnic în ultimele 3 luni? 

1 = da  2 = nu   9 = nu răspunde  
 
226. Aţi consumat vreodată pe parcursul sarcinii? 
1 = marijuana/canabis............................da, când ultima oară?................./ nu 
2 = heroină.............................................da, când ultima oară?................../ nu 
3 = cocaină.............................................da, când ultima oară?................../ nu 
4 = morfină............................................. da, când ultima oară?................/ nu 
5 = pilule extasy......................................da, când ultima oară?................./ nu 
6 = aurolac.............................................da, când ultima oară?.................../ nu 
7 = diazepam..........................................da, când ultima oară?................../ nu 
8 = metadonă..........................................da, când ultima oară?................../ nu 
9 = calmante..........................................da, când ultima oară?.................../ nu 
99 = nu răspunde 
 

* 
 

CAPITOLUL III 

Îngrijirea prenatală 
 
 
300. La care medic v-aţi prezentat prima dată pentru îngrijire prenatală? 
1 = medicul de familie 
2 = medicul O-G din sistem public 
3 = medicul O-G din sistem privat 
4 = nu m-am prezentat la niciun medic în perioada prenatală pentru îngrijiri prenatale (de 
ce............................................. - mergi la Q 314) 
9 = nu răspunde 
 
301. În ce lună de sarcină v-aţi prezentat prima dată la un medic pentru îngrijire prenatală? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 99 = nu răspunde/nu-şi aminteşte 
 
302. De câte ori aţi fost la consultaţia prenatală? 
................................... ori   99 = nu răspunde/nu-şi aminteşte 
 
303. Medicul care a urmărit sarcina era: 
1 = medicul de familie...............................................da/nu 
2 = medicul O-G din sistem public............................da/nu 
3 = medicul O-G din sistem privat............................da/nu 
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9 = nu răspunde  
304. Ce investigaţii v-a recomandat medicul? 
1 = analize de sânge......................da/nu.................nu ştie 
Dacă da care ………………………………………………………………………………… în ce lună 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 = analize de urină. ..................... da/nu.................nu ştie  
Dacă da care ………………………………………………………………………………… în ce lună 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 = ecografie. ............................. da/nu...................nu ştie 
Dacă da care ………………………………………………………………………………… în ce lună 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 = altele (care…………………………………………….....................................în ce lună)  
Dacă da care ………………………………………………………………………………… în ce lună 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
305. Aţi plătit pentru vreuna dintre aceste investigaţii? 
1 = da (pentru care..............................................)  2 = nu   9 = nu răspunde 
 
306. Ce investigaţii se realizau uzual în timpul vizitelor prenatale? 
1 = măsurarea greutăţii………………………………..….da/ nu / uneori  
2 = măsurarea tensiunii arteriale……………………….da/ nu/ uneori 
3 = ascultarea bătăilor inimii copilului……………….da/ nu/ uneori 
4 = măsurarea bazinului…………………………….……da/ nu/ uneori 
5 = examinarea abdomenului …………………………..da/ nu/ uneori 
6 = sumar de urină……………………………………..…..da/ nu/ uneori 
7 = ecografie……………………………………................da/      nu/ uneori 
8 = altele (care……………………………...............) 
9 = nu răspunde/nu ştie  
  
307. Medicul care v-a urmărit sarcina a făcut recomandări cu referire la: (Citiţi-le toate 
variantele!) 
1 = dieta alimentară..........................da, în ce lună......................................../nu........nu ştie 
2 = obiceiul de a fuma...................... da, în ce lună......................................../nu........nu ştie 
3 = consumul de alcool..................... da, în ce lună......................................./nu........nu ştie 
4 = regimul de viaţă.......................... da, în ce lună......................................./nu........nu ştie 
5 = viaţa intimă................................. da, în ce lună......................................./nu........nu ştie 
6 = alăptare........................................ da, în ce lună......................................./nu........nu ştie 
7 = îngrijirea copilului....................... da, în ce lună......................................./nu........nu ştie 
8 = pregătirea pentru naştere............. da, în ce lună......................................./nu........nu ştie 
9 = să urmez un curs prenatal............ da, în ce lună......................................./nu........nu ştie 
99 = nu răspunde 
 
308. A discutat medicul vreodată cu soţul /partenerul dvs. despre importanţa suportului 
emoţional de care aveţi nevoie din partea lui şi a celor din jur? 
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 1 = da   2 = nu   3 = nu ştiu   9 = nu răspunde  
309. Medicul care a urmărit sarcina v-a informat despre: 
1 = schimbările fizice în sarcină...................................................................da, în ce 
lună........./nu.................ns 
2 = schimbări emoţionale.............................................................................da, în ce 
lună........./nu.................ns 
3 = dezvoltarea fătului..................................................................................da, în ce 
lună........./nu.................ns 
4 = semnale de mare risc în timpul sarcinii..................................................da, în ce 
lună........./nu.................ns  
5 = tehnici de respiraţie şi relaxare în timpul travaliului..............................da, în ce 
lună......../nu.................ns 
6 = managementul durerii la naştere.............................................................da, în ce 
lună......../nu.................ns 
7 = tipuri de naştere.......................................................................................da, în ce 
lună......../nu.................ns 
8 = importanţa contactului precoce cu copilul..............................................da, în ce 
lună......../nu.................ns 
9 = importanţa legăturii permanente a mamei cu copilul după naştere........da, în ce 
lună......../nu................ns 
10 = alăptare...................................................................................................da, în ce 
lună......../nu................ns 
11 = importanţa respectării concediului prenatal...........................................da, în ce 
lună......../nu...............ns 
12 = rolul concediului de îngrijire al copilului................................................da, în ce 
lună........./nu................ns 
 
310. În timpul sarcinii vi s-a recomandat (profesioniştii) tratament cu: 
1 = acid folic da/nu  2 = fier da/nu  3 = vitamine da (menţionaţi tipul.............................)/ nu 
 9 = nu răspunde  
 
311. Din a câta lună de sarcină aţi luat? 
1 acid folic = din luna......   2 fier = din luna................. 
3 vitamine = din luna....................  9 nu răspunde  
 
312. Aţi făcut tratament cu acid folic şi înainte de sarcină? 
1 = da   2 = nu  3 = nu ştie 
 
313. Cunoaşteţi importanţa lor pentru sănătatea dumneavoastră şi a copilului? 
1 = da (.....................................)  2 = nu  9 = nu răspunde  
 
314. Aţi avut edeme în timpul sarcinii 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu  9 = nu răspunde  
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Atenţie! Dacă nu a fost niciodată la consultaţie prenatală mergi la Q 320. 
315. Medicul care v-a urmărit sarcina a recomandat naştere pe cale: 
1 = normală (vaginală)   2 = cezariană 
3 = nu mi-a recomandat nimic  9 = nu răspunde  
 
316. V-a explicat pe ce se bazează această 
recomandare?.................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
317. În ce lună de sarcină eraţi când medicul a făcut această recomandare? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
99 = nu ştie/nu răspunde 
 
318. Aţi primit carnetul gravidei? 
1 = da  2 = nu   9 = nu răspunde  
319. Medicul a consemnat în carnet evoluţia sarcinii? 
1 = da  2 = nu   9 = nu ştie/nu răspunde  
  
320. Aţi fost vizitată acasă de:  
1 = medic de familie............................da/nu 
2 = asistent medic de familie...............da/nu 
3 = asistent medical comunitar........... da/nu 
4 = mediator sanitar.............................da/nu 
5 = alţi profesionişti(care.............................................) 
9 = nu răspunde  
  
321. Aţi urmat vreun curs de educaţie prenatală? 
1 = da, în ce lună................. 2 = nu  9 = nu răspunde  
  
322. V-au folosit cele învăţate (pentru travaliu/ naştere/ după naştere)? 
............................................................................................................................................ 
9 = nu răspunde. 
 
323. Aţi primit materiale informative de la profesionişti? 
1 = da 
care.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2 = nu 9 = nu răspunde/nu ştie 
 
324. În ce lună de sarcină eraţi când aţi primit aceste materiale? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
325. Aţi căutat să vă informaţi (şi) pe cont propriu despre sarcină, naştere, copil 
1 = da  2 = nu  9 = nu răspunde 



ACOMPANIEREA NAŞTERII. Raport final 
 

104 

326. În ce lună de sarcină eraţi când aţi primit aceste materiale? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
327. Menţionaţi sursa 
1 = internet  2 = cărţi  3 = reviste  4 = broşuri  5 = pliante  
6. altele, care....................................................................  9 = nu răspunde 
 
328. Cum v-aţi simţit tratată de personalul medical la consultaţia prenatală? 
1 = foarte bine  2 = bine   3 = satisfăcător 4 = nesatisfăcător  9 = nu 
răspunde  
 
329. Vi se explicau rezultatele după ce eraţi examinată: clinic, cu ajutorul unor aparate sau 
pe baza unor probe biologice etc.? 
1 = da  2 = uneori 3 = nu   9 = nu răspunde  
330. Medicul arată interes faţă de întrebările care vă frământau, vă simţeaţi încurajată să 
puneţi întrebări? 
1 = da  2 = uneori da, alteori nu  3 = nu   9 = nu răspunde 
 
331. Aţi avut încredere în felul în care v-a/v-au îngrijit? 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu  9 = nu răspunde 
 
332. Ce v-a lipsit din serviciile 
prenatale?......................................................................................................................... 
 
333. Aveţi vreo propunere pentru îmbunătăţirea serviciilor 
prenatale?........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

Atenţie! Dacă nu are partener mergi la Q 400 
 
334. La consultaţia prenatală, vă însoţea de regulă soţul/partenerul? 
1 = da  2 = uneori  3 = nu   9 = nu răspunde  
  
335. Soţul/ partenerul a ţinut cont de anumite particularităţi emoţionale ale dvs. în timpul 
sarcinii? 
1 = da  2 = uneori 3 = nu   9 = nu răspunde  
 
336. A preluat o parte din sarcinile gospodăreşti pe care le realizaţi de obicei dvs.? 
1 = da  2 = uneori 3 = nu   9 = nu răspunde  
 
337. A făcut “presiuni” că îşi doreşte un copil de un anumit sex? 
1 = da, înainte de sarcină  2 = da, înainte de aflarea sexului  3 = nu    
9 = nu răspunde  
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338. Aţi simţit că este înţelegător? 
1 = da  2 = uneori  3 = nu   9 = nu răspunde  
 
339. Părinţii soţului/partenerului v-au susţinut în diferite moduri, în perioada sarcinii? 
1 = foarte mult 2 = mult  3 = puţin  4 = foarte puţin    
5 = deloc   9 = nu răspunde  
 
340. Părinţii dumneavoastră v-au susţinut în diferite moduri, în perioada sarcinii? 
1 = foarte mult 2 = mult  3 = puţin  4 = foarte puţin   
5 = deloc   9 = nu răspunde  
 

* 
 

CAPITOLUL IV 

Naşterea 
 
400. După ce criterii aţi ales maternitatea? 

1 = Apropierea de casă.............................................................da/nu 
2 = Cunoşteam un profesionist din maternitate.......................da/nu 
3 = Existenţa rooming-in..........................................................da/nu  
4 = Este un spital în care am încredere.....................................da/nu 
5 = Nu am ales-o, s-a intamplat.................................................da/nu  
 6 = Altele (care.................................................................................) 
 9 = nu răspunde  
 

401. Cine v-a însoţit la maternitate 
1 = soţul/partenerul   2 = mama   3 = alte rude   4 = prieteni 
5 = nimeni    9 = nu răspunde  
 
402. V-a examinat cineva la internare? 
1 = Medicul de gardă 
2 = Medicul ginecolog care m-a îngrijit 
3 = Asistenta medicală/moaşa 
4 = Nu m-a examinat nimeni 
 9 = nu răspunde  

 
403. Ştiaţi modalitatea în care veţi naşte? 
1 = da   2 = nu   9 = nu răspunde  

 
404. Naşterea a fost: 
1 = spontană   2 = provocată  9 = nu răspunde  
 
405. Modalitatea de finalizare a naşterii: 
1 = naturală  2 = cezariană, din ce cauză............................................................. 9 = nu răspunde  



ACOMPANIEREA NAŞTERII. Raport final 
 

106 

406. S-au utilizat analgezice-anestezice? 
1 = nu  2 = generală  3 = inhalatorie  4 = epidurală   5 = locală 
6 = nu ştie  9 = nu răspunde 
 
407. Durata travaliului___________     9 nu ştie 
 
408. A fost cineva alături de dvs. pe durata travaliului 
1 = asistenta/moaşa...............................da/nu 
2 = medic................................................da/nu 
3 = soţ/partener.....................................da/nu 
4 = mama...............................................da/nu 
5 = alte rude...........................................da/nu 
6 = prietene............................................da/nu 
7 = nimeni..............................................da/nu 
9 = nu răspunde  
 
409. Aţi ştiut că se putea ca cineva din familie sau dintre prieteni putea să vă fie alături în 
timpul travaliului şi naşterii? 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu  9 = nu răspunde  
 
410. Cât timp a stat cineva cu dvs.? 
____________________________ 
 
411. Aţi putut fi vizitată în timpul travaliului? 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu 
 
412. În sala de travaliu câte paturi erau? 
1 = unul  2 = două  3 = mai multe  4 = nu ştie 
 
413. În sala unde aţi născut câte mese de naştere erau? 
1 = unul  2 = două  3 = mai multe  4 = nu ştie 
 
414. Câte gravide erau simultan cu dumneavoastră în travaliu? 
1 = niciuna  2 = două  3 = mai multe  4 = nu ştie 
 
415. A mai născut cineva în acelaşi timp cu dumneavoastră? 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu   9 = nu răspunde  
 
416. V-au speriat manifestările lor/ei de durere? 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu   9 = nu răspunde  
417. În timpul travaliului personalul medical vă informa în legătură cu stare dvs.? 

1 = Medicul obstetrician...............................................da/ nu  
2 = Moaşa......................................................................da/ nu 
3 = Asistenta medicală..................................................da/ nu 
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4 = nu, nu m-a informat nimeni   9 = nu răspunde  
 

418. Vă simţeaţi în siguranţă, confortabil în timpul travaliului, că sunteţi pe mâini bune? 
1 = da   2. = nu   3 = nu ştiu/nu-mi amintesc  9 = nu răspunde  

 
419. Personalul medical care se ocupa cu DVS se prezenta ca nume şi funcţie? 
1 = da  2 = nu   3 = nu ştiu/nu-mi amintesc  9 = nu răspunde  

 
420. V-a fost teamă? 
1 = da  2 = nu   3 = nu ştiu  9 = nu răspunde  
 
421. Aţi avut dureri? 
1 = da  2 = nu   3 = nu ştiu  9 = nu răspunde  
 
422. A reacţionat cineva la suferinţa dvs.? 
1 = da (cine.................................................................) 
2 = nu   9 = nu răspunde  
 
423. Cum au reacţionat? 
1 = au încercat să mă liniştească, să mă încurajeze 
2 = mi-au spus să nu mai ţip 
3 = mi-au adresat sarcasme 
4 = nu ştiu /nu-mi amintesc 
9 = nu răspunde 
 
424. Cât timp a durat naşterea propriu-zisă? 
-------------------------------------------..........................---------     
8 = nu ştie  9 = nu răspunde 
 
425. În timpul naşterii au fost de faţă şi alte persoane în sala de naştere, în afara echipei 
medicale (exemplu: studenţi)? 
1 = da   2 = nu   3 = nu ştiu 
 
426. Vi s-a cerut consimţământul pentru a accepta şi prezenţa lor?  
1 = da   2 = nu   3 = nu ştiu 
 
427. Câte persoane au fost prezente în sală, în timpul naşterii? 
_________________   9 = nu ştiu 
 
428. În timpul naşterii a fost cineva din familie în sala de naştere? 
1 = da (cine...............................) 2 = nu 
 
429. Temperatura aerului în sala de naştere a fost potrivită? 

1 = da  2 = nu, era prea cald  
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3 = nu, era prea răcoare  4 = nu ştiu 
 
430. În timpul travaliului personalul v-a sfătuit /s-a preocupat să: (Citiţi toate variantele!) 

1 = schimbaţi poziţia corpului pentru a vă simţi mai confortabil…………da/nu…/.ns 
2 = v-a ajutat să vă plimbaţi………………………………………………............ da/nu …/ ns 
3 = v-a încurajat verbal………………………………………………….............….da/nu…./ ns 
4 = v-a explicat evoluţia travaliului……………………………………......….…..da/nu…/ ns 
5 = v-a oferit fluide, alimente uşoare………………………………….............…da/nu…/ ns  
6 = v-a oferit comprese calde sau reci………………………………….........…..da/nu…./ ns 
7 = v-a învăţat tehnici de relaxare/concentrare……………………....……….da/nu…./ ns 
8 = v-a pus muzică………………………………………………………..........…….da/nu…./ ns 
 9 = v-a făcut masaj ……………………………………………………..........……..da/nu…./ ns  

 
431. Aveţi vreo propunere pentru îmbunătăţirea serviciilor din timpul naşterii.................... 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

 
* 

 
CAPITOLUL V 

După naştere 
 
500. După naştere vi s-a arătat imediat copilul? 
1 = da   2 = nu, mergi la Q 507 
 
501. Ce aţi simţit când l-aţi văzut? 
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
502. Aţi pus mana pe el? 
1 = da   2 = nu 
 
503. L-aţi ţinut pe burtă /piept după imediat după naştere? 
1 = da   2 = nu 
 
504. Cât timp l-aţi ţinut pe burtă 
..........................................   9 = nu ştie 
 
505. I-aţi dat să sugă imediat după naştere? 
1 = da   2 = nu   9 = nu răspunde  
 
506. Dacă nu, după cât timp s-a realizat şi unde vă aflaţi la primul supt? 
__________________________________________ 
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507. Copilul a ţipat şi respirat imediat după naştere? 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu  9 = nu răspunde  
 
508. V-au spus după naştere ce greutate are copilul? 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu  9 = nu răspunde 
 
Dacă nu are soţ sau partener mergi la Q 514 
  
509. La cât timp după naştere v-a vizitat soţul/ partenerul? 
…………………………………………....... 9 = nu răspunde 
 
510. Care au fost primele lui cuvintele? 
……………………………………………….. 9 = nu răspunde 
 
511.Ce v-ar fi plăcut să vă spună? 
………………………………………..……… 9 = nu răspunde 
 
512. Ce v-ar fi plăcut să vă aducă? 
……………………………….......…………. 9 = nu răspunde 
 
513. V-a vizitat în fiecare zi? 
1 = da   2 = nu   3 = nu se permite accesul în spital  9 = nu răspunde 
 
514. Aţi născut la termen? 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu     9 = nu răspunde  
 
515. Rangul copilului .......... 
 
516. Scorul Apgar....................  9 Nu ştie 
 
517. Starea de sănătate a copilului 
1 = sănătos 
2 = cu malformaţii  
3 = malformaţii cu defect de tub neural 
4 = cu boli genetice 
5 = nu ştiu  
9 = nu răspunde  
 
518. Aţi stat în sistem rooming-in? 
1 = da  2 = nu  3 = da, dar nu imediat după naştere 
 
519. Câte lăuze erau în salon? 
__________________ 
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520. Eraţi singură în pat? 
1 = da   2 = nu   9 = nu răspunde  
 
521. Sunteţi mulţumită de curăţenia din spital? 
1 = da   2 = nu   9 = nu răspunde  
 
522. Aţi fost nevoită să aduceţi de acasă vată, tifon leucoplast etc.? 
1 = da   2 = nu   9 = nu răspunde  
 
523. V-a instruit personalul medical cu referire la alăptare?  
1 = da   2 = nu   9 = nu răspunde  
 
524. Ce v-au spus? 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
525. Cât timp intenţionaţi să alăptaţi exclusiv? 
................................................................................. 9 = nu ştiu 
 
526. Cât timp intenţionaţi să alăptaţi copilul? 
................................................................................. 9 = nu ştiu 
 
527. Ce materiale informative aţi primit după naştere în maternitate? 
____________________________________________________________ 
 
528. Cum aţi descrie starea dumneavoastră psihică, emoţională după naştere: (răspuns 
multiplu) 

1 = Bucuroasă  
2 = Optimistă  
3 = Obosită  
4 = Iritată, nervoasă  
5 = Tristă  
6 = Anxioasă, plâng mult  
7 = Lipsită de energie  
8 = Mă doare capul  
9 = Mă dor sânii  
10 = Am palpitaţii, dureri  
11 = Am insomnie  
12 = Nu am poftă de mâncare  
13 = Mă simt copleşită şi speriată  
14 = Mă simt neinteresată de copil  
15 = Îmi este teamă că voi răni copilul  
16 = Sunt dezinteresată de orice activităţi  
17 = Altele  
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529. Ce aţi dori să se schimbe în maternitate, astfel încât calitatea serviciilor să fie mai bună, 
beneficiarii să fie mai mulţumiţi? Ce v-a lipsit? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

* 
 

CAPITOLUL VI 

Pregătirea venirii acasă a copilului şi susţinerea mamei/părinţilor în primele luni  
după naştere 

 
600. Locuiţi la adresa din buletin 
1 = da   2 = nu   9 = nu răspunde 
 
601. Aveţi o locuinţă proprietate personală  
1 = da (tipul şi numărul de camere....................................)  2 = nu 
 
602. Dacă nu, locuiţi: 
1 = chirie la stat  
2 = chirie la particulari 
3 = la părinţi 
4 = locuinţă de serviciu 
5 = într-o locuinţă improvizată/baracă 
6 = altele (care................................................................) 
9 = nu răspunde  
 
603. Aţi amenajat un spaţiu special pentru copil? 

1 = o cameră  2 = un colţ  
3 = nu am amenajat  9 = nu răspunde  

 
604. Dacă da, cu ce mobilier aţi amenajat: 

1 = pătuţ   2 = jucării 
3 = masă de înfăşat  9 = nu răspunde 

 
605. I-aţi cumpărat: 

1 = cădiţă de baie.................................................................................................da/nu 
2 = lenjeria pentru baie şi după............................................................................da/nu 
3 = produse de igienă: săpun, şampon, ulei pentru masaj....................................da/nu  
4 = cărucior..........................................................................................................da/nu 
5 = termometru....................................................................................................da/nu 
6 = cântar..............................................................................................................da/nu 
7 = hăinuţe............................................................................................................da/nu 
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606. Vă va ajuta cineva în această perioadă?  
1 = da   2 = nu  3 = nu ştiu  9 = nu răspunde 

 
607. Dacă da, atunci vă rugăm să precizaţi cine este această persoană: (răspuns multiplu) 

1 = Soţul  2 = Mama  3 = Soacra  4 = Altă rudă 
5 = Bona  6 = Alte persoane (cine?........................................) 

608. Ce sarcini credeţi că vor fi preluate de partenerul/soţul dumneavoastră în gospodărie 
după venirea pe lume a copilului?  

1 = Baia............................................................................................da/nu 
2 = Plimbatul copilului...................................................................da/nu 
3 = Preparatul hranei, pentru familie..............................................da/nu 
4 = Curăţenia..................................................................................da/nu 
5 = Spălatul rufelor..........................................................................da/nu 
6 = Călcatul rufelor.........................................................................da/nu 
7 = Cumpărăturile...........................................................................da/nu 
8 = Diferite tipuri de interacţiuni: joacă, cântat, ţinut în braţe.......da/nu 
9 = Îngrijitul celorlalţi copii.............................................................da/nu 

 
609. Veţi sta în concediul de îngrijire al copilului? 
1 = da (cât __________________) 
2 = nu (de ce nu _____________) 
3 = nu beneficiez de acest drept 
4 = nu m-am hotărât 
 
610. Tatăl copilului va sta în concediu paternal? 
1 = da  2 = nu  3 = nu ştiu   4 = nu am partener   9 = nu răspunde 
 
611. Aţi discutat cu un profesionist din domeniul sănătăţii despre îngrijirea copilului după 
întoarcerea acasă (cum să-l hrăniţi, cum să-i faceţi baie, când să-i faceţi vaccinurile)?  

1 = Medicul de familie.....................................da/nu.............. când.......... 
2 = Moaşa........................................................da/nu.............. când.......... 
3 = Medicul pediatru.......................................da/nu............... când......... 
4 = Medicul neonatology.................................da/nu.............. când......... 
5 = Asistenta de neonatologie.........................da/nu................când......... 
6 = Psihologul................................................. da/nu............... când........ 
7 = Asistentul social.........................................da/nu................când........ 
8 = Alţi profesionişti.........................................da/nu.............. când........ 
9 = Nu am discutat...........................................da/nu............... când........ 
 

612. Aveaţi deja dinainte de naştere stabilit medicul pediatru al copilului?  
1 = da   2 = nu  
 
613. Credeţi că ar fi bine-venită vizita periodică (acasă) a unor profesionişti care să vă 
îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
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1 = Medicul de familie......................................da/nu 
2 = Asistenta medicală.....................................da/nu 
3 = Puericultor.................................................da/nu 
4 = Asistentul social.........................................da/nu 
5 = Asistentul medical comunitar....................da/nu 
6 = Mediatorul sanitar.......................................da/nu 
7 = Alt profesionist............................................da/nu 
8 = Nu cred că este necesar............................... da/nu 

 
614. Aţi discutat cu un profesionist despre: 
1 = întocmirea certificatului de naştere...................da, cu cine.................................nu 
2 = drepturile copilului...........................................da, cu cine..................................nu 
3 = alocaţiile oferite de stat......................................da, cu cine.................................nu  
 
615. Aveţi acte de identitate valabile? 
1 = mama......................da/ nu  2 = tata.......................da/nu 
 

* 
 

CAPITOLUL VII 

Întrebări pentru şi despre taţi 
 
700. În timpul travaliului şi naşterii eraţi la spital? 
1 = da   2 = nu   9 = nu răspunde 
 
701. În ce stare emoţională eraţi?  
.................................................................... 9 = nu răspunde 
 
702. La cât timp după naştere v-aţi văzut soţia? 
……………..........................................………. 9 = nu răspunde 
 
703. Ce i-aţi spus prima oară? 
..................................................................... 9 = nu răspunde 
 
704. I-aţi oferit:  
1 = flori  2 = nimic  3 = altceva (ce? ...........................)  9 = nu răspunde 
 
705. La cât timp după naştere v-aţi văzut copilul? 
……………………......................................…… 9 = nu răspunde 
706. Ce aţi simţit când aţi văzut copilul?  
.......................................................................9 = nu răspunde 
 
707. Aţi fi vrut să asistaţi la naştere? 
1 = da   2 = nu   3 = nu ştiu   9 = Nu răspunde 



ACOMPANIEREA NAŞTERII. Raport final 
 

114 

 
 

GHID PENTRU FOCUS-GRUPURI 
 

 
Numărul participanţilor: 10 persoane 
Locul de derulare: 8 judeţe  
Tipul grupului: mixt - medici OG, neonatologi, asistente medicale, moaşe, asistenţi sociali, 
psihologi 
 

ÎNTREBĂRI 
 
1. Cum ajunge gravida în spitalul dumneavoastră? 
Cine o trimite: medic de familie, direct, cabinet privat etc. 
 
2. Ce informaţii oferiţi gravidei la consultaţia prenatală? 
 
3. Permiteţi accesul partenerului la consultaţia prenatală? 
 
4. Care sunt investigaţiile pe care le recomandaţi uzual şi care sunt referinţele (protocoalele) pe 

care vă bazaţi? 
- care sunt analizele obligatorii 
- care sunt analizele acoperite de asigurările de sănătate 
- care sunt analizele suplimentare 
- care sunt analizele cu plată 
 

5. Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care vi le adresează gravida pentru perioada: 
- pre-natală, 
- naştere, 
- post-natală. 
 

6. Cum se decide cezariana? 
 
7. Există întâlniri cu grupuri de gravide/familii în unitatea dumneavoastră sau în alte unităţi 

specializate? Unde? Cine le organizează şi cine le moderează? Sunt cu plată sau gratuite? Cine 
participă la aceste cursuri (mame, taţi, statut socio-economic)? Ce informaţii primesc 
beneficiarii? 

 
8. Care este opinia dumneavoastră cu privire la importanţa momentului naşterii pentru mamă? 

Dar pentru copil? 
 
9. Informarea mamei despre importanţa alăptării copilului: 

- cât timp alăptează exclusiv? 
- cât timp alăptează? 
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- cum se promovează alăptarea? 
 
10. Când şi cum se produce primul contact al copilului cu mama şi care este importanţa acestuia? 
 
11. Cum şi când sunt pregătiţi părinţii pentru venirea copilului acasă?  
Cine îi informează? Unde? Cum? 
 
12. Cine anunţă familia despre starea unui copil cu nevoi speciale (aberaţii cromozomiale, de ex: 

Sindrom Down şi sindroame congenitale) în perioada prenatală şi postnatală? 
 
13. Cum se intervine în cazul mamelor cu depresie post-partum? Cine le depistează? Cine le 

acompaniază şi cum? 
 
14. Cum se intervine în situaţia copilului fără identitate? 
 
 

* 
 

GHID PENTRU FOCUS-GRUPURI - MEDICI DE FAMILIE 
 
 
Numărul participanţilor: 10 persoane 
Locul de derulare: 8 judeţe  
Tipul grupului: medici de familie - 2, asistente medicale - 2, asistente medicale comunitare - 2, 
mediatori sanitari - 2, asistente sociale - 2 
 
15. În ce constă primul contact cu gravida (protocol, examinări, în ce lună vi se adresează)? 

 
16. Ce informaţii oferiţi gravidei la consultaţia prenatală? 
 
17. Permiteţi accesul partenerului la consultaţia prenatală? 
 
18. Care sunt investigaţiile pe care le recomandaţi uzual şi care sunt referinţele (protocoalele) pe 

care vă bazaţi? 
- care sunt analizele obligatorii? 
- care sunt analizele acoperite de asigurările de sănătate? 
- care sunt analizele suplimentare? 
- care sunt analizele cu plată? 
 
 

19. Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care vi le adresează gravida pentru perioada: 
- pre-natală, 
- naştere, 
- post-natală? 
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20. Există comunicare cu medicii specialişti? (modalitatea) 

 
21. Distribuiţi carnetul gravidei? 

 
22. Care sunt cele mai frecvente întrebări ale femeilor (despre graviditate, momentul naşterii şi 

după naştere)? 
 

23. Există întâlniri cu grupuri de gravide/ familii (de câte ori, gratuite, cine le organizează)? 
 

24. Aveţi program de vizită la domiciliu a gravidei, a lăuzei şi a nou-născutului? Frecvenţa, în ce 
situaţii? Protocol, legislaţie. Ce informaţii le oferiţi şi cu ce frecvenţă? 
 

25. Care este modalitatea de comunicare cu medicul neonatolog (scrisoare medicală)? 
 
26. Cum se procedează în situaţia copilului fără identitate? 
 
27. Cum se procedează în situaţia nou-născutului cu malformaţii congenitale, sdr. Down etc.?  
 
28. Există un protocol de monitorizare a acestei categorii de copii până sunt înscrişi în sistemul 

de protecţie a copiilor cu nevoi speciale? 
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ANALIZA ŞI PRELUCRAREA DATELOR 
 

Capitolul I 
 
Tabel nr. 2 Locuiţi acum în:  
Variabila  N % 

urban 275 56,1 
rural 215 43,9 
total 490 100 

  
 
 
 
Tabel nr. 4 Ultima şcoală absolvită este:  
Variabila  N % 

fără şcoală 32 6,5 
şcoală primară (cel mult patru clase) 31 6,3 
şcoală generală 109 22,3 
şcoală profesională 62 12,7 
liceu 106 21,6 
şcoală postliceală 27 5,5 
universitate/facultate 123 25,1 
total 490 100,0 

 
Tabel nr. 6 Aveţi:     

  
DA              NU 

  

Variabila              N               %              N              % 

aragaz 458 93,5 32 6,5 
televizor 471 96,1 19 3,9 
frigider 433 88,4 57 11,6 
maşină de spălat 388 79,2 102 20,8 
telefon mobil 427 87,1 49 10 
closet cu apă 284 58 206 42 
încălzire centrală 181 36,9 309 63,1 
automobil 232 47,3 258 52,6 
cd player 240 49 250 51 
PC 242 49,4 248 50,6 
camera video 133 27,1 357 72,9 

 
* 

Capitolul II 
 
Tabel nr. 200 A fost o sarcină planificată? 
Variabila N %  

da 311 63,5  
nu 179 36,5  
total 490 100  

 
 
 
 

Tabel nr. 3 Etnia   
Variabila  N % 

romana 419 85,5 
maghiara 16 3,3 
rroma 42 8,6 
alta 11 2,2 
nu răspunde 2 0,4 
total 490 100 

Tabel nr. 5 În prezent sunteţi:  
Variabila  N % 

căsătorită 366 74,7 
uniune consensuală 117 23,9 
divorţată/separată/văduvă 3 0,6 
celibatară 2 0,4 
nu răspunde 2 0,4 
total 490 100 

Tabel nr. 201 A fost o sarcină naturală sau prin 
fertilizare artificială? 
Variabila N % 

naturală 478 97,5 
fertilizare în vivo/vitro 4 0,8 
urmare a unui tratament 7 1,4 
nu răspunde 1 0,3 
total 490 100  
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Tabel nr. 205 Soţul/partenerul cum a reacţionat la aflarea vestii că 
sunteţi însărcinată? (răspuns multiplu) 
Variabila   N %   

s-a bucurat 410 83,7   
a fost surprins, nu s-a aşteptat, dar s-a bucurat 45 9,2   
a fost surprins, nu s-a aşteptat, dar s-a bucurat 22 4,5   
a spus că nu este acum momentul 5 1   
a sugerat să întrerup sarcina 9 1,8   
mi-a spus să fac cum cred eu de cuviinţă 5 1   
mi-a spus că nu este copilul lui 0 0   
m-a ameninţat cu părăsirea/ alungarea 6 1,2   
a aflat mai târziu 0 0   
altele   6 1,2   

 
 
Tabel nr. 206 În a câta săptămână de sarcina v-aţi anunţat soţul? 
Variabila N %    

1 săptămână 16 3,3    
a 2-a săptămână 34 6,9    
a 3-a  31 6,3    
a 4-a 101 20,6    
a 5-a 48 9,8    
a 6-a 39 8    
a 7-a 22 4,5    
a 8-a 67 13,7    
a 9-a 11 2,2    
a 10-a 7 1,4    
a 11-a 1 0,2    
a 12-a 47 9,6    
a 13-a 8 1,6    
a 14-a 3 0,6    
a 16-a 26 5,3    
a 18-a 1 0,2    
a 20-a 3 0,6    
a 24-a 2 0,4    
a 26-a 10 2    
a 28-a 5 1    
nu răspunde 8 1,6    
total 490 100    
      

 
 
 

Tabel nr. 204 Ce aţi simţit când aţi aflat că sunteţi însărcinată? 
Variabila N %  
bucurie 425 86,7  
îngrijorare 43 8,8  
tristeţe 17 3,5  
alt răspuns 3 0,6  
nu răspunde 2 0,4  
total 490 100   
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Tabel nr. 207 Părinţii dumneavoastră ce reacţie au avut la aflarea 
veştii că sunteţi însărcinată? (răspuns multiplu) 
  DA   
Variabila   N %   
s-au bucurat 409 83,5   
au fost surprinşi 46 9,4   
s-au îngrijorat 28 5,7   
s-au revoltat 5 1   
m-a ameninţat cu alungarea 0 0   
nu au ştiut   0 0   
nu am părinţi 15 3,1   

 
Tabel nr. 208 În a câta săptămână de sarcină v-aţi anunţat părinţii? 
Variabila N %    

1 săptămână 6 1,2    
a 2-a săptămână 25 5,1    
a 3-a  30 6,1    
a 4-a 67 13,7    
a 5-a 37 7,6    
a 6-a 40 8,2    
a 7-a 14 2,9    
a 8-a 60 12,2    
a 9-a 17 3,5    
a 10-a 15 3,1    
a 11-a 3 0,6    
a 12-a 68 13,9    
a 13-a 10 2    
a 14-a 3 0,6    
a 16-a 28 5,7    
a 18-a 8 1,6    
a 20-a 12 2,4    
a 24-a 4 0,8    
a 25-a 1 0,2    
a 26-a 10 2    
a 28-a 7 1,4    
a 32-a 1 0,2    
a 36-a 1 0,2    
nu răspunde 23 4,7    
total 490 100    

 
Tabel nr. 209 Părinţii soţului/ partenerului 
ce reacţie au avut la aflarea veştii că sunteţi 
însărcinată?      
  DA      
Variabila   N %      

s-au bucurat 397 81      
au fost surprinşi 29 5,9      
s-au îngrijorat 14 2,9      
s-au revoltat 21 4,3      
m-a ameninţat cu alungarea 0 0      
nu au ştiut   6 1,2      
nu am părinţi 6 1,2      
altele   12 2,4      
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Tabel nr. 210 În a câta săptămână de sarcină v-aţi anunţat părinţii soţului/partenerului? 
Variabila N %      
1 săptămână 4 0,8      
a 2-a săptămână 27 5,5      
a 3-a  25 5,1      
a 4-a 64 13,1      
a 5-a 31 6,3      
a 6-a 31 6,3      
a 7-a 19 3,9      
a 8-a 72 14,7      
a 9-a 18 3,7      
a 10-a 17 3,5      
a 11-a 1 0,2      
a 12-a 72 14,7      
a 13-a 3 0,6      
a 14-a 4 0,8      
a 15-a 4 0,8      
a 16-a 27 5,5      
a 18-a 2 0,4      
a 20-a 15 3,1      
a 24-a 6 1,2      
a 28-a 3 0,6      
a 32-a 1 0,2      
a 36-a 1 0,2      
nu răspunde 43 8,8      
total 490 100      

 
Tabel nr. 211 În a câta săptămână de sarcină v-aţi anunţat prietenii? 
Variabila N %    

1 săptămână 2 0,4    
a 2-a săptămână 20 4,1    
a 3-a  12 2,4    
a 4-a 51 10,4    
a 5-a 21 4,3    
a 6-a 43 8,8    
a 7-a 17 3,5    
a 8-a 80 16,3    
a 9-a 15 3,1    
a 10-a 25 5,1    
a 12-a 89 18,2    
a 13-a 3 0,6    
a 14-a 6 1,2    
a 15-a 2 0,4    
a 16-a 35 7,1    
a 17-a 1 0,2    
a 18-a 1 0,2    
a 20-a 10 2    
a 23-a 1 0,2    
a 24-a 6 1,2    
a 26-a 11 2,2    
a 28-a 2 0,4    
a 30-a 5 1    
a 32-a 10 2    
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a 36-a 1 0,2    
nu răspunde 21 4,5    
total 490 100    

 
Tabel 212 Aveţi serviciu? 
Variabila N % 
da 248 50,6 
nu 242 49,4 
total 490 100 

 
Tabel 214 Veţi beneficia de alocaţia pentru îngrijirea copilului? 
Variabila N %    

da 237 76,2    
nu 10 3,2    
nu răspunde/nu ştiu 243 20,6    
total 490 100    

 
Tabel 215 Funcţia şi locul de muncă 
Variabila N %  

muncitor 51 11,1  
zootehnist 5 1  
funcţionar 11 2  
profesii intelectuale 68 13,2  
angajat prestări servicii 70 14  
patron 2 0,4  
bănci/ asigurări/ IT 
 15 3  
director/ manager  14 3  
persoana de curăţenie 2 0,4  
altele 2 0,4  
nu răspunde 250 51,5  

total 490 100  
 
Tabel 217 În a câta săptămână de sarcină v-aţi informat şeful? 
Variabila N %    

1 săptămână 11 2,2    
a 2-a săptămână 13 2,7    
a 3-a  3 0,6    
a 4-a 17 3,5    
a 5-a 9 1,8    
a 6-a 21 4,3    
a 7-a 9 1,8    
a 8-a 46 9,4    
a 9-a 16 3,3    
a 10-a 15 3,1    
a 11-a 2 0,4    
a 12-a 50 10,2    
a 13-a 1 0,2    
a 14-a 3 0,6    
a 16-a 18 3,7    
a 17-a 1 0,2    
a 20-a 7 1,4    
nu răspunde 248 50,6    
total 490 100    

Tabel 213. Cu contract de munca? 
Variabila N % 

da 243 77,9 
nu 5 2,1 
nu răspunde/nu ştiu 242 20 
total 490 100 

Tabel 216 L-aţi informat pe seful 
dumneavoastră că sunteţi însărcinată? 
Variabila N % 
da 236 75,9 
nu  4 1,3 
altele 4 1,2 
nu răspunde 246 21,6 
total 490 100  
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Tabel 218 A avut o consecinţă faptul că l-aţi anunţat? 
Variabila   N %  

mi-a oferit condiţii de muncă protective conform cu legea 70 14,3  
nu a avut nicio urmare, am lucrat în aceleaşi condiţii 153 31,2  
altele   11 2,2  
nu răspunde 256 42,3  
total   490 100  

 
Tabel 219 Aţi cerut modificări ale condiţiilor de muncă? 
Variabila N %   

da 5 1   
nu 233 47,6   
nu răspunde 252 51,4   
total 490 100   

 
Tabel 220 Munca dumneavoastră presupune    
Variabila                                                                          DA    NU 

activitate în aer liber 22 225 
la seră 7 240 
activitate la un complex zootehnic în preajma animalelor 9 238 
deplasări 43 204 
contact cu substanţe chimice 63 184 
activitate la temperaturi înalte 25 222 
activitate la temperaturi joase 19 228 
contact cu praf 49 198 
vibraţie 26 221 
lucru cu publicul 143 104 
conducere vehicule transport public 1 246 
în schimburi de noapte 42 205 
stat în picioare 116 131 
transport / manipulare obiecte grele 23 224 
altele  7 200 

 
Tabel 221 Aţi fumat în viaţa dumneavoastră cel puţin 
100 de ţigări? 
Variabila N %  

da 166 33,9  
nu 322 65,7  
nu ştiu/nu răspunde 2 0,4  
total 490 100  

 
 
Tabel 223. Câte ţigări aţi fumat? 
Variabila N % 

1-5 ţigări 37 7,6 
6-10 ţigări 48 9,8 
peste 10 36 7,3 
nu răspunde 369 75,3 
total 490 100 

 
 
 
 

Tabel 222 În ultimele 30 de zile aţi 
fumat? 
Variabila N % 

în fiecare zi 49 10 
aproape în fiecare zi 37 7,6 
uneori 16 3,3 
deloc 387 79 
nu răspunde 1 0,2 
total 490 100 
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Tabel 224 Aţi consumat cel puţin o 
băutură spirtoasă sau vin pe lună în 
ultimele 3 luni? 
Variabila N % 

da 67 13,6 
nu  420 85,7 
nu răspunde 3 0,7 
total 490 100  

 
 
Tabel 226 Aţi consumat vreodată pe parcursul 
sarcinii? 
Variabila DA NU   
marihuana   490   
canabis   490   
heroina   490   
cocaina   490   
morfina   490   
pilule extasy   490   
aurolac   490   
diazepam 2 488   
metadonă   490   
calmante   490   

 
* 

 
Capitolul III 

 
Tabel 300 La care medic v-aţi prezentat prima dată? 
Variabila N %   

medicul de familie 188 38,3   
medicul O-G din sistemul public 137 28   
medicul O-G din sistemul privat 143 29,2   
nu m-am prezentat la niciun medic în perioada prenatală 22 4,5   
total 490 100   

 
Tabel 300,4 De ce nu v-aţi prezentat la niciun medic în perioada prenatală? 
Variabila N %     
  341 69,7     

1 1 0,2     
2 4 0,8     
3 1 0,2     

nu răspunde 143 29,1     
total 490 100     

 
Tabel 301 În ce lună de sarcină v-aţi prezentat prima dată la un medic 
pentru îngrijire prenatală? 
Variabila N %       

în prima lună 87 17,7       
a 2-a lună 192 39,1       
a 3-a lună 94 19,1       
a 4-a lună 50 10,2       
a 5-a lună 19 3,9       

Tabel 225 Aţi consumat cel puţin o 
băutură spirtoasă sau vin zilnic în 
ultimele 3 luni? 
Variabila N % 

da 10 2 
nu 480 98 
total 490 100 
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a 6-a lună 8 1,6       
a 7-a lună 6 1,2       
după 8 luni 34 7,2       
total 490 100       

 
Tabel 302 De cate ori aţi fost la consultaţia prenatala? 
Variabila N %   

niciodată 1 0,2   
o dată  22 4,5   
de 2 ori 34 6,9   
de 3 ori 32 6,5   
de 4 ori 26 5,3   
de 5 ori 41 8,4   
de 6 ori 33 6,7   
de 7 ori 55 11,2   
de 8 ori 69 14,1   
de 9 ori 52 10,6   
de 10 ori 51 10,4   
de 11 ori 5 1   
de 12 ori 15 3,1   
de 13 ori 8 1,6   
de 14 ori 6 1,2   
de 15 ori 7 1,4   
de 16 ori 2 0,4   
de 18 ori 1 0,2   
de 20 ori 4 0,8   
nu răspunde/nu-şi aminteşte 26 5,5   
total 490 100   

 
Tabel 303,1 Medicul care a urmărit sarcina era medic de familie? 
Variabila N %    

da 219 44,6    
nu 247 50,6    
nu răspunde 24 4,9    
total  490 100    

 
Tabel 303,2 Medicul care a urmărit sarcina era medic O-G din 
sistem public? 
Variabila N %     

da 267 54,6     
nu 199 40,5     
nu răspunde 24 4,9     
total  490 100     

 
Tabel 303,3 Medicul care a urmărit sarcina era medic O-G din sistem 
privat? 
Variabila N %     
da 197 40,3     
nu 269 54,8     
nu răspunde 24 4,9     
total  490 100     
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Tabel 304,1 Medicul v-a recomandat analize de sânge? 
Variabila N %   

da 433 88,4   
nu  32 6,5   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 24 4,9   
total 490 100   

 
Tabel 304,L1 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de sânge în luna 1? 
Variabila N % 

da 102 20,9 
nu  358 73 
nu ştie 6 1,2 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,L3 Medicul v-a recomandat 
să faceţi analize de sânge în luna 3? 
Variabila N % 

da 114 23,2 
nu  324 66 
nu ştie 28 5,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
Tabel 304,L5 Medicul v-a recomandat 
să faceţi analize de sânge în luna 5? 
Variabila N % 

da 43 8,8 
nu  395 80,4 
nu ştie 28 5,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
Tabel 304,L7 Medicul v-a recomandat 
să faceţi analize de sânge în luna 7? 
Variabila N % 

da 42 8,6 
nu  396 80,6 
nu ştie 28 5,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,L9 Medicul v-a recomandat 
să faceţi analize de sânge în luna 9? 
Variabila N % 

da 9 1,8 
nu  429 87,4 
nu ştie 28 5,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 

Tabel 304,L2 Medicul v-a recomandat 
să faceţi analize de sânge în luna 2? 
Variabila N % 
da 168 34,2 
nu  270 55 
nu ştie 28 5,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,L4 Medicul v-a recomandat 
să faceţi analize de sânge în luna 4? 
Variabila N % 

da 78 15,9 
nu  360 73,3 
nu ştie 28 5,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,L6 Medicul v-a recomandat 
să faceţi analize de sânge în luna 6? 
Variabila N % 

da 22 4,5 
nu  416 84,7 
nu ştie 28 5,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,L8 Medicul v-a recomandat 
să faceţi analize de sânge în luna 8? 
Variabila N % 

da 18 3,7 
nu  420 85,5 
nu ştie 28 5,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  
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Tabel 304,1,2 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge? 
Variabila N % 

da 373 76,2 
nu  31 6,3 
nu ştie 62 12,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,1,2 L2 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge în luna 2? 
Variabila N % 

da 173 35,2 
nu  228 46,4 
nu ştie 65 13,5 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,1,2 L4 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge în luna 4? 
Variabila N % 

da 58 11,8 
nu  342 69,7 
nu ştie 66 13,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,1,2 L6 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge în luna 6? 
Variabila N % 

da 21 4,3 
nu  379 77,2 
nu ştie 66 13,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,1,2 L8 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge în luna 8? 
Variabila N % 

da 19 3,9 
nu  381 77,6 
nu ştie 66 13,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 304,1,2 L1 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge în luna 1? 
Variabila N % 

da 29 5,9 
nu  372 75,8 
nu ştie 65 13,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,1,2 L3 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge în luna 3? 
Variabila N % 

da 103 21 
nu  297 60,5 
nu ştie 66 13,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,1,2 L5 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge în luna 5? 
Variabila N % 

da 43 8,8 
nu  357 72,7 
nu ştie 66 13,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,1,2 L7 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge în luna 7? 
Variabila N % 

da 40 8,1 
nu  360 73,4 
nu ştie 66 13,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,1,2 L9 Medicul v-a recomandat 
analizele uzuale de sânge în luna 9? 
Variabila N % 

da 6 1,2 
nu  394 80,3 
nu ştie 66 13,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  
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Tabel 304,1,3 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analizele suplimentare de sânge? 
Variabila N % 

da 123 25,1 
nu  207 42,2 
nu ştie 136 27,8 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,1,3 L2 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analizele suplimentare de sânge 
în luna 2? 
Variabila N % 

da 53 10,8 
nu  279 56,9 
nu ştie 134 27,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,1,3 L4 Medicul v-a recomandat   
să faceţi analizele suplimentare de sânge  
în luna 4? 
Variabila N % 

da 11 2,2 
nu  321 65,4 
nu ştie 134 27,5 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,1,3 L7 Medicul v-a recomandat   
să faceţi analizele suplimentare de sânge  
în luna 7? 
Variabila N % 

da 6 1,2 
nu  326 66,5 
nu ştie 134 27,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,1,3 L9 Medicul v-a recomandat   
să faceţi analizele suplimentare de sânge  
în luna 9? 
Variabila N % 

da 4 0,8 
nu  328 66,9 
nu ştie 134 27,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
 
 

Tabel 304,1,3 L1 Medicul v-a recomandat 
să faceţi analizele suplimentare de sânge 
în luna 1? 
Variabila N % 

da 16 3,3 
nu  316 64,4 
nu ştie 134 27,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,1,3 L3 Medicul v-a recomandat   
să faceţi analizele suplimentare de sânge 
în luna 3? 
Variabila N % 

da 39 7,9 
nu  292 59,7 
nu ştie 135 27,5 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,1,3 L5 Medicul v-a recomandat   
să faceţi analizele suplimentare de sânge  
în luna 5? 
Variabila N % 

da 17 3,5 
nu  315 64,2 
nu ştie 134 27,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,1,3 L8 Medicul v-a recomandat   
să faceţi analizele suplimentare de sânge  
în luna 8? 
Variabila N % 

da 6 1,2 
nu  325 66,4 
nu ştie 135 27,5 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  
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Tabel 304,2 Medicul v-a recomandat  
analize de urină? 
Variabila N % 

da 426 86,8 
nu  34 6,9 
nu ştie 6 1,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,2 L2 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de urină în luna 2? 
Variabila N % 

da 171 34,8 
nu  255 51,9 
nu ştie 40 8,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,2 41 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de urină în luna 4? 
Variabila N % 

da 82 16,7 
nu  344 70 
nu ştie 40 8,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,2 L6 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de urină în luna 6? 
Variabila N % 

da 20 4,1 
nu  406 82,6 
nu ştie 40 8,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,2 L8 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de urină în luna 8? 
Variabila N % 

da 20 4,1 
nu  406 82,6 
nu ştie 40 8,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 304,2 L1 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de urină în luna 1? 
Variabila N % 

da 28 5,7 
nu  398 81 
nu ştie 40 8,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,2 L3 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de urină în luna 3?  
Variabila N % 

da 99 20,2 
nu  327 66,5 
nu ştie 40 8,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,2 L5 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de urină în luna 5?  
Variabila N % 

da 43 8,7 
nu  383 78 
nu ştie 40 8,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,2 L7 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de urină în luna 7? 
Variabila N % 

da 55 11,2 
nu  371 75,5 
nu ştie 40 8,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,2 L9 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize de urină în luna 9? 
Variabila N % 

da 9 1,8 
nu  417 84,9 
nu ştie 40 8,4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  
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Tabel 304,3 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină? 
Variabila N % 

da 382 77,8 
nu  37 7,5 
nu ştie 47 9,8 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,3 L2 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină în luna 2? 
Variabila N % 

da 170 34,6 
nu  237 48,3 
nu ştie 59 12,2 
nu răspunde 24 4,9 

total 490 100  
 
 
Tabel 304,3 L4 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină în luna 4? 
Variabila N % 

da 60 12,2 
nu  347 70,7 
nu ştie 59 12,2 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,3 L6 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină în luna 6? 
Variabila N % 

da 22 4,5 
nu  385 78,4 
nu ştie 59 12,2 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,3 L8 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină în luna 8? 
Variabila N % 

da 21 4,3 
nu  386 78,6 
nu ştie 59 12,2 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 304,3 L1 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină în luna 1? 
Variabila N % 

da 19 3,9 
nu  388 79 
nu ştie 59 12,2 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,3 L3 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină în luna 3? 
Variabila N % 

da 103 21 
nu  304 61,9 
nu ştie 59 12,2 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,3 L5 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină în luna 5? 
Variabila N % 
da 42 8,6 
nu  365 74,3 
nu ştie 59 12,2 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,3 L7 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină în luna 7? 
Variabila N % 

da 44 9 
nu  363 73,9 
nu ştie 59 12,2 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,3 L9 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize uzuale de urină în luna 9? 
Variabila N % 

da 9 1,8 
nu  398 81,1 
nu ştie 59 12,2 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  
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Tabel 304,4 Medicul v-a recomandat  
să faceţi analize suplimentare de urină? 
Variabila N % 

da 47 9,6 
nu  289 58,9 
nu ştie 130 26,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
  
Tabel 304,4 L2 Medicul v-a recomandat să faceţi  
analize suplimentare de urină în luna 2? 
Variabila N % 

da 20 4,1 
nu  305 62,1 
nu ştie 141 28,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,4 L4 Medicul v-a recomandat să faceţi  
analize suplimentare de urină în luna 4? 
Variabila N % 

da 6 1,2 
nu  319 65 
nu ştie 141 28,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,4 L6 Medicul v-a recomandat să faceţi  
analize suplimentare de urină în luna 6? 
Variabila N % 

da 4 0,8 
nu  321 65,4 
nu ştie 141 28,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,4 L9 Medicul v-a recomandat să faceţi  
analize suplimentare de urină în luna 9? 
Variabila N % 

da 1 0,2 
nu  324 66 
nu ştie 141 28,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 304,4 L1 Medicul v-a recomandat să faceţi 
analize suplimentare de urină în luna 1? 
Variabila N % 

da 1 0,2 
nu  324 66 
nu ştie 141 28,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,4 L3 Medicul v-a recomandat să faceţi  
analize suplimentare de urină în luna 3? 
Variabila N % 

da 16 3,3 
nu  309 62,9 
nu ştie 141 28,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,4 L5 Medicul v-a recomandat să faceţi 
analize suplimentare de urină în luna 5? 
Variabila N % 

da 1 0,2 
nu  324 66 
nu ştie 141 28,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,4 L7 Medicul v-a recomandat să faceţi  
analize suplimentare de urină în luna 7? 
Variabila N % 

da 5 1 
nu  320 65,2 
nu ştie 141 28,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  
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Tabel 304,5  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie? 
Variabila N % 
da 387 78,9 
nu  31 6,3 
nu ştie 48 9,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,5 L2  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie în luna 2? 
Variabila N % 

da 109 22,2 
nu  339 69 
nu ştie 18 3,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,5 L4  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie în luna 4? 
Variabila N % 

da 173 35,3 
nu  269 54,9 
nu ştie 24 4,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,5 L6  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie în luna 6? 
Variabila N % 

da 209 42,6 
nu  238 48,5 
nu ştie 19 4 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 304,5 L8  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie în luna 8? 
Variabila N % 

da 221 45 
nu  228 46,4 
nu ştie 17 3,7 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 304,5 L1  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie în luna 1? 
Variabila N % 
da 78 15,9 
nu  375 76,6 
nu ştie 13 2,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,5 L3  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie în luna 3? 
Variabila N % 

da 214 43,6 
nu  234 47,6 
nu ştie 18 3,9 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,5 L5  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie în luna 5? 
Variabila N % 

da 164 33,6 
nu  279 56,8 
nu ştie 23 4,7 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 304,5 L7  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie în luna 7? 
Variabila N %    
da 225 45,8    
nu  223 45,4    
nu ştie 18 3,9    
nu răspunde 24 4,9    
total 490 100    

Tabel 304,5 L9  Medicul v-a recomandat  
vreo ecografie în luna 9? 
Variabila N % 

da 233 47,4 
nu  216 44 
nu ştie 17 3,7 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  
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Tabel 304,6  Medicul v-a recomandat  
alte investigaţii? 
Variabila N % 

da 10 2 
nu  372 75,8 
nu ştie 84 17,3 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
 
Tabel 305,2 Aţi plătit pentru analizele  
de urină? 
Variabila N % 

da 104 21,2 
nu  322 65,6 
nu ştie 40 8,3 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

 
Tabel 306,1 Măsurarea greutăţii se realiză  
uzual în timpul vizitelor prenatale? 
Variabila N % 

da 376 76,6 
nu  77 15,7 
uneori 6 1,2 
nu ştie  7 1,6 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100 
da 180 36,7 
nu  
 94 19,2 
nu răspunde 216 44,1 
total 490 100  

 
Tabel nr. 306.3 Ascultarea bătăilor 
inimii copilului se realiza uzual în 
timpul vizitelor prenatale? 
Variabila  N %   
da 360 73,3   
nu 93 18,9   
uneori 6 1,2   
nu ştie 7 1,5   
nu răspunde 24 4,9   
total 490 100   

 
Tabel nr. 306.5 Examinarea abdomenului  
se realiza uzual în timpul vizitelor 
prenatale? 
Variabila  N %   

da 336 68,4   
nu 128 26,1   
uneori 1 0,2   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 25 5,1   
total 490 100   

Tabel 305,1 Aţi plătit pentru analizele  
de sânge? 
Variabila N % 

da 168 34,2 
nu  290 59,1 
nu ştie 8 1,8 
nu răspunde 24 4,9 
total 490 100  

Tabel 305,3 Aţi plătit pentru ecografii? 
Variabila N %  
da 290 59,1  
nu  136 27,7  
nu ştie 40 8,3  
nu răspunde 24 4,9  
total 490 100  

Tabel nr. 306.2 Măsurarea tensiunii 
arteriale se realiza uzual în timpul 
vizitelor prenatale? 
Variabila  N %   
da 409 83,3   
nu 46 9,4   
uneori 6 1,2   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 28 5,9   
total 490 100   

Tabel nr. 306.4 Măsurarea bazinului se 
realiza uzual în timpul vizitelor 
prenatale? 
Variabila  N %   
da 275 56   
nu 178 36,3   
uneori 8 1,6   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 28 5,9   
total 490 100   
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Tabel nr. 306.7 Ecografiile  se realizau 
uzual în timpul vizitelor prenatale? 
Variabila  N %   
da 242 49,3   
nu 209 42,6   
uneori 2 0,4   
nu ştie 7 1,4   
nu răspunde 30 6,3   
total 490 100   

 
Tabel nr. 306.8  Alte investigaţii se 
realizau uzual în timpul vizitelor 
prenatale? 
Variabila  N %   

da 26 5,3   
nu 368 74,9   
altele 1 0,2   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 94 19,4   
total 490 100   

 
Tabel nr. 307.1  Medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
dieta alimentară? 
Variabila  N %   
da 308 62,7   
nu 152 31   
altele 1 0,2   
nu răspunde/ nu ştie 29 6,1   
total 490 100   
 
 

 
 
 
 

Tabel nr. 306.6 Sumarul de urină se 
realiza uzual în timpul vizitelor 
prenatale? 
Variabila  N %   
da 140 28,5   
nu 288 58,7   
uneori 33 6,7   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 28 5,9   
total 490 100   

Tabel nr. 307.2  Medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
obiceiul de a fuma? 
Variabila  N %   
da 240 48,9   
nu 219 44,6   
altele 2 0,4   
nu răspunde/ nu ştie 29 6,1   
total 490 100   

Tabel nr. 307.1.1  În ce lună de sarcină 
eraţi când medicul care v-a urmărit sarcina 
a făcut recomandări cu referire la dieta 
alimentară? 
Variabila  N %   

1 33 6,7   
2 89 18,1   
3 72 14,7   
4 45 9,2   
5 22 4,5   
6 15 3,1   
7 5 1   
8 1 0,2   

mi-a recomandat foarte des. 
Mereu 10 2   
altele 1 0,2   
nu ştie 173 35,2   
nu răspunde 24 5,1   
total 490 100   

Tabel nr. 307.2.1  În ce luna de sarcina 
eraţi când medicul care v-a urmărit sarcina 
a făcut recomandări cu referire la obiceiul 
de a fuma? 
Variabila  N %   

1 19 3,9   
2 70 14,3   
3 64 13   
4 33 6,7   
5 11 2,2   
6 3 0,6   
7 4 0,8   
8 1 0,2   

mi-a recomandat foarte des. 
Mereu 11 2,2   
nu ştie 251 51,2   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   
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Tabel nr. 307.3  Medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
obiceiul de a consuma alcool? 
Variabila  N %   
da 211 43   
nu 248 50,5   
altele 1 0,2   
nu ştie 7 1,4   
nu răspunde/ nu ştie 29 6,1   

total 490 100   
  
 
Tabel nr. 307.3.1  În ce luna de sarcina 
eraţi când medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
obiceiul de a consuma alcool? 
Variabila  N %   

1 19 3,9   
2 42 8,6   
3 63 12,8   
4 35 7,1   
5 19 3,9   
6 5 1   
7 4 0,8   
8 1 0,2   

altele 11 2,2   
nu ştie 268 54,6   
nu răspunde 23 4,9   

total 490 100   
 
 
 
Tabel nr. 307.5 Medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
viaţa intimă? 
Variabila  N %   
da 231 47   
nu 227 46,2   
altele 2 0,2   
nu ştie 7 1,4   
nu răspunde/ nu ştie 23 5   
total 490 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel nr. 307.4 Medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
regimul de viaţă? 
Variabila  N %   
da 277 56,4   
nu 180 36,7   
altele 3 0,6   
nu ştie 7 1,4   
nu răspunde/ nu ştie 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 307.4.1  În ce lună de sarcină 
eraţi când medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
regimul de viaţă? 
Variabila  N %   

1 19 3,9   
2 48 9,8   
3 52 10,6   
4 57 11,6   
5 48 9,8   
6 10 2   
7 4 0,8   
8 1 0,2   

altele 10 2   
nu ştie 218 44,4   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 307.5.1  În ce lună de sarcina 
eraţi când medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
viaţa intimă? 
Variabila  N %   

1 13 2,6   
2 44 9   
3 18 3,7   
4 59 12   
5 56 11,4   
6 20 4,1   
7 9 1,8   
8 4 0,8   

altele 8 1,6   
nu ştie 235 47,9   
nu răspunde 24 5,1   
total 490 100   
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Tabel nr. 307.6 Medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
alăptare ? 
Variabila  N %   
da 202 41,1   
nu 257 52,3   
altele 2 0,4   
nu ştie 6 1,2   
nu răspunde/ nu ştie 23 5   
total 490 100   

 
Tabel nr. 307.6.1  În ce luna de sarcină 
eraţi când medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
alăptare ? 
Variabila  N %   

1 2 0,4   
2 8 1,6   
3 3 0,6   
4 19 3,9   
5 26 5,3   
6 30 6,1   
7 81 16,5   
8 32 6,5   

altele 7 1,4   
nu ştie 259 52,7   
nu răspunde 23 4,9   

total 490 100   
 
 
Tabel nr. 307.8 Medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
pregătirea pentru naştere? 
Variabila  N %   
da 214 43,6   
nu 244 49,7   
altele 3 0,6   
nu ştie 6 1,2   
nu răspunde/ nu ştie 23 4,9   
total 490 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel nr. 307.7 Medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
îngrijirea copilului ? 
Variabila  N %   
da 180 36,7   
nu 279 56,8   
altele 2 0,4   
nu ştie 6 1,2   
nu răspunde/ nu ştie 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 307.7.1  În ce lună de sarcină 
eraţi când medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
îngrijirea copilului ? 
Variabila  N %   

1 2 0,4   
2 6 1,2   
3 2 0,4   
4 8 1,6   
5 7 1,4   
6 21 4,3   
7 88 17,9   
8 38 7,7   

altele 7 1,4   
nu ştie 288 58,7   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 307.8.1  În ce luna de sarcină 
eraţi când medicul care v-a urmărit 
sarcina a făcut recomandări cu referire la 
pregătirea pentru sarcină ? 
Variabila  N %   

1 4 0,8   
2 12 2,4   
3 1 0,2   
4 1 0,2   
5 9 1,8   
6 4 0,8   
7 88 17,9   
8 85 17,3   
9 10 2   

altele 5 1   
nu ştie 248 50,5   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   
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Tabel nr. 307.9 Medicul care v-a urmărit 
sarcina v-a recomandat să urmaţi un curs 
prenatal? 
Variabila  N %   
da 20 4,1   
nu 438 89,2   
altele 3 0,6   
nu ştie 6 1,2   
nu răspunde/ nu ştie 23 4,9   

total 490 100   
 
 
 
Tabel nr. 308 A discutat medicul vreodată 
cu soţul/partenerul dvs. despre 
importanţa suportului emoţional  de care 
aveţi nevoie din partea lui şi a celor din 
jur? 
Variabila  N %   
da 173 35,3   
nu 278 56,6   
nu ştie 8 1,6   
nu răspunde/ nu ştie 27 6,5   
total 490 100   

 
Tabel nr. 309.1  Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre schimbările 
fizice din sarcină? 
Variabila  N %   
da 278 56,6   
nu 185 37,7   
altele 2 0,4   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 24 4,9   

total 490 100   
 
 
Tabel nr. 309.1.1  În ce lună  eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre schimbările fizice din 
sarcină? 
Variabila  N %   

1 11 2,2   
2 76 15,5   
3 57 11,6   
4 51 10,4   
5 31 6,3   
6 17 3,5   
7 2 0,4   

altele 5 1,2   
nu ştie 217 44,2   
nu răspunde 23 4,7   

total 490 100   
 

Tabel nr. 307.9.1  În ce lună de sarcină 
eraţi când medicul care v-a urmărit 
sarcina v-a făcut recomandarea să urmaţi 
un curs prenatal? 
Variabila  N %   

2 8 1,6   
7 5 1   
8 8 1,6   

altele 2 0,4   
nu ştie 435 88,6   
nu răspunde 32 6,7   
total 490 100   

Tabel nr. 309.2  Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre schimbările 
emoţionale? 
Variabila  N %   
da 264 53,8   
nu 194 39,5   
altele 7 1,4   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 309.2.1  În ce lună eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre schimbările emoţionale? 
Variabila  N %   

1 12 2,4   
2 58 11,8   
3 49 10   
4 49 10   
5 36 7,3   
6 19 3,9   
7 4 0,8   

altele 4 0,8   
nu ştie 236 48,1   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   
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Tabel nr. 309.3  Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre dezvoltarea 
fătului? 
Variabila  N %   
da 349 71,1   
nu 112 22,8   
altele 4 0,8   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   

total 490 100   
 
 
Tabel nr. 309.3.1  În ce lună eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre dezvoltarea fătului? 
Variabila  N %   

1 4 0,8   
2 47 9,6   
3 66 13,4   
4 84 17,1   
5 61 12,4   
6 21 4,3   
7 15 3,1   
8 5 1   
9 1 0,2   

altele 5 1   
nu ştie 158 32,2   
nu răspunde 23 4,9   

total 490 100   
 
 
 
Tabel nr. 309.5  Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre tehnici de 
respiraţie şi relaxare în timpul travaliului? 
Variabila  N %   
da 190 38,7   
nu 273 55,6   
altele 2 0,4   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   

total 490 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel nr. 309.4  Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre semnale de 
mare risc în timpul sarcinii ? 
Variabila  N %   
da 218 44,4   
nu 243 49,5   
altele 4 0,8   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 309.4.1  În ce luna eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre semnale de mare risc       
în timpul sarcinii? 
Variabila  N %   

1 2 0,4   
2 23 4,7   
3 24 4,9   
4 47 9,6   
5 40 8,1   
6 41 8,4   
7 23 4,7   
8 8 1,6   
9 1 0,2   

altele 4 0,8   
nu ştie 254 51,7   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 309.5.1 În ce luna eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre semnale de mare risc  
în timpul sarcinii? 
Variabila  N %   

1 2 0,4   
2 23 4,7   
3 24 4,9   
4 47 9,6   
5 40 8,1   
6 41 8,4   
7 23 4,7   
8 8 1,6   
9 1 0,2   

altele 4 0,8   
nu ştie 254 51,7   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   
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Tabel nr. 309.6  Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre 
managementul durerii la naştere? 
Variabila  N %   
da 205 41,8   
nu 258 52,5   
altele 2 0,4   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   

total 490 100   
 
Tabel nr. 309.6.1  În ce luna  eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre managementul durerii  
la naştere? 
Variabila  N %   

1 1 0,2   
2 9 1,8   
3 1 0,2   
4 3 0,6   
5 9 1,8   
6 28 5,7   
7 83 16,9   
8 38 7,7   
9 7 1,4   

altele 3 0,6   
nu ştie 284 58   
nu răspunde 24 5,1   

total 490 100   
 
Tabel nr. 309.8 Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre importanţa 
contactului precoce cu copilul ? 
Variabila  N %   
da 173 35,2   
nu 291 59,3   
altele 1 0,2   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   

total 490 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel nr. 309.7 Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre tipuri de 
naştere? 
Variabila  N %   
da 210 42,8   
nu 254 51,7   
altele 1 0,2   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 309.7.1  În ce lună eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre tipuri de naştere? 
Variabila  N %   

1 1 0,2   
2 5 1   
3 7 1,4   
4 1 0,2   
5 8 1,6   
6 18 3,7   
7 110 22,6   
8 46 9,4   
9 10 2   

altele 1 0,02   
nu ştie 260 53   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 309.8.1  În ce luna  eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre importanţa contactului 
precoce cu copilul? 
Variabila  N %   

1 1 0,2   
2 5 1   
5 4 8   
6 12 2,4   
7 64 13   
8 60 12,2   
9 23 4,7   

nu ştie 298 53,6   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   
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Tabel nr. 309.9 Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre importanţa 
legăturii permanente a mamei cu copilul 
după naştere ? 
Variabila  N %   
da 191 38,9   
nu 273 55,6   
altele 1 0,2   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

 
Tabel nr. 309.9.1  În ce lună eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre importanţa legăturii 
permanente a mamei cu copilul după 
naştere?   
Variabila  N %   

1 1 0,2   
2 11 2,2   
5 5 1,0   
6 3 0,6   
7 50 10,2   
8 88 17,9   
9 24 4,9   

nu ştie 285 58   

nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

  108,9  
 
Tabel nr. 309.11 Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre importanţa 
respectării concediului prenatal? 
Variabila  N %   
da 79 16,1   
nu 385 78,4   
altele 1 0,2   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

 
Tabel nr. 309.11.1  În ce lună eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre importanţa respectării 
concediului prenatal? 
Variabila  N %   

2 10 2   
3 2 0,4   
7 7 1,4   
8 23 4,7   
9 19 3,9   

nu ştie 402 81,9   
nu răspunde 27 5,7   
total 490 100   

 
 

Tabel nr. 309.10 Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre alăptare ? 
Variabila  N %   
da 235 47,9   
nu 228 46,4   
altele 2 0,4   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 309.10.1  În ce lună eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre alăptare? 
Variabila  N %   

1 2 0,4   
2 10 2   
6 1 0,2   
7 36 7,3   
8 129 26,3   
9 47 9,6   

nu ştie 242 49,3   
nu răspunde 23 4,9   

total 490 100   

Tabel nr. 309.12 Medicul care a urmărit 
sarcina v-a informat despre rolul 
concediului de îngrijire a copilului ? 
Variabila  N %   
da 47 9,6   
nu 418 85,1   
nu ştie 2 0,4   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Tabel nr. 309.12.1  În ce lună eraţi când 
medicul care a urmărit sarcina v-a 
informat despre rolul concediului de 
îngrijire a copilului? 
Variabila  N %   

2 5 10   
3 2 0,4   
7 6 1,2   
8 14 2,9   
9 15 3,1   

nu ştie 423 86,2   
nu răspunde 25 5,3   
total 490 100   
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Tabel nr. 310.1  În timpul sarcinii vi  
s-a recomandat tratament cu acid folic? 
Variabila  N %   

da 194 39,5   
nu 248 50,5   
altele 1 0,2   
nu ştie 21 4,3   
nu răspunde 26 5,5   

total 490 100   
 
Tabel nr. 310.3  În timpul sarcinii vi s-a 
recomandat tratament cu vitamine? 
Variabila  N %   
da 389 79,2   
nu 72 14,7   
altele 1 0,2   
nu ştie 24 5,1   
nu răspunde 4 8   

total 490 100   
 
Tabel nr. 311.1  Din a câta luna de sarcina 
aţi luat acid folic? 
Variabila  N %   

1 389 10,4   
2 73 14,9   
3 36 7,3   
4 13 2,6   
5 17 3,5   
6 3 0,6   
7 4 0,8   
9 15 3,1   

nu răspunde 278 56,8   

total 490 100   
 
 
 
Tabel nr. 311.3  Din a câta lună de sarcină 
aţi luat vitamine? 
Variabila  N %   

1 26 5,3   
2 82 16,7   
3 73 14,9   
4 67 13,6   
5 52 10,6   
6 40 8,1   
7 43 8,8   
8 11 2,2   
9 8 1,6   

nu răspunde 88 18,1   
total 490 100   

 
 
 
 

Tabel nr. 310.2  În timpul sarcinii vi s-a 
recomandat tratament cu fier? 
Variabila  N %   
da 312 63,5   
nu 149 30,3   
nu ştie 26 5,6   
nu răspunde 3 0,6   
total 490 100   

Tabel nr. 310.3.1 Ce vitamine vi s-au 
recomandat în timpul sarcinii? 
Variabila  N %   
Elevit 182 37,1   
Centru materna 108 22   
altele 127 26,1   
nu răspunde 73 14,8   
total 490 100   

Tabel nr. 311.2  Din a câta lună de sarcină 
aţi luat fier? 
Variabila  N %   

1 21 4,3   
2 77 15,7   
3 57 11,6   
4 53 10,8   
5 43 8,8   
6 24 4,9   
7 23 4,7   
8 12 2,4   
9 11 2,2   

nu răspunde 169 34,6   
total 490 100   

Tabel nr. 312 Aţi făcut tratament cu acid 
folic înainte de sarcină? 
Variabila  N %   
da 48 9,8   
nu 366 74,5   
altele 1 0,2   
nu ştie 9 1,8   
nu răspunde 66 13,7   
total 490 100   
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Tabel nr. 313  Cunoaşteţi importanţa  
lor pentru sănătatea dumneavoastră  
şi a copilului? 
Variabila  N %   

da 323 65,8   
nu 125 25,5   
nu ştie 26 5,5   
nu răspunde 16 3,3   

total 490 100   
 
 
Tabel nr. 314  Aţi avut edeme în timpul 
sarcinii? 
Variabila  N %   
da 269 54,8   
nu 211 43   
nu ştie 8 1,6   
nu răspunde 3 0,6   

total 490 100   
 
 
 
Tabel nr. 316  V-a explicat pe ce se bazează 
această recomandare? 
Variabila  N %   
altele 23 4,7   
pentru binele copilului 179 36,5   
pentru binele copilului si al 
mamei 81 16,5   
nu răspunde 205 42   
nu ştie 2 0,4   

total 490 100   
 
 
 
Explicaţii medicale referitoare la mamă 
Variabila  N %   
pentru binele mamei 20 4,2   
pentru binele copilului şi al mamei 122 24,8   
cezariana în antecedente 9 1,8   
placenta previa 2 0,4   
miopie 3 0,6   
HTA 1 0,2   
diabet 1 0,2   
alte afecţiuni 5 1   
vârsta mamei 8 1,6   
nu ştie 296 60,3   
nu răspunde 23 4,9   

total 490 100   
 
 
 
 
 

Tabel nr. 313.1  Care este  importanţa 
acidului folic şi a vitaminelor pentru 
sănătatea dumneavoastră şi a copilului? 
Variabila  N %   
dezvoltarea normala a copilului 246 50,1   
e mai bine pentru copil 2 0,4   

9 3 0,6   
nu ştie 203 41,3   
nu răspunde 36 7,5   
total 490 100   
 
Tabel nr. 315  Medicul care v-a urmărit 
sarcina a recomandat sarcina pe cale: 
Variabila  N %   
normală (vaginală) 262 53,4   
cezariană 79 16,1   
nu mi-a recomandat nimic 111 22,6   
nu ştie 15 3,1   
nu răspunde 23 4,9   
total 490 100   

Explicaţii medicale referitoare la copil: 
Variabila  N %   
pentru binele copilului 4 0,8   
pentru binele copilului şi al mamei 125 25,5   
circulara de cordon 7 1,4   
greutate 3 0,6   
poziţie 1 0,2   
alte afecţiuni 1 0,2   
nu ştie 312 63,5   
nu răspunde 37 7,8   
total 490 100   

Tabel 317. În ce luna de sarcina eraţi când 
medicul a făcut această recomandare? 
Variabila  N %   

1 1 0,2   
2 30 6,1   
3 31 6,3   
4 11 2,2   
5 42 8,6   
6 25 5,1   
7 64 13   
8 63 12,8   
9 29 5,9   

nu ştie 172 35   
nu răspunde 22 4,8   
total 490 100   
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Tabel 318. Aţi primit carnetul gravidei? 
Variabila  N %   

da 145 29,5   
nu 308 62,7   
altele 1 0,2   
nu ştie 14 2,9   
nu răspunde 22 4,7   
total 490 100   

 
Tabel 320.1 Aţi fost vizitată acasă de 
medicul de familie? 
Variabila  N %   
da 28 5,7   
nu 458 93,3   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 3 0,6   

total 490 100   
 
 
Tabel 320.3. Aţi fost vizitată acasă de 
asistenta medicală comunitară? 
Variabila  N %   
da 3 0,6   
nu 485 98,8   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 1 0,2   
total 490 100   

 
Tabel 320.5. Aţi fost vizitată acasă de alţi 
profesionişti? 
Variabila  N %   

nu 475 96,7   
nu răspunde 15 3,3   
total 490 100   

 
Tabel 321 Aţi urmat vreun curs de 
educaţie prenatală? 
Variabila  N %   
da 1 0,2   
nu 487 99,2   
nu ştie/ nu răspunde 2 0,4   
total 490 100   

 
Tabel 322  V-au folosit cele învăţate 
(pentru travaliu/ naştere/ după naştere)? 
În ce lună de sarcină eraţi când aţi urmat 
cursul de educaţie prenatală? 
Variabila  N %   
da 5 1   
nu ştie/ nu răspunde 37 7,5   
nu ştie/ nu răspunde 448 91,5   
total 490 100   

    

Tabel 319.  Medicul a consemnat în caiet 
evoluţia sarcinii? 
Variabila  N %   
da 155 31,6   
nu 248 50,5   
nu ştie 22 4,5   
nu răspunde 66 13,4   
total 490 100   

Tabel 320.2 Aţi fost vizitată acasă de 
asistenta medicului de familie? 
Variabila  N %   
da 11 2,2   
nu 477 97,1   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 1 0,2   
total 490 100   

Tabel 320.4. Aţi fost vizitată acasă de 
mediatorul sanitar? 
Variabila  N %   
da 2 0,4   
nu 486 99   
nu ştie 1 0,2   
nu răspunde 1 0,2   
total 490 100   

Tabel 321.1 În ce lună de sarcină eraţi când 
aţi urmat cursul de educaţie prenatală? 
Variabila  N %   

2 2 0,4   
9 2 0,4   

nu ştie/ nu răspunde 486 99,2   
total 490 100   

Tabel 323  Aţi primit materiale 
informative de la profesionişti? 
Variabila  N %   
da 93 18,9   
nu  373 76   
nu ştie/ nu răspunde 24 5,1   
total 490 100   
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Tabel 324 În ce lună de sarcină eraţi când 
aţi primit aceste materiale? 
Variabila  N %   

1 47 9,6   
2 15 3,1   
3 3 0,6   
4 14 2,9   
5 5 1   
6 6 1,2   
9 7 1,4   

nu răspunde 392 79,8   
nu ştie 2 0,4   
total 490 100   

 
Tabel 326 În ce lună de sarcina eraţi când 
aţi primit aceste materiale? 
Variabila  N %   

1 46 9,4   
2 113 23   
3 78 15,9   
4 27 5,5   
5 56 11,4   
6 19 3,9   
7 2 0,4   
8 1 0,2   
9 9 1,8   

nu răspunde 139 28,5   
total 490 100   

 
 
Tabel 327.2 Sursa sunt cărţile? 
Variabila  N %   
da 199 40,5   
nu 157 32   
nu ştie 43 9   
nu răspunde 91 18,5   
total 490 100   

 
 
Tabel 327.4 Sursa sunt broşurile? 
Variabila  N %   
da 119 24,2   
nu 237 48,3   
nu ştie 92 18,7   
nu răspunde 42 8,8   
total 490 100   

 
Tabel 327.6  Alte surse? 
Variabila  N %   
da 49 10   
nu 235 47,9   
nu ştie 124 25,3   
nu răspunde 82 16,8   
total 490 100   
    

Tabel 325  Aţi căutat să vă informaţi (şi) 
pe cont propriu despre sarcină, naştere, 
copil? 
Variabila  N %   
da 353 71,9   
nu  129 26,3   
nu răspunde 4 0,8   
nu ştie 4 0,8   
total 490 100   

Tabel 327.1 Sursa este internetul? 
Variabila  N %   
da 203 41,3   
nu răspunde 150 30,5   
altele 3 0,6   
nu ştie 94 19,5   
nu răspunde 40 8,1   
total 490 100   

Tabel 327.3 Sursa sunt revistele? 
Variabila  N %   
da 209 42,6   
nu 147 29,9   
nu ştie 42 8,8   
nu răspunde 92 18,7   
total 490 100   

Tabel 327.5  Sursa sunt pliantele? 
Variabila  N %   
da 76 15,5   
nu 280 57   
nu ştie 92 18,7   
nu răspunde 40 8,8   
total 490 100   
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Tabel 328  Cum v-aţi simţit tratată de 
personalul medical la consultaţia prenatală? 
Variabila  N %   

foarte bine 251 51,1   
bine 188 38,3   
satisfăcător 21 4,3   
nesatisfăcător 4 0,8   
altele 1 0,2   
nu ştie 16 3,3   
nu răspunde 9 2   

total 490 100   
 
 
Tabel 330  Medicul arăta interes faţă de 
întrebările care vă frământau, vă simţeaţi 
încurajată să puneţi întrebări? 
Variabila  N %   
da 398 81,1   
uneori da, uneori nu 35 8,8   
nu 30 6,1   
nu ştie 17 4   
nu răspunde 
 

10 2 
  

total 490 100   
 
Tabel 332  Ce v-a lipsit din serviciile 
prenatale? 
Variabila  N %   
analize gratuite 15 3,1   
atenţia personalului medical 84 17,1   
nimic 324 66   
dotare (condiţii) mai bune 11 2,2   
altele 4 0,8   
nu ştie 45 9,2   
nu răspunde 7 1,6   

total 490 100   
 
 
Tabel 334 La consultaţia prenatală, vă 
însoţea de regulă soţul/ partenerul? 
Variabila  N %   
da 225 45,8   
uneori  123 25,1   
nu 117 23,8   
altele 1 0,2   
nu ştie 14 2,9   
nu răspunde 10 2   

total 490 100   
 
 
 
 
 
 

Tabel 329  Vi se explicau rezultatele după 
ce eraţi examinată: clinic, cu ajutorul 
aparatelor sau pe baza unor probe 
biologice etc.? 
Variabila  N %   
da 390 79,4   
uneori 71 14,5   
altele 1 0,2   
nu ştie 18 3,7   
nu răspunde 9 2,2   
total 490 100   

Tabel 331  Aţi avut încredere în felul în 
care v-a/v-au îngrijit? 
Variabila  N %   
da 431 87,8   
nu 25 5,1   
nu ştie 25 5,2   
nu răspunde 9 1,9   
total 490 100   

Tabel 333  Aveţi vreo propunere pentru 
îmbunătăţirea serviciilor prenatale ? 
Variabila  N %   
analize gratuite 19 3,9   
atenţia personalului medical 153 31,2   
nimic 236 48,1   
dotare (condiţii) mai bune 18 3,7  
altele 17 3,5   
nu ştie 29 5,9   
nu răspunde 18 3,7   
total 490 100   

Tabel 335 Soţul/ partenerul a ţinut cont 
de anumite particularităţi emoţionale ale 
dvs. în timpul sarcinii? 
Variabila  N %  
da 395 80,4  
uneori  60 12,2  
nu 22 4,5  
altele 1 0,2  
nu ştie 5 1  
nu răspunde 7 1,7  
total 490 100  
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Tabel 336 A preluat o parte din sarcinile 
gospodăreşti pe care le realizaţi de obicei 
dvs.? 
Variabila  N %   
da 372 75,8   
uneori  60 12,2   
nu 46 9,4   
altele 1 0,2   
nu ştie 5 1   
nu răspunde 
 

6 1,4 
  

total 490 100   
 
 
Tabel 338 Aţi simţit că este înţelegător? 
Variabila  N %   
da 438 89,2   
uneori 28 5,7   
nu 8 1,6   
altele 1 0,2   
nu ştie 4 0,8   
nu răspunde 11 2,2   

total 490 100   
 
 
 
 
 
Tabel 340  Părinţii dvs. v-au susţinut în 
diferite moduri, în perioada sarcinii? 
Variabila  N %   

foarte mult 239 48,7   
mult 144 29,3   
puţin 48 9,9   
foarte puţin 7 1,4   
deloc 29 5,9   
nu ştie 8 1,6   
nu răspunde 15 3,2   
total 490 100   

 
 

*

Tabel 337 A făcut presiuni că îşi doreşte un 
copil de un anumit sex? 
Variabila  N %   
da, înainte de sarcină 80 16,6   
da, înainte de aflarea sexului 66 13,4   
nu 329 67   
nu ştie 4 0,8   
nu răspunde 11 2,2   
total 490 100   

Tabel 339  Părinţii soţului/ partenerului 
v-au susţinut în diferite moduri, în 
perioada sarcinii? 
Variabila  N %   
foarte mult 158 32,2   
mult 138 28,1   
puţin 72 14,7   
foarte puţin 15 3,1   
deloc 71 14,5   
nu ştie 18 3,7   
nu răspunde 18 3,7   
total 490 100   
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Capitolul IV 
 
Tabel 401 Cine v-a însoţit la maternitate? 
Variabila N % 

Soţul/ partenerul 348 71 
mama 43 8,8 
alte rude 19 3,9 
prieteni 1 0,2 
nimeni 78 15,9 
total 490 100 

 
 
Tabel 403 Ştiaţi modalitatea în care veţi naşte? 
Variabila N % 

DA 413 84,3 
NU 76 15,5 
NU RĂSPUNDE 1 0,2 
total  490 100  

 
 
Tabel 405 Modalitatea de finalizare a naşterii 
Variabila N %   

naturală 344 70,2   
cezariană 142 28,9   
nu răspunde 5 0,9   
total  490 100   

 
Tabel 405.2 Din ce motiv modalitatea de finalizare 
a sarcinii a fost cezariană? (răspuns multiplu) 
Variabila N % 

bine pentru mamă 20 8 
bine pentru copil şi mamă 32 12,9 
cezariană în antecedente 13 5,2 
placenta praevia 7 2,8 
miopie 4 1,6 
HTA 3 1,2 
alte afecţiuni mamă 19 7,6 
vârsta mamei 16 6,4 
dilataţie insuficientă  4 1,6 
pierdere lichid  2 0,8 
travaliu prelungit 1 0,4 
nu răspunde 128    

 
Tabel 407. Durata travaliului___________  
Variabila N %  
imediat 56 11,4  
prima oră 47 11,4  
primele 2 ore  71    
primele 8 ore 159    
primele 24 de ore 58    
primele 72 de ore 3    
nu ştie 96    
total  490 100  

 

Tabel 402 V-a examinat cineva la internare? 
Variabila N % 

medicul de gardă 191 39 
medicul ginecolog care m-a îngrijit 205 41,8 
asistenta medicală - moaşa 93 19 
nu m-a examinat nimeni 1 0,2 
total 490 100 

Tabel 404 Naşterea a fost 
Variabila N % 

spontana 306 62,4 
provocata 180 36,7 
NU RĂSPUNDE 4 0,8 
total  490 100 

Tabel 406 S-au utilizat analgezice/ anestezice? 
Variabila N % 

nu  157 32 
generală 70 14,3 
inhalatorie 2 0,4 
epidurală  46 9,4 
local 107 21,8 
nu ştie 84 17,2 
rahianestezie 23 4,7 
nu răspunde 1 0,2 
total  490 100  
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Tabel 408.1 A fost cineva alături  
de dvs. pe durata travaliului:  
- asistenta/moaşa 

Variabila N % 

da 373 76,6 
nu 33 6,8 
nu răspunde 6 1,2 
nu ştie 78 15,4 
total  490 100 

 
 
Tabel 408.3 A fost cineva alături de 
dvs. pe durata travaliului: 
- soţ/partener 

Variabila N % 

da 58 11,9 
nu 348 71,5 
nu răspunde 6 1,2 
nu ştie 78 15,4 
total  490 100 

 
 
Tabel 408.5 A fost cineva alături de 
dvs. pe durata travaliului: 
- alte rude 
Variabila N % 

da 23 4,7 
nu 383 78,6 
nu răspunde 6 1,2 
nu ştie 78 15,5 
total  490 100 

 
 
Tabel 409 Aţi ştiut că se putea ca 
cineva  din familie sau dintre prieteni 
putea să vă fie alături în timpul 
travaliului şi naşterii? 
Variabila N % 

da 130 26,8 
nu 308 63,05 
nu ştie 9 1,8 
nu răspunde 43 8,35 
total  490 100 

 
 
Tabel 411 Aţi  putut fi vizitată în 
timpul travaliului? 

Variabila N % 

da 126 26,2 
nu 257 53,4 
nu ştie 107 20,4 
total  490 100 

 
 

Tabel 408.2 A fost cineva alături  
de dvs. pe durata travaliului: 
- medicul 

Variabila N % 

da 225 46,2 
nu 181 37,2 
nu răspunde 6 1,2 
nu ştie 78 15,3 
total  490 100 

Tabel 408.4 A fost cineva alături de 
dvs. pe durata travaliului: 
- mama 

Variabila N % 

da 36 7,4 
nu 370 76 
nu răspunde 6 1,2 
nu ştie 78 15,4 
total  490 100 

Tabel 408.6 A fost cineva alături de 
dvs. pe durata travaliului: 
- prietene 

Variabila N % 

da 7 1,4 
nu 399 81,9 
nu răspunde 6 1,2 
nu ştie 78 15,5 
total  490 100 

Tabel 410 Cât timp a stat cineva cu dumneavoastră? 
Variabila N %   

imediat 135 28%   
prima oră 39     
primele 2 ore  27     
primele 8 ore 92     
primele 24 de ore 17     
peste 24 de ore 2     
nu ştie 173     
total  490 100   

Tabel 412 În sala de travaliu câte 
paturi erau? 

Variabila N % 

unul 35 7,3 
doua 79 16,4 
mai multe 268 55,7 
nu ştie 108 20,6 
total  490 100 
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Tabel 413 În sala unde aţi născut 
câte mese de naştere erau? 

Variabila N % 

una 254 52,6 
doua 105 21,7 
mai multe 17 3,5 
nu ştie 114 22,2 
total  490 100 

 
 
Tabel 415 A mai născut cineva în 
acelaşi timp cu dumneavoastră? 

Variabila N % 

da 57 11,8 
nu 329 68 
nu ştie 34 7 
nu răspunde 70 13,2 
total  490 100 

 
 
Tabel 417. În timpul travaliului 
medicul obstetrician vă informa în 
legătură cu starea dumneavoastră? 

Variabila N % 

da 217 44,9 
nu 188 38,9 
nu răspunde 85 16,1 
total  490 100 

 
 
Tabel 417.3 În timpul travaliului 
asistenta medicală vă informa în 
legătură cu starea dumneavoastră? 

Variabila N % 

da 201 41,7 
nu 204 42,3 
nu răspunde 85 16 

total  490 100 
 
 
Tabel 418  Va simţeaţi în siguranţă, 
confortabil, în timpul travaliului, că 
sunteţi pe mâini bune? 

Variabila N % 

da 338 70,1 
nu 42 8,7 
nu ştie 18 3,7 
nu răspunde 93 17,5 
total  490 100 

 
 
 
 
 

Tabel 414 cate gravide erau 
simultan cu dumneavoastră  
în travaliu? 
Variabila N % 

niciuna 180 37,3 
doua 120 24,8 
mai multe 91 18,8 
nu ştie 99 19 
total  490 100 

Tabel 416 V-au speriat manifestările 
lor/ei de durere? 

Variabila N % 

da 114 23,6 
nu 208 43 
nu ştie 14 2,9 
nu răspunde 154 30,5 
total  490 100 

Tabel 417.2 În timpul travaliului 
moaşa vă informa în legătură cu 
starea dumneavoastră? 

Variabila N % 

da 263 54,6 
nu 141 29,3 
nu răspunde 86 16,1 
total  490 100 

Tabel 417.4 În timpul travaliului nu 
vă informa nimeni în legătură cu 
starea dumneavoastră? 

Variabila N % 

da 10 3 
nu 137 41,3 
nu răspunde 343 55,7 
total  490 100 

Tabel 419 Personalul medical care se 
ocupa de dumneavoastră se prezenta 
ca nume şi funcţie? 

Variabila N % 

da 201 41,4 
nu 250 51,4 
nu ştie 4 0,8 
nu răspunde 35 6,4 
total  490 100 
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Tabel 420 V-a fost teamă? 

Variabila N % 

da 321 65,8 
nu 126 25,8 
nu ştie 3 0,6 
nu răspunde 40 7,8 
total  490 100 

 
 
Tabel 422 A reacţionat cineva la 
suferinţa dumneavoastră? 

Variabila N % 

da 325 66,7 
nu 76 15,6 
nu răspunde 89 17,7 
total  490 100 

 
 
 
Tabel 423 Cum au reacţionat ? 
Variabila N % 
au încercat să mă liniştească, 
să mă încurajeze 327 67,4 
mi-au spus să nu mai ţip 19 3,9 
mi-au adresat sarcasme  1 0,2 
nu răspunde 143 28,4 
total  490 100 

 
 
Tabel 425 În timpul naşterii au fost de 
faţă şi alte persoane în sala de naştere, în 
afara echipei medicale (de ex. studenţi)? 

Variabila N % 

da 30 6,1 
nu 425 86,9 
nu ştiu 35 6,9 
total  490 100 

 
 
Tabel 427 Câte persoane au fost 
prezente în sală, în timpul naşterii? 

Variabila N % 

1 9 2 
2 44 9,7 
3 101 22,2 
4 107 23,6 
5 72 15,9 
6 49 10,8 
7 16 3,5 
8 4 0,9 
9 52 11,5 

nu ştie/nu răspunde 36 1,9 
total 490 98,1 

 

Tabel 421 Aţi avut dureri? 

Variabila N % 

da 390 79,9 
nu 53 10,9 
nu ştie 1 0,2 
nu răspunde 46 9 
total  490 100 

Tabel 422.1 Cine a reacţionat la 
suferinţa dumneavoastră? 

Variabila N % 

medic 112 23,2 
asistenta 198 41,1 
soţul 7 1,5 
altcineva 9 1,9 
nu răspunde 164 32,4 
total  490 100 

Tabel 424. Cât timp a durat naşterea propriu-zisă? 
Variabila N % 

imediat 32 7% 
prima oră 365 75% 
primele 2 ore  18 4% 
primele 24 ore 5 1% 
după 24 de ore 70 14% 
total  490 100  

Tabel 426 Vi s-a cerut consimţământul 
pentru a accepta şi prezenţa lor? 

Variabila N % 

da 11 2,2 
nu 310 63,4 
nu ştiu 169 34,4 
total  490 100 

Tabel 428 În timpul naşterii a fost 
cineva din familie în sala de naşteri? 

Variabila N % 

da 4 0,8 
nu 483 98,8 
nu ştiu 3 0,4 
total  490 100 
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Tabel 429 Temperatura aerului în sala 
de naşteri a fost potrivită? 

Variabila N % 

da 365 74,5 
nu, era prea cald 79 16,1 
nu, era prea răcoare 17 3,5 
nu ştie 29 5,9 
total  490 100 

 
 
Tabel 430,2 În timpul travaliului 
personalul v-a sfătuit/ s-a preocupat să vă 
ajute să vă plimbaţi? 

Variabila N % 

da 235 48,2 
nu 160 32,8 
nu ştie 95 19,1 
total  490 100 

 
 
Tabel 430,4 În timpul travaliului 
personalul v-a explicat evoluţia 
travaliului? 

Variabila N % 

da 267 54,7 
nu 128 26,2 
nu ştie 95 19,1 
total  490 100 

 
 
Tabel 430,6 În timpul travaliului 
personalul v-a oferit comprese calde 
sau reci? 
Variabila N % 

da 102 20,9 
nu 287 58,8 
nu ştie 101 20,3 
total  490 100 

 
 
Tabel 430,8 În timpul travaliului 
personalul v-a pus muzica? 

Variabila N % 

da 3 0,6 
nu 392 80,3 
nu ştie 95 19,1 
total  490 100 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 430,1 În timpul travaliului 
personalul v-a sfătuit/ s-a preocupat să   
vă schimbaţi poziţia corpului pentru a vă 
simţi mai confortabil? 

Variabila N % 

da 292 59,8 
nu 102 20,9 
nu ştie 96 19,3 
total  490 100 

Tabel 430,3 În timpul travaliului 
personalul v-a sfătuit, v-a încurajat 
verbal? 
Variabila N % 

da 308 63,1 
nu 87 17,8 
nu ştie 95 19,1 
total  490 100 

Tabel 430,5 În timpul travaliului 
personalul v-a oferit fluide, alimente 
uşoare? 
Variabila N % 

da 145 29,7 
nu 249 51 
nu ştie 96 19,3 
total  490 100 

Tabel 430,7 În timpul travaliului 
personalul v-a învăţat tehnici de relaxare/ 
concentrare? 
Variabila N % 

da 174 35,7 
nu 221 45,3 
nu ştie 95 19,1 
total  490 100 

Tabel 430,9 În timpul travaliului personalul 
v-a făcut masaj? 

Variabila N % 

da 23 4,7 
nu 371 76,2 
nu ştie 96 19,1 
total  490 100 
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Tabel 431 Aveţi vreo propunere pentru 
îmbunătăţirea serviciilor din timpul 
naşterii? 
Variabila N % 

curăţenia (igiena) 5 1 
atitudinea personalului medical 173 35,4 
condiţii de mediu ( temperatura) 75 15,3 
administrarea de calmante 34 7 
nimic 121 24,7 
nu răspunde 82 16,5 
total  490 100 

 
* 

 
Capitolul V 

 
Tabel 500 După naştere vi s-a 
arătat imediat copilul? 

Variabila N % 

da 412 84,1 
nu 78 15,9 
total  490 100 

 
 
Tabel 502 Aţi pus mana pe el? 

Variabila N % 

da 221 50,8 
nu 269 49,2 
total  490 100 

 
 
Tabel 505 I-aţi dat să sugă 
imediat după naştere? 

Variabila N % 

da 38 8,7 
nu 377 86,7 
nu răspunde 75 4,6 
total  490 100 

 
Tabel 506 Dacă nu, după cât timp s-a 
realizat şi unde vă aflaţi la primul supt? 

Variabila N % 

imediat 45 10,4 
în prima oră 10 3,3 
în primele 12 de ore 248   
în primele 24 de ore 68   
după 24 de ore 113   
total  490 100 

 
 
 

Tabel 501 Ce aţi simţit când l-aţi 
văzut? 

Variabila N % 

bucuroasă, fericită 355 81,6 
am plâns 43 9,9 
emoţii 15 3,4 
îngrijorare 1 0,2 
altele 1 0,2 
nu răspunde 75 4,7 
total  490 100 

Tabel 503 L-aţi ţinut pe 
burtă/piept imediat după 
naştere? 
Variabila N % 

da 93 21,4 
nu 397 78,6 
total  490 100 

Tabel 506.1 Dacă nu, unde vă aflaţi la 
primul supt? 

Variabila N % 

în salon 211 49,1 
în salonul de nou 
născuţi 39 9,1 
nu răspunde 240 41,8 
total  490 100 
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Tabel 507 Copilul a ţipat şi respirat 
imediat după naştere? 

Variabila N % 

da 448 91,4 
nu 17 3,5 
nu ştiu 22 4,5 
nu răspunde 3 0,6 
total  490 100 

 
 
Tabel 509 La cat timp după naştere 
v-a vizitat soţul/partenerul ? 

Variabila N % 

imediat 110 22,5 
în primele 2 ore 157 32,1 
în primele 8 ore 81 16,5 
în primele 24 de ore 71 14,4 
după 48 de ore 1 0,2 
nu ştie 70 14,3 

total 490 100 
 
Tabel 511 Ce v-ar fi plăcut să vă spună? 

Variabila N % 

ce mi-a spus 199 40,7 
nu ştiu 59 12,1 
nimic 43 8,8 
nu răspunde 189 38,4 
total 490 100 

 
 
Tabel 513 V-a vizitat în fiecare zi? 

Variabila N % 

da 356 72,8 
nu 82 16,8 
nu se permite accesul 
în spital 1 0,2 
nu răspunde 41 10,2 
total 480 100 

 
 
Tabel 515 Rangul copilului? 

Variabila N % 

1 271 55,3 
2 151 30,8 
3 32 6,5 
4 20 4,1 
5 6 1,2 
6 4 0,8 
8 2 0,4 
9 1 0,2 

peste 9 3 0,7 
total 490 100 

 

Tabel 508 V-au spus după naştere ce 
greutate are copilul? 

Variabila N % 

da 457 93,3 
nu 24 4,9 
nu ştiu 6 1,2 
nu răspunde 3 0,6 
total  490 100 

Tabel 510 Care au fost primele lui cuvinte ? 

Variabila N % 

te iubesc 125 25,6 
m-a întrebat dacă sunt bine 133 27,2 
s-a bucurat 38 7,7 
m-a felicitat 27 11,7 
nu-şi aminteşte 5 1 
nu răspunde 132 26,8 
total 460 100 

Tabel 512 Ce v-ar fi plăcut să vă aducă? 

Variabila N % 

flori 145 29,7 
cadouri 64 13,1 
nimic 107 21,9 
nu m-am gândit 17 3,5 
nu răspunde 157 31,8 
total 490 100 

Tabel 514 Aţi născut la termen? 

Variabila N % 

da 404 82,4 
nu 83 16,9 
nu ştiu 1 0,2 
nu răspunde 2 0,5 
total 490 100 

Tabel 516 Scorul APGAR? 

Variabila N % 

5 1 0,2 
7 6 1,2 
8 52 10,6 
9 263 53,7 

10 77 15,7 
nu ştie 91 18,6 
total 490 100 
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Tabel 517 Starea de sănătate a 
copilului? 
Variabila N % 

sănătos 476 97,2 
cu malformaţii 2 0,4 
nu ştiu 9 1,8 
nu răspunde 3 0,6 
total 490 100 

 
 
Tabel 519 Câte lăuze erau în salon ? 

Variabila N % 

eram singură 9 1,9 
1 69 14,3 
2 175 36,3 
3 101 21 
4 89 18,5 
5 18 3,7 
6 13 0,4 
7 7 1,5 
9 1 0,2 

nu răspunde 8 2,2 
total 490 100 

 
Tabel 521  Sunteţi mulţumită de 
curăţenia din spital? 

Variabila N % 

da 375 76,5 
nu  102 20,8 
nu răspunde 13 2,7 
total 490 100 

 
 
Tabel 523  V-a instruit personalul 
medical cu referire la alăptare? 

Variabila N % 

da 295 60,2 
nu  188 38,4 
nu răspunde 7 1,4 
total 490 100 

 
 
Tabel 524.2 V-a instruit personalul 
medical despre frecvenţa alăptării? 

Variabila N % 

da 68 13,9 
nu  212 43,4 
nu răspunde 209 42,7 
total 489 100 

 
 
 
 

Tabel 518 Aţi stat în sistem rooming-in? 

Variabila N % 

da, imediat după naştere 188 38,4 
nu 273 55,7 
da, dar nu imediat după naştere 28 5,7 
altele 1 0,2 
total 490 100 

Tabel 520  Eraţi singura în pat? 

Variabila N % 

da 479 97,8 
nu  9 1,8 
nu răspunde 2 0,4 
total 490 100 

Tabel 522 Aţi fost nevoită să aduceţi 
de acasă vată, tifon, leucoplast etc.? 

Variabila N % 

da 363 74,2 
nu  121 24,7 
nu răspunde 6 1,1 
total 490 100 

Tabel 524.1 V-a instruit personalul 
medical despre tehnica alăptării? 

Variabila N % 

da 279 56,9 
nu  16 3,3 
nu răspunde 195 39,8 
total 490 100 

Tabel 524.3  V-a instruit personalul 
medical despre durata  alăptării?  

Variabila N % 

da 96 19,6 
nu  184 37,6 
nu răspunde 209 42,8 
total 489 100 
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Tabel 524.4  V-a instruit personalul 
medical despre menţinerea lactaţiei? 

Variabila N % 

da 26 5,3 
nu  254 51,9 
nu răspunde 209 42,7 
total 489 99,9 

 
 
Tabel 524.6  V-a instruit personalul 
medical despre importanţa alăptării 
pentru mamă? 

Variabila N % 

da 177 36,1 
nu  99 20,2 
nu răspunde 214 43,7 
total 490 100 

 
Tabel 525 Cât timp intenţionaţi să 
alăptaţi exclusiv? nr. luni  

Variabila N % 

cât vrea copilul 50 10,2 
cât am lapte 36 7,5 

3 45 9,2 
4 85 17,3 
5 22 4,5 
6 110 22,4 
7 1 0,2 
8 4 0,8 
9 73 14,9 

10 1 0,2 
18 1 0,2 
24 1 0,2 

nu ştiu 61 12,4 

total 490 100 
 
 
 
 
 
Tabel 527 Ce materiale informative aţi 
primit după naştere în maternitate? 

Variabila N % 

pachetul din maternitate 160 32,7 
broşuri 88 18 
nu am primit 133 27,1 
altele 3 0,6 
nu răspunde 106 21,6 
total 490 100 

 
 
 
 

Tabel 524.5  V-a instruit personalul 
medical despre importanţa alăptării 
pentru copil? 

Variabila N % 

da 180 36,7 
nu  94 19,2 
nu răspunde 216 44,1 
total 490 100 

Tabel 524.7 V-a instruit personalul 
medical despre regulile alăptării? 

Variabila N % 

da 16 3,3 
nu  260 53 
nu răspunde 214 43,7 
total 490 100 

Tabel 526 t timp intenţionaţi să 
alăptaţi? nr. luni  

Variabila N % 

cât vrea copilul 47 9,6 
cât am lapte 144 29,4 

3 1 0,2 
4 5 1 
5 1 0,2 
6 6 1,2 
8 7 1,4 
9 42 8,6 

10 4 0,8 
12 152 31 
14 1 0,2 
15 3 0,6 
18 10 2 
24 21 4,3 
36 1 0,2 

nu ştiu 45 9,3 
total 490 100 

Tabel 528.1 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Bucuroasă 
Variabila N % 

da 443 90,6 
nu  46 9,2 
nu răspunde 1 0,2 
total 490 100 
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Tabel 528.2 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Optimistă 

Variabila N % 

da 269 54,9 
nu  220 44,9 
nu răspunde 1 0,2 
total 490 100 

 
 
Tabel 528.4 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Iritată, nervoasă 

Variabila N % 

da 33 6,9 
nu  438 91,4 
nu răspunde 19 1,7 
total 490 100 

 
 
Tabel 528.6 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după naştere? 
Anxioasă, plâng mult 

Variabila N % 

da 13 2,7 
nu  469 95,7 
nu răspunde 8 1,6 
total 490 100 

 
 
Tabel 528.8 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Mă doare capul 

Variabila N % 

da 49 10 
nu  432 88,1 
nu răspunde 9 1,9 
total 490 100 

 
 
Tabel 528.10 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Am palpitaţii, dureri 

Variabila N % 

da 52 10,6 
nu  430 87,8 
nu răspunde 8 1,6 
total 490 100 

 
 
 
 
 
 

Tabel 528.3 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Obosită 

Variabila N % 

da 306 62,5 
nu  183 37,3 
nu răspunde 1 0,2 
total 490 100 

Tabel 528.5 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Tristă 

Variabila N % 

da 27 5,5 
nu  455 92,9 
nu răspunde 8 1,6 
total 490 100 

Tabel 528.7 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Lipsită de energie 

Variabila N % 

da 102 20,8 
nu  379 77,3 
nu răspunde 9 1,9 
total 490 100 

Tabel 528.9 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Mă dor sănii 

Variabila N % 

da 53 10,8 
nu  429 87,6 
nu răspunde 8 1,6 
total 490 100 

Tabel 528.11 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Am insomnie 

Variabila N % 

da 31 6,3 
nu  451 92 
nu răspunde 8 1,7 
total 490 100 
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Tabel 528.12 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după 
naştere? Nu am poftă de mâncare 

Variabila N % 

da 53 10,8 
nu  429 87,6 
nu răspunde 8 1,6 
total 490 100 

 
 
Tabel 528.14 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după naştere? 
Mă simt neinteresată de copil 

Variabila N % 

da 1 0,2 
nu  481 98,2 
nu răspunde 8 1,6 
total 490 100 

 
 
Tabel 528.16 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după naştere? 
Sunt dezinteresată de orice activităţi 

Variabila N % 

nu 481 98,4 
nu răspunde 9 1,6 
total 490 100 

 
 
Tabel 529 Ce aţi dori sa se schimbe în materni-
tate, astfel încât calitatea serviciilor să fie mai 
bună, beneficiarii să fie mai mulţumiţi?  
Ce v-a lipsit? 
Variabila N % 

atenţia personalului medical 79 16,1 
nimic 205 41,8 
dotare (condiţii ) mai bună 70 14,3 
curăţenia, igiena 78 15,9 
medicamente 14 2,9 
acces membru familie 3 0,6 
nu răspunde 41 8,4 
total 490 100 

 
 

* 

Tabel 528.13 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după naştere? 
Mă simt copleşită şi speriată 

Variabila N % 

da 12 2,4 
nu  470 95,9 
nu răspunde 8 1,6 
total 490 99,9 

Tabel 528.15 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după naştere? 
Îmi este teamă că voi răni copilul 

Variabila N % 

da 20 4,1 
nu  462 94,3 
nu răspunde 8 1,6 
total 490 100 

Tabel 528.17 Cum aţi descrie starea 
dumneavoastră psihică după naştere? 
Altele 

Variabila N % 

da 348 70,9 
nu răspunde 142 29,1 
total 490 100 
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Capitolul VI 
 

 
Tabel 600  Locuiţi la adresa din 
buletin? 

Variabila N % 

da 404 82,4 
nu  85 17,4 
nu răspunde 1 0,2 
total 490 100 

 
 
Tabel 601.1 Tipul  proprietăţii 
personale? 

Variabila N % 

casa 139 42,4 
apartament 121 36,9 
nu răspunde 230 20,7 
total 490 100 

 
Tabel 601.2 Câte camere are 
proprietatea personală? 

Variabila N % 
1 13 4 
2 84 25,7 
3 90 27,5 
4 38 11,6 
5 11 3,4 
6 10 3,1 
7 8 2,4 
8 3 0,9 

10 2 0,6 
nu răspunde 231 20,8 

total 490 100 
 
 
Tabel 604,1 Daca da, aveţi pătuţ? 
Variabila N % 

da 341 69,6 
nu 89 18,2 
nu răspunde 60 22,2 
total  490 100 

 
 
Tabel 604,3 Daca da, aveţi jucării? 
Variabila N %  

da 218 44,5  
nu 213 43,5  
nu răspunde 59 12  
total  490 100  

 
 
 

Tabel 601 Aveţi o locuinţă 
proprietate personală? 

Variabila N % 

da 269 55,5 
nu  208 42,9 
nu răspunde 13 1,6 
total 490 100 

Tabel 602 Dacă nu aveţi locuinţă proprietatea 
personală, locuiţi: 

Variabila N % 

cu chirie la stat 12 4 
cu chirie la particulari 21 6,8 
la părinţi 171 55,2 
locuinţă de serviciu 3 1 
într-o locuinţă improvizata/ baracă 4 1,3 
altele 6 2 
nu răspunde 273 29,7 
total 490 100 

Tabel 603 Aţi amenajat un spaţiu special pentru copil? 
Variabila N % 

o cameră 200 40,8 
un colţ 184 37,6 
nu am amenajat 104 21,2 
nu răspunde 2 0,4 
total  490 100  

Tabel 604,2 Dacă da, aveţi masă de înfăşat? 
Variabila N %  

da 154 31,4  
nu 277 56,5  
nu răspunde 59 12,1  
total  490 100  

Tabel 605,1 I-aţi cumpărat cădiţă de baie? 
Variabila N %  

da 351 71,6  
nu 138 28,2  
nu răspunde 1 0,2  
total  490 100  
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Tabel 605,2 I-aţi cumpărat lenjeria pentru 
baie şi după? 
Variabila N % 

da 352 71,8 
nu 137 28 
nu răspunde 1 0,2 
total  490 100  

 
 
Tabel 605,4 I-aţi cumpărat cărucior? 
Variabila N %  

da 257 70,4  
nu 232 29,4  
nu răspunde 1 0,2  
total  490 100  

 
 
Tabel 605,6 I-aţi cumpărat cantar? 
Variabila N %  
da 95 19,4  
nu 394 80,4  
nu răspunde 1 0,2  
total  490 100  

 
 
Tabel 606 Vă va ajuta cineva în această perioadă? 
Variabila N % 

da 457 93,3 
nu 30 6,1 
nu ştie 1 0,2 
nu răspunde 2 0,4 
total  490 100  

 
Tabel 607,2 Dacă da, atunci vă rugăm să precizaţi 
dacă acea persoană care vă va ajuta este mama? 
Variabila N % 

da 287 58,6 
nu 199 40,6 
nu ştie 4 0,8 
total  490 100  

 
 
Tabel 607,4 Dacă da, atunci vă rugăm să precizaţi  
dacă acea persoană care vă va ajuta este altă rudă? 
Variabila N % 

da 25 5,1 
nu 461 94,1 
nu ştie 4 0,8 
total  490 100  

 
 
 
 
 

Tabel 605,3 I-aţi cumpărat produse de 
igienă: săpun, şampon, ulei pentru masaj? 
Variabila N % 

da 345 70,4 
nu 144 29,4 
nu răspunde 1 0,2 
total  490 100  

Tabel 605,5 I-aţi cumpărat termometru? 
Variabila N %  

da 247 50,4  
nu 242 49,4  
nu răspunde 1 0,2  
total  490 100  

Tabel 605, 7 I-aţi cumpărat hăinuţe? 
Variabila N %  

da 440 89,8  
nu 44 9  
nu răspunde 6 1,2  
total  490 100  

Tabel 607,1 Dacă da, atunci vă rugăm să precizaţi 
dacă acea persoană care vă va ajuta este soţul? 
Variabila N % 

da 354 72,2 
nu 132 26,9 
nu ştie 4 0,9 
total  490 100  

Tabel 607,3 Dacă da, atunci vă rugăm să precizaţi  
dacă acea persoană care vă va ajuta este soacra? 
Variabila N % 

da 146 29,8 
nu 340 69,4 
nu ştie 4 0,8 
total  490 100  

Tabel 607,5 Dacă da, atunci vă rugăm să precizaţi  
dacă acea persoană care vă va ajuta este bona? 
Variabila N % 

da 2 0,4 
nu 484 98,8 
nu ştie 4 0,8 
total  490 100  
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Tabel 607,6 Dacă da, atunci vă rugăm  
să precizaţi dacă alte persoane vă vor ajuta? 
Variabila N % 

da 5 3,4 
nu 134 91,8 
nu ştie 351 4,8 
total  490 100  

 
 
Tabel 608,2 Plimbatul copilului este una dintre  
sarcinile ce vor fi preluate de partenerul/soţul 
dvs. în gospodărie după venirea pe lume a 
copilului? 
Variabila N % 

da 337 68,8 
nu 143 29,2 
nu ştie 10 2 
total  490 100  

 
 
Tabel 608,4 Curăţenia este una dintre sarcinile 
ce vor fi preluate de partenerul/soţul dvs. în 
gospodărie după venirea pe lume a copilului? 
Variabila N % 

da 267 54,5 
nu 212 43,3 
nu ştie 11 2,2 
total  490 100  

 
 
Tabel 608,6 Călcatul rufelor este una dintre sarcinile 
ce vor fi preluate de partenerul/soţul dvs. în 
gospodărie după venirea pe lume a copilului? 
Variabila N % 

da 58 11,8 
nu 422 86,2 
nu ştie 10 2 
total  490 100  

 
 
Tabel 608,7 Diferite tipuri de interacţiuni (ex. joacă, 
cântat, ţinut în braţe etc.) fac parte dintre sarcinile 
ce vor fi preluate de partenerul/soţul dvs. în 
gospodărie după venirea pe lume a copilului? 
Variabila N % 
da 357 72,9 
nu 112 22,9 
nu ştie 21 4,2 
total  490 100  

 
 
 
 

Tabel 608,1 Baia este una dintre sarcinile ce vor fi  
preluate de partenerul/soţul dvs. în gospodărie  
după venirea pe lume a copilului? 
Variabila N % 

da 164 33,5 
nu 304 62 
nu ştie 22 4,5 
total  490 100  

Tabel 608,3 Preparatul hranei pentru familie este una 
dintre sarcinile ce vor fi preluate de partenerul/ soţul 
dvs. în gospodărie după venirea pe lume a copilului? 
Variabila N % 

da 173 35,3 
nu 307 62,7 
nu ştie 10 2 
total  490 100  

Tabel 608,5 Spălatul rufelor este una dintre sarcinile 
ce vor fi preluate de partenerul/soţul dvs. în 
gospodărie după venirea pe lume a copilului? 
Variabila N % 

da 73 14,9 
nu 407 83,1 
nu ştie 10 2 
total  490 100  

Tabel 608,7 Cumpărăturile fac parte dintre sarcinile 
ce vor fi preluate de partenerul/soţul dvs. în 
gospodărie după venirea pe lume a copilului? 
Variabila N % 

da 419 85,7 
nu 60 12,3 
nu ştie 11 2 
total  490 100  

Tabel 608,9 Îngrijitul celorlalţi copii este una dintre 
sarcinile ce vor fi preluate de partenerul/soţul dvs. 
în gospodărie după venirea pe lume a copilului? 
Variabila N % 

da 123 25,1 
nu 306 62,4 
nu ştie 61 12,5 
total  490 100  
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Tabel 609 Veţi sta în concediul de îngrijire a copilului? 
Variabila N % 

da 238 48,6 
nu, deşi am acest drept 15 3,1 
nu beneficiez de acest drept 219 44,7 
nu m-am hotărât 6 1,2 
nu răspunde 12 2,4 
total  490 100  

 
 
Tabel 609.2 Care este motivul 
pentru care nu veţi sta doi ani în 
concediu de îngrijire a copilului? 

Variabila N % 

carieră 5 3,5 
pierdere serviciu 10 7 
nu răspunde 475 89,5 
total 490 100 

 
Tabel 610 Tatăl copilului va sta în 
concediu parental ? 

Variabila N % 

da 32 6,5 
nu  447 91,2 
nu ştiu 2 0,4 
nu am partener 2 0,4 
nu răspunde 7 1,5 
total 490 100 

 
 
Tabel 611.2 Aţi discutat cu moaşa despre îngrijirea 
copilului după întoarcerea acasă (cum să-l hrăniţi, 
cum să-i faceţi baie, cum să-i faceţi vaccinurile)? 

Variabila N % 

da 23 4,7 
nu  147 30 
nu răspunde 320 65,3 
total 490 100 

 
 
 
Tabel 611.3 Aţi discutat cu medicul pediatru 
despre îngrijirea copilului după întoarcerea acasă 
(cum să-l hrăniţi, cum să-i faceţi baie, cum să-i 
faceţi vaccinurile) ? 

Variabila N % 

da 30 6,2 
nu 142 29,3 
nu răspunde 318 64,5 
total 490 100 

 
 

Tabel 609,1 Cât timp veţi sta în concediul de 
îngrijire a copilului? 
Variabila N % 

o lună 9 2,9 
2 luni 87 28,3 
3 luni 6 2 
4 luni 1 0,3 
6 luni 5 1,6 
9 luni 1 0,3 
12 luni 11 3,6 
18 luni 2 0,7 
24 luni 119 38,8 
nu m-am gândit 198 4,9 
nu răspunde 51 16,6 
total 490 100  

Tabel 611.1 Aţi discutat cu medicul 
de familie despre îngrijirea copilului 
după întoarcerea acasă (cum să-l 
hrăniţi, cum să-i faceţi baie, cum să-i 
faceţi vaccinurile)? 
Variabila N % 

da 91 18,6 
nu  125 25,5 

8 1 0,2 
nu răspunde 273 55,7 
total 490 100 

Tabel 611.2. Când aţi discutat cu moaşa despre 
îngrijirea copilului după întoarcerea acasă (cum  
să-l hrăniţi, cum să-i faceţi baie, cum să-i faceţi 
vaccinurile)? 

Variabila N % 

am discutat cât am fost în spital 13 2,7 
am discutat înainte de naştere 1 0,2 

8 1 0,2 
nu răspunde 475 96,9 
total 490 100 

Tabel 611.3.1 Când aţi discutat cu medicul pediatru 
despre îngrijirea copilului după întoarcerea acasă 
(cum să-l hrăniţi, cum să-i faceţi baie, cum să-i faceţi 
vaccinurile)? 
Variabila N % 

am discutat cât am fost în spital 29 5,9 
am discutat înainte de naştere 2 0,4 
altele 1 0,2 
nu răspunde 458 93,5 
total 490 100 
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Tabel 611.4 Aţi discutat cu medicul neonatolog 
despre îngrijirea copilului după întoarcerea acasă 
(cum să-l hrăniţi, cum să-i faceţi baie, cum să-i 
faceţi vaccinurile)? 
Variabila N % 

da 35 7,1 
nu  148 30,2 
nu răspunde 307 62,7 
total 490 100 

 
 
Tabel 611.5 Aţi discutat cu asistenta de 
neonatologie despre îngrijirea copilului după 
întoarcerea acasă (cum să-l hrăniţi, cum să-i  
faceţi baie, cum să-i faceţi vaccinurile)? 
Variabila N % 

da 22 4,5 
nu  159 32,5 
nu răspunde 309 63 
total 490 100 

 
 
Tabel 611.6 Aţi discutat cu psihologul despre 
îngriji-rea copilului după întoarcerea acasă (cum 
să-l hrăniţi, cum să-i faceţi baie, cum să-i faceţi 
vaccinurile)? 
Variabila N % 

nu  164 33,5 
nu răspunde 326 66,5 
total 490 100 

 
 
Tabel 611.7 Aţi discutat cu asistenta socială 
despre îngrijirea copilului după întoarcerea 
acasă (cum  
să-l hrăniţi, cum să-i faceţi baie, cum să-i faceţi 
vaccinurile)? 
Variabila N % 
da 8 1,6 
nu  482 98,4 
total 490 100 

 
Tabel 613,1 Credeţi că ar fi bine venită vizita 
periodică (acasă) a medicului de familie care să  
vă îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
Variabila N % 

da 443 90,4 
nu 35 7,1 
nu ştie 12 2,4 
total  490 100  

 
 
 
 
 
 

Tabel 611.3.1 Când aţi discutat cu medicul 
neonatolog despre îngrijirea copilului după 
întoarcerea acasă (cum să-l hrăniţi, cum să-i  
faceţi baie, cum să-i faceţi vaccinurile) ? 
Variabila N % 

am discutat cât am fost în spital 30 6,1 
am discutat înainte de naştere 1 0,2 
nu răspunde 459 93,7 
total 490 100 

Tabel 611.5.1 Când aţi discutat cu medicul 
neonatolog despre îngrijirea copilului după 
întoarcerea acasă (cum să-l hrăniţi, cum să-i  
faceţi baie, cum să-i faceţi vaccinurile)? 
Variabila N % 

am discutat cât am fost în spital 22 4,5 
am discutat înainte de naştere 1 0,2 
nu răspunde 467 95,3 
total 490 100 

Tabel 611.6.1 Când aţi discutat cu psihologul 
despre îngrijirea copilului după întoarcerea acasă 
(cum să-l hrăniţi, cum să-i faceţi baie, cum să-i 
faceţi vaccinurile)? 
Variabila N % 

am discutat înainte de naştere 2 0,4 
nu răspunde 488 99,6 
total 490 100 

Tabel 612 Aveaţi deja dinainte de naştere 
stabilit medicul pediatru al copilului?  
Variabila N % 

da 153 31,2 
nu 336 68,6 

99 1 0,2 
total  490 100  

Tabel 613,2 Credeţi că ar fi bine venită vizita 
periodica (acasă) a asistentei medicale care să  
vă îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
Variabila N % 

da 383 78,2 
nu 95 19,4 
nu ştie 12 2,4 
total  490 100  
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Tabel 613,3 Credeţi că ar fi bine venită vizita 
periodică (acasă) a puericultorului care să vă 
îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
Variabila N % 

da 74 15,1 
nu 404 82,5 
nu ştie 12 2,4 
total  490 100  

 
Tabel 613,4 Credeţi că ar fi bine venită vizita 
periodică (acasă) a asistentului comunitar care  
să vă îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
Variabila N % 

da 75 15,3 
nu 403 82,2 
nu ştie 12 2,5 
total  490 100  

 
 
Tabel 613,6 Credeţi că ar fi bine venită vizita 
periodică (acasă) a altor profesionişti care să vă 
îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
Variabila N % 

da 13 2,7 
nu 458 93,5 
nu ştie 19 3,8 
total  490 100  

 
 
Tabel 613,8 Credeţi că nu este necesara vizita 
periodica (acasă) unor profesionişti care să vă 
îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
Variabila N % 

da 9 1,8 
nu 446 91 
nu ştie 35 7,2 
total  490 100  

 
 
Tabel 614,1,1 Cu cine aţi discutat despre 
întocmirea certificatului de naştere? 
Variabila N % 

asistenta medicală 49 10 
asistent social 37 7,5 
medic 24 4,9 
nu răspunde 380 77,6 
total  490 100  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 613,4 Credeţi că ar fi bine venită vizita 
periodică (acasă) a asistentului social care să vă 
îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
Variabila N % 

da 65 13,3 
nu 407 83,1 
nu ştie 18 3,6 
total  490 100  

Tabel 613,5 Credeţi că ar fi bine venită vizita 
periodică (acasă) a mediatorului sanitar care să  
vă îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
Variabila N % 

da 36 7,3 
nu 441 90 
nu ştie 13 2,7 
total  490 100  

Tabel 613,7 Credeţi că ar fi bine venită vizita 
periodică (acasă) a altor profesionişti care să vă 
îndrume în creşterea şi îngrijirea copilului? 
Variabila N % 

da 13 2,7 
nu 458 93,5 
nu ştie 19 3,8 
total  490 100  

Tabel 614,1 Aţi discutat cu un profesionist  
despre întocmirea certificatului de naştere? 
Variabila N % 
da 125 25,5 
nu 358 73,1 
nu răspunde 7 1,4 
total  490 100  

Tabel 614,2 Aţi discutat cu un profesionist  
despre drepturile copilului? 
Variabila N % 

da 51 10,4 
nu 437 89,2 
nu răspunde 2 0,4 
total  490 100  



ANEXE 163 

 
Tabel 614,2,1 Cu cine aţi discutat despre 
drepturile copilului? 
Variabila N % 

asistenta medicală 21 4,3 
asistent social 14 2,9 
medic 9 1,8 
nu răspunde 446 91 
total  490 100  

 
 
Tabel 614,2,1 Cu cine aţi discutat despre 
alocaţiile oferite de stat? 
Variabila N % 

asistenta medicală 30 6,1 
asistent social 16 3,3 
medic 10 2 
nu răspunde 434 88,6 
total  490 100  

 
 

Tabel 615,2 Tata are acte de identitate valabile? 

Variabila N %   

da 466 95,1   
nu 9 1,8   
nu răspunde 15 3,1   
total  490 100   

 
* 

 

Capitolul VII 
 
 
Tabel 700 În timpul travaliului şi naşterii  
eraţi la spital? 
Variabila N % 

da 40   
nu  6    

 
 
Tabel 702 La cât timp după naştere  
v-aţi văzut soţia? 
Variabila N 

după un minut 4 
după 5 minute 6 
după 10 minute 1 
după 15 minute 5 
după 20 minute 2 
după 30 minute 2 
după o ora 7 
după 3 ore 9 
în  primele 6 ore 6 
în primele 24 de ore  4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Tabel 614,3 Aţi discutat cu un profesionist despre 
alocaţiile oferite de stat?  
Variabila N % 

da 62 12,7 
nu 425 86,9 
nu răspunde 3 0,4 
total  490 100  

Tabel 615,1 Mama are acte de identitate valabile? 
Variabila N %   

da 478 97,6   
nu 7 1,4   
nu răspunde 5 1   
total  490 100   

Tabel 701 În ce stare emoţională eraţi? 
Variabila N 

fericit,bucuros 33 
emoţionat 5 
îngrijorat 5 
nu răspunde 3 

  
  
  
  

Tabel 703 Ce i-aţi spus prima oară soţiei? 
Variabila N %  

am sărutat-o 20    
am felicitat-o 9    
dacă se simte bine 10    
nu răspunde 7    
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Tabel 704 Ce i-aţi oferit prima data soţiei? 
Variabila N %  

flori 25    
nimic 21    
total 46    

 
 
Tabel 706 Ce aţi simţit când aţi văzut 
copilul? 
Variabila N    
bucurie,fericire 37    
emoţii 4    
nu răspunde 5    
total 46    

 
Tabel 707 Aţi fi vrut să asistaţi la naştere? 
Variabila N    

da 17    
nu 19    
nu ştie 4    
nu răspunde 6    
total 46    

 

Tabel 705 La cât timp după naştere v-aţi  
văzut copilul? 
Variabila N   

imediat 7   
după 5 minute 9   
după 10 minute 3   
după 15 minute 5   
după 20 minute 3   
după 40 minute 2   
în primele 3 ore  7   
în primele 6 ore 7   
după 24 ore 3   
total 46    
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