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Abstract 
 

Romania ranks 2nd in the EU in the number of teenage pregnancies. Annually, globally in developing areas, 

approximately 21 million adolescent girls between the ages of 15 and 19 become pregnant, and about 12 million 

of them give birth. These data do not include the pregnancies of adolescents who have abortions (Nanu, Stativa, 

Valceanu, Otelea, n.a.). The main cause of mortality in females, the age group 15-19 years is represented by 

complications during pregnancy and childbirth (World Health Organization, 2020; Neal, Matthews, Frost, 

Fogstad, Camacho, & Laski, 2012). Pregnancy in adolescents was associated with double risk factors, maternal 

and fetal, with a much higher prevalence than in the other age groups that presented pregnancy. Romani traditions 

and customs influence the lives of young women. More acute than the rest of the population is the need for 

intervention through education programs and access to health care among Romani adolescents (Roman, 

Gramma, Enache, & Pârvu, 2012; Hanssens, Devisch, Lobbestael et al., 2016). The multidimensional approach, 

with sex and reproductive education school curricula, legal-administrative reforms to facilitate access to 

education and professional reproductive and sexual health services, environmentally friendly family planning 

programs from which young adolescents come can lead to a decrease in births. early age. 
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SARCINA LA ADOLESCENTELE DIN 

COMUNITĂȚILE DE ETNIE ROMĂ 

 

 

Abstract 

România ocupă locul 2 în UE la numărul de sarcini 

apărute la adolescente. Anual , la nivel global în 

zonele aflate în curs de dezvoltare, aproximativ 21 

de milioane de adolescente cu vârsta cuprinsă între 

15 – 19 ani rămân însărcinate, iar din acestea 

aproximativ 12 milioane nasc. În aceste date, nu 

sunt incluse sarcinile adolescentelor care avortează 

(Nanu, Stativa, Valceanu, Otelea, n.a.). 

Principala cauză de mortalitate la sexul feminin, 

grupa de vârstă 15 – 19 ani este reprezentată de 

complicațiile din timpul sarcinii și al nașterii (World 

Health Organization, 2020; Neal, Matthews, Frost, 

Fogstad, Camacho și Laski, 2012).  Sarcina la 

adolescente a fost asociată cu dublu factori de risc , 

materni și fetali, cu o prevalență mult mai ridicată 

decât la celelalte grupe de vârstă care au prezentat 

sarcină.  

Tradițiile și obiceiurile romilor influențează viața 

tinerelor femei. Mai acut decât la restul populației 

se resimte nevoia de intervenție prin programe de 

educație și acces la mediul sanitar în rândul 

adolescentelor de etnie romă (Roman, Gramma, 

Enache și Pârvu, 2012; Hanssens, Devisch, 

Lobbestael et al., 2016). 

Abordarea multidimensională, cu programe școlare 

de educație sexuală și reproductivă, reforme legal-

administrative care să faciliteze accesul la educație 

și servicii de sănătate profesionale de reproducere 

și sexualitate, programe de planificare familială 

adaptate mediului din care provin tinerele 

adolescente pot duce la scăderea nașterilor la o 

vârstă fragedă. 

 

 

INTRODUCERE 

 

Anual, la nivel global în zonele aflate în curs de 

dezvoltare ,aproximativ 21 de milioane de 

adolescente cu vârsta cuprinsă între 15 – 19 ani 

rămân însărcinate, iar din acestea aproximativ 12 

milioane nasc, sub vârsta de 15 ani, anual nasc 

aproximativ 777000 de fete. România se află pe 

locul 2 în UE la numărul de sarcini apărute la 

adolescente (Nanu et al., n.a., World Health 

Organization, 2020). 

Principala cauză de mortalitate la sexul feminin, 

grupa de vârstă 15 – 19 ani este reprezentată de 

complicațiile din timpul sarcinii și al nașterii (World 

Health Organization, 2020; Neal et al., 2012). 

Sarcina la adolescente a fost asociată cu dublu 

factori de risc , materni și fetali, cu o prevalență mult 

mai ridicată decât la celelalte grupe de vârstă care au 

prezentat sarcina (Marginean, 2017). 

Adolescentele de etnie romă prezintă riscuri de a 

rămâne însărcinate și ulterior  să aibă sarcini cu 

multiple complicații și rate crescute de mortalitate și 

morbiditate atât materne cât și fetale, datorită 

culturii specifice minorității de etnie romă, lipsei de 

educație și acces dificil la serviciile de sănătate.  

 

 

SARCINA LA ADOLESCENTE – FACTORI 

DE RISC MATERNI ȘI FETALI 

 

Sarcina la adolescente definește sarcina apărută la 

persoanele de  sex feminin din momentul în care 

apare menarha și până la vârsta de 19 ani.  Sarcina 

apărută în acest interval de timp este asociată cu o 

prevalență crescută de morbiditate și mortalitate 

materno-fetală (World Health Organization, 2020; 

Divya, Pillai și Srinivasan, 2022) 

Adolescenta este caracterizată ca fiind o perioadă de 

intensă dezvoltare fizică și psihică, adolescentele au 

nevoie în această perioadă datorită creșterii 

accelerate de cantități crescute de fier, din acest 

motiv, un factor de risc major în rândul celor care 

rămân însărcinate este reprezentat de anemie, în 

lipsa unui aport adecvat de fier,pot suferi de anemie 

prin deficit de fier și eclampsie (World Health 

Organization, 2020; Divya, Pillai și Srinivasan, 

2022; Ali, Khaliq, Lokeesan, Meherali, Lassi, 2022, 

Marginean, 2017, Luca et al., 2012) 

Stilul alimentar deficitar specific adolescentelor, 

într-o perioadă de creștere accelerată, face ca acestea 

din punct de vedere nutrițional sa fie privite diferit , 

cu necesare de macronutrienți și micronutrienți 

diferite față de femeile mature însărcinate, iar lipsa 

acestora în cantitățile necesare duce la o dezvoltare 

mai puțin armonioasă materno-fetală , greutatea la 

naștere a nou-născuților este în general scăzută 

atunci când aceștia provin din mame adolescente 

(Marginean, 2017). 

Prevalența infecțiilor sistemice este mult mai 

crescută la fetele care  nasc între 10 si 19 ani fata de 

grupa de vârstă 20-24 de ani (Luca et al., 2018; 

World Health Organization, 2016; 2020 ) 

Conform OMS, prevalența sarcinilor la adolescente 

este crescută de lipsa educației, apartenența unei 

minorități etnice sau a unui cult religios și nivelul 

socio-economic scăzut (Ali et al., 2022; Islam, 

Islam, Hasan, Hossain. 2017; Mukhopadhyay, 

Chaudhuri, Paul, 2010; Brahmbhatt, Kågesten, 

Emerson, Decker, Olumide, Ojengbede, Lou, 

Sonenstein, Blum și Delany-Moretlwe, 2014 ) 

Un studiu efectuat pe femeile din Pakistan a 

evidențiat faptul că aproape jumătate din femei au 

rămas însărcinate prima dată înaintea vârstei de 19 

ani, tot acest studiu prezintă o asociere între educație 

și vârsta de apariție a primei sarcini (Ali et al., 2022). 

Într-un studiu efectuat pe adolescentele însărcinate 

în Malaysia, s-a demonstrat că cele mai frecvente 
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complicații fetale sunt reprezentate de sugari cu 

greutate mică la naștere, naștere prematură și scor 

Apgar mic , iar complicațiile materne cele mai 

importante au fost reprezentate de anemie, operație 

de cezariană și diabet gestațional  . Nivelul de 

educație al mamei adolescente și vârsta tatălui au 

influențat procentul celor care s-au născut cu 

greutate mică la naștere (Samsury, Tengku Ismail, 

Hassan, 2022). 

 

 

FEMEIA ÎN COMUNITATEA ROMĂ 

 

Femeile de etnie romă sunt categoria de minorități 

cea mai vulnerabilă din UE , cele mai multe dintre 

ele se lovesc de multiple forme de discriminare în 

aproximativ toate domeniile sociale (Comitetul 

Economic si Social European, 2018). 

Femeia în comunitate romă deține mereu un rol 

secundar, se căsătorește adesea fără voia ei, la vârstă 

fragedă, și e forțată de cei din jur să aibă copii. 

Discriminarea romilor, sărăcia și lipsa educației le 

face adesea pe aceste adolescente să nu ajungă deloc 

la medicul ginecolog pe parcursul sarcinii, sau să 

ajungă doar în cazul unor urgențe. Din acest motiv 

plus numărul mare de cupluri consangvine, 

procentul copiilor care se nasc cu probleme de 

sănătate este mult mai mare față de restul copiilor 

proveniți din mame adolescente (Roman et al, 

2012). 

Cultul lor, în care persoanele bolnave sunt 

marginalizate, este un alt factor de risc pentru 

morbiditatea și mortalitatea crescută la naștere sau 

în timpul sarcinii în rândul acestor fete, care 

însărcinate fiind, nu vor spune de frica 

marginalizării problemele cu care se confruntă în 

timpul sarcinii (World Health Organization, 2016; 

2020; Roman et al, 2012, Ţarcă et al., 2021). 

Tradițiile și obiceiurile romilor influențează viața 

tinerelor femei, mai acut decât la restul populației se 

resimte nevoia de intervenție prin programe de 

educație și acces la mediul sanitar în rândul 

adolescentelor de etnie romă (Roman et al, 2012). 

 

 

PREVENȚIA SARCINILOR LA MINORE 

 

În România, anual, 18000 de nașteri din cele 

aproximativ  200000 apar la vârste cuprinse între 15 

și 18 ani, vârstă medie a mamelor adolescente din 

țara noastră a scăzut constant, astfel în anul 2020, 

conform World Vision, era de 15,4 ani.  

Anual, 50.000 de fete mor în lume în timpul sarcinii 

sau în momentul nașterii, conform Salvați Copii. 

Prevenția sarcinilor la aceste vârste este necesară și 

se bazează în primul rând pe educație, creșterea 

nivelului de educație în rândul tuturor populațiilor, 

educație adaptata fiecărei subgrupe in parte, accesul 

la educație atât în mediul urban cât și în cel rural, 

accesul la serviciile medicale facil, urmat de accesul 

la metodele de contracepție oriunde și oricui 

adolescent activ sexual (Nanu et al., n.a., World 

Health Organization, 2020). 

Informarea tinerelor despre ce înseamnă o sarcină, 

riscurile la care sunt supuse, identificarea celor care 

au probleme cu stima de sine, a celor care au fost 

abuzate sexual, sau a celor care consumă tutun, 

droguri, alcool de către psihologi și asistenți sociali 

vor duce la scăderea numărului celor care rămân 

însărcinate (Nanu et. al., n.a; Mitran și Stan, 2017). 

Folosirea prezervativului este  metoda de prevenție 

a sarcinilor și a bolilor cu transmitere sexuală, 

sarcina poate fi prevenită și cu ajutorul 

anticoncepționalelor, a dispozitivelor intrauterine, 

spumelor cu spermicid şi nu în ultimul rând, a 

pastilei de a doua zi, care beneficiază de o eficacitate 

ridicată, dar care nu poate fi folosită ca unică metodă 

contraceptivă, scopul ei fiind stric ocazional (Nanu 

et. al., n.a; World Health Organization, 2020; Mitran 

și Stan, 2017). 

Abordarea multidimensională, cu programe școlare 

de educație sexuală și reproductivă, reform elegal-

administrative care sa faciliteze accesul la educație 

și servicii de sănătate profesionale de reproducere și 

sexualitate, programe de planificare familială 

adaptate mediului din care provin tinerele 

adolescente pot duce la scăderea nașterilor la o 

vârstă fragedă (Nanu et. al., n.a; Mitran și Stan, 

2017; Sayem și Nury, 2011). 

 

 

CONCLUZII 

 

România se află pe locul 2 în UE la numărul de 

sarcini apărute în adolescentă, acest lucru se 

datorează lipsei de educație, nivelului socio-

economic scăzut , prezenți în număr crescut a 

persoanelor de etnie romă și accesul deficitar sau 

chiar absent la programele de educație sanitară și 

sexuală în mediul rural. 

Complicațiile materne și fetale asociate cu o 

prevalență crescută de morbiditate și mortalitate în 

rândul adolescentelor însărcinate, face ca acest 

subiect să fie unul de importanță la nivel mondial. 

Creșterea programelor de educare sexuală, 

promovarea metodelor de contracepție și 

prezentarea riscurilor asociate actului sexual 

neprotejat vor putea reduce numărul de sarcini la 

această vârstă fragedă. 

Considerăm utilă atenția asupra femeilor din 

comunitățile rome, cultura lor este un factor 

determinant în apariția sarcinilor la adolescente , tot 

cultura lor stă la baza limitării accesului la serviciile 

medicale, asociat desigur factorilor externi 

reprezentați de lipsa educație și nivelul socio-

economic redus.  
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