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A. REZUMAT EXECUTIV 

Urmărirea dezvoltării sarcinii permite prevenirea complicațiilor și informarea femeilor cu privire la 
pașii importanți pe care îi pot urma pentru a proteja copilul și pentru a asigura o sarcină sănătoasă 
(Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, 2017). 

În România nu există o imagine de ansamblu a serviciilor de îngrijire oferite gravidelor, ci fragmente ale 
acestei imagini. Această cercetare vine în întâmpinarea gravidelor, familiilor, a tuturor decidenților și 
responsabililor de sănătatea femeii cu scopul de a prezenta obiectiv starea actuală a îngrijirii antenatale 
în România. În acest sens, am analizat cadrul legislativ actual al serviciilor prevăzute și am prezentat 
scenarii pentru o îngrijire ideală a gravidei. Au fost utilizate cele mai bune date și practici disponibile 
și s-a concentrat pe serviciile antenatale prestate, având ca scop propunerea de mecanisme de 
îmbunătățire și consolidare pe termen scurt, mediu și lung a serviciilor de îngrijire antenatală.

Pentru a atinge obiectivul sus-menționat, proiectul a avut o abordare complexă, incluzând o revi-
zuire a literaturii de specialitate care s-a concentrat pe (1) legislația națională pentru a crea traseul 
gravidei din momentul în care află că este însărcinată până când naște, și (2) ghidurile naționale și 
internaționale, pentru o abordare comparativă între practicile naționale și standardele internaționale. 
De asemenea, au fost incluse studii de caz care au analizat experiența diferitelor tipologii de mame 
prin intermediul unor interviuri. Pentru completarea tabloului îngrijirii gravidei, au fost solicitate date 
cantitative din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a furnizorilor privați referitoare la 
serviciile oferite gravidelor. În urma analizei interviurilor au fost identificate patru teme: (1) relația cu 
profesionistul medical; (2) educația, informarea și drepturile; (3) accesul la servicii de sănătate și (4) 
urmărirea sarcinii. Cercetarea a primit avizul favorabil din partea Consiliul Științific al Universității Ba-
beș-Bolyai din Cluj Napoca cu numărul 79TT/08.04.2022.

La nivel național, se manifestă o tendință descendentă în utilizarea serviciilor de îngrijire antenatală 
(Stativa et al., 2014). Datele furnizate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate confirmă 
acest lucru: în anul 2011 un număr de 204.908 gravide au beneficiat de servicii gratuite de monito-
rizare a sarcinii, față de 153.057 în 2020, și doar 145.885 în 2021 (Tabelul 1), o scădere de 28.80% 
în 2021 față de 2011. 

Imaginea conturată prin rezultatele studiilor de caz efectuate cu proaspete mame și prin analiza 
investigațiilor decontate, așadar a îngrijirilor gratuite oferite femeilor, indică un tablou predominant 
al serviciilor private în care povara financiară a gravidelor este de sute sau mii de lei din buzunarul 
propriu. Dar atât femeile care au beneficiat de îngrijiri în regim privat, cât și public, au apreciat per-
sonalul medical. Totuși alte aspecte ale sistemului de sănătate – organizarea, finanțarea, metodo-
logiile, procedurile și standardele – au fost aspru criticate de acestea. Spre exemplu, modul în care 
procedurile se schimbau concomitent cu cadrul medical a fost blamat de către femeile intervievate. 
Un alt aspect pe care femeile l-au considerat că trebuie îmbunătățit a fost claritatea informațiilor și 
a organizării diferitelor organizații sanitare cu care au avut contact, mărturisind că au simțit că au 
bâjbâit prin sistemul de sănătate.

Principalele neajunsuri identificate prin intermediul analizei sunt: resursele umane insuficiente la nivel 
local, alfabetizarea scăzută și cunoștințele reduse ale gravidelor, accesul limitat al gravidelor la investi-
gații specifice, lipsa omogenității în practicile Caselor Județene de Asigurări de Sănătate pentru asigu-
rarea gravidelor, procesul administrativ complex și de lungă durată din cabinetul medicului de familie. 
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B. Acronime 

AMC Asistență Medicală Comunitară

ARACIS Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

ANMCS Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

CJ Consiliul Județean

CJAS Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

CMR Colegiul Medicilor din România

CMV Citomegalovirus

CNAS Casa Națională de Asigurări de Sănătate

DPN Data Probabilă a Nașterii

DSP Direcția de Sănătate Publică

DTPa Vaccin Diftero-Tetano-Pertussis Acelular

HIV Virusul Imunodeficienței Umane 

INSP Institutul Național de Sănătate Publică

INSMC Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”

ME Ministerul Educaţiei

MF Medic de familie

MFin Ministerul de Finanțe

MFTES Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

MMSS Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale

MS Ministerul Sănătății

NICE Institutul Național pentru Sănătate și Excelență în Îngrijire din Regatul Unit al Marii 
Britanii și al Irlandei de Nord

OAMGMAMR Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România

OG Obstetrică-Ginecologie

OUG Ordonanță de Urgență

RPR “Rapid Plasma Reagin” (Activarea rapidă a plasmei)

S Săptămâna

SA Săptămâni de amenoree

SNSPMPDSB Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul 
Sanitar București

TGO Aspartataminotransferază

TGP Alaninaminotransferază

TORCH Serologie pentru un grup de boli infecțioase: toxoplasmoza (T); alte infecţii (O) 
precum sifilisul, hepatita B, infecţia cu enterovirus, virusul Epstein-Barr, virusul 
varicelo-zosterian, parvovirusul B19; rubeola (R); citomegaloviroza (C); infecţia cu 
virusul herpes simplex

TSH Hormon de stimulare tiroidiană

VDRL “Venereal Disease Research Laboratory test” (Laboratorul de cercetare a bolilor 
venerice)
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C. Glosar de termeni

Amenoree Absența ciclului menstrual. Se clasifică în primară dacă pacienta nu a avut 
niciodată menstruații până la vârsta de 15 ani, sau secundară dacă a prezen-
tat anterior menstruații. Cea mai frecventă cauză de amenoree secun dară 
este sarcina, amenoree care persistă după naștere în primele 6 săptămâni 
și poate dura luni în cazul pacientelor care alăptează frecvent. Amenoreea 
legată de sarcină, lăuzie și lactație este denumită fiziologică. Lăuzia patolo-
gică poate fi primară sau secundară, și este determinată de mai multe tipuri 
de cauze: vaginale, uterine, ovariene, hipofizare și hipotalamice.

Antenatal Care precede nașterea, care are loc înainte de naștere.

Lăuză Femeie care se află în primele primele șase săptămâni după o naștere.
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1. Introducere 

Un început sănătos în viață are o importanță deosebită în dezvoltarea fiecărei persoane, având po-
tențialul de a dicta traiectoria unui parcurs sănătos al vieții (EBCOG Scientific Committee, 2015). Una 
dintre cele mai bune metode de a asigura o naștere sănătoasă și un făt sănătos este urmărirea corectă 
a sarcinii (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, 2017).

Cele mai multe probleme întâlnite la naștere sunt cauzate de prematuritate, restricția creșterii fetale, 
preeclampsie, diabet gestațional, anomalii congenitale sau asfixie perinatală. Cu acces adecvat la în-
grijirea antenatală, în special la începutul sarcinii, multe dintre acestea pot fi prevenite sau anticipate. 
Deosebit de relevante sunt riscurile modificabile ale stilului de viață, cum ar fi fumatul, consumul de 
alcool, abuzul de droguri, obezitatea, malnutriția, aportul inadecvat de acid folic (EBCOG Scientific 
Committee, 2015). 

În România, datele și studiile existente indică o tendință descrescătoare a utilizării serviciilor antenatale, 
atât din punct de vedere al numărului femeilor care își monitorizează sarcina, dar și din punct de 
vedere al  investigațiilor efectuate (Stativa et al., 2014). Tendința descrescătoare se acutizează în 
rândul populațiilor defavorizate și din mediul rural, unde accesul la servicii de sănătate și educația 
în materie de sănătate sunt reduse (LeMasters et al., 2019). Cu toate acestea, în România nu este 
disponibilă în acest moment o imagine completă a îngrijirilor oferite gravidelor, ci doar fragmente 
care prezintă părți ale aceleiași imagini. 

Această cercetare, prima de acest gen din România, vine în întâmpinarea gravidelor, fami-
liilor, a tuturor decidenților și responsabililor de sănătatea femeii cu scopul de a prezenta 
obiectiv starea actuală a îngrijirilor antenatale în România. Pentru o bună planificare a po-
liticilor de sănătate adresate îngrijirii antenatale este necesară o analiză cuprinzătoare a 
situației actuale a serviciilor oferite gravidelor și a modului în care acestea le folosesc. 

Obiectivul general al acestei cercetări a fost să ofere o imagine de ansamblu a serviciilor de îngrijire 
antenatală oferite femeilor gravide în sistemul de sănătate din România. Au fost utilizate cele mai 
bune date și practici disponibile în momentul scrierii raportului, având ca finalitate propunerea de 
mecanisme de îmbunătățire și consolidare a îngrijirii antenatale pe termen scurt, mediu și lung.

Această cercetare a avut o abordare comprehensivă, bazându-se pe:

A. Revizuirea literaturii
Revizuirea literaturii de specialitate s-a concentrat pe (1) legislația națională - cu scopul de a crea tra-
seul gravidei din momentul în care află că este însărcinată până când naște, și (2) ghidurile naționale 
și internaționale – cu scopul de a avea o abordare comparativă între practicile naționale și standardele 
internaționale.

B. Studii de caz
Pentru cele 11 studii de caz au fost folosite metode calitative ce au explorat experiența diferitor tipo-
logii de utilizare a serviciilor de către mame. Aceste studii de caz au fost folosite pentru a înțelege 
parcursul real al gravidei în sistemul de sănătate din România.

C. Date cantitative
Informațiile obținute au fost completate cu indicatori cantitativi referitori la serviciile furnizate femei-
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lor gravide. Aceste date, furnizate în data de 04 Iulie 2022, pentru perioada 2011-2021, au fost trans-
mise de CNAS pentru a oglindi cât mai bine situația existentă. Cu toate că date similare au fost soli-
citate și din partea MS și a furnizorilor privați, entitățile menționate nu au furnizat respectivele date.
Pe baza datelor colectate, precum și a datelor cantitative și a informațiilor furnizate de experții impli-
cați în această cercetare, au fost formulate recomandări și propuneri de politici și acțiuni concrete cu 
efect pe termen scurt, mediu și lung, adresate autorităților locale și centrale.

2. Repere internaționale

Îngrijirea antenatală se poate desfășura într-o varietate de contexte accesibile femeilor, implicând 
medicul de familie, medicul OG, moașa și alți profesioniști medicali. Femeile trebuie să fie informate 
referitor la factorii care le pot influența sarcina și sănătatea, cum ar fi consumul de tutun, alcool și 
droguri, alimentația sănătoasă și administrarea de suplimente și medicamente (NICE, 2021). 

Primul consult cu medicul OG sau moașa este recomandat să aibă loc până la săptămâna a zecea 
din sarcină. Dacă o femeie se prezintă la primul control cu o sarcină mai avansată, aceasta va fi în-
trebată despre motivele pentru care nu s-a prezentat mai repede. Astfel pot fi identificate probleme 
sociale, psihologice și/sau medicale care trebuie să fie abordate de către profesioniști. 

Gravida trebuie să fie informată cu privire la profesioniștii implicați în procesul monitorizării sarcinii și 
modul în care aceasta poate lua legătura cu echipa medicală pentru sfaturi urgente sau non-urgente, a 
metodelor de screening (analizele, ecografiile necesare și rolul acestora). Se vor oferi cursuri de educație 
sanitară privind dezvoltarea copilului și a schimbărilor fizice și emoționale care se petrec pe parcursul 
sarcinii, iar gravida va primi consiliere despre vaccinurile necesare împotriva gripei, a tusei convulsive și 
a altor infecții. În timpul controalelor antenatale, vor fi transmise informații legate de sănătatea mintală și 
alte resurse pentru viitorii părinți, precum cursuri de educație antenatală (NICE, 2021).

Germania
Îngrijirea antenatală în Germania este construită pe baza unui program național standardizat de 
îngrijire a femeilor însărcinate. Acest program național are o abordare complexă, cuprinzând inițial 
analiza istoricului medical al gravidei, apoi examene clinice și analize pentru monitorizarea evoluției 
sarcinii. Informațiile de la fiecare consult antenatal sunt notate într-o agendă intitulată “Mutterpass” 
(Vetter & Goeckenjan, 2013).

Italia
În Italia, parcursul gravidei începe prin prezentarea la MF sau la medicul OG. Aceștia sunt cei care 
solicită analizele de sânge și ecografiile. Analizele specializate nu sunt gratuite, cu excepția celor 
recomandate de medic în cazul suspiciunii unei malformații a fătului. Toate investigațiile trebuie să 
fie recomandate şi se efectuează fie în structurile publice, fie în cele private care au încheiat un acord 
cu Serviciul Sanitar Naţional (Gaida, 2007). 

Spania
Asemenea procesului din Italia, primul pas din îngrijirea antenatală în Spania constă în contactarea MF 
sau a medicului OG, pentru confirmarea sarcinii și examinare. În Spania implicarea moașelor în îngrijirea 
antenatală este o practică obișnuită, acestea având responsabilitatea de a organiza controalele antenatale 
și de a documenta parcursul sarcinii în “Cartilla de embarazo” (Blythe, 2016). Acesta este un document 
de monitorizare a evoluției sarcinii, instrument cu funcții și obiective similare cu “Carnetul gravidei”.
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Germania Italia Spania România

Tipul de 
asigurare

Asigurări de sănătate 
de stat, private sau 
asigurare familială în cadrul 
sistemului de asigurări de 
stat (Comisia Europeană, 
2022a).

Orice femeie are 
dreptul la controale 
prenatale gratuite, 
conform legislației 
italiene. Există 
posibilitatea de 
asigurări private 
(Gaida, 2007).

Asigurări de 
sănătate de 
stat, private 
sau asigurare 
familială 
în cadrul 
sistemului de 
asigurări de 
stat (Comisia 
Europeană, 
2022b).

Asigurări de 
sănătate de 
stat, private 
sau asigurare 
familială în 
cadrul sistemului 
(Ministerul 
Sănătății et al., 
2021).

Ecografii 
recomandate 
pe timpul 
sarcinii cu risc 
scăzut

Trei ecografii, o ecografie 
per trimestru (Vetter & 
Goeckenjan, 2013).

Trei ecografii, 
o ecografie per 
trimestru (Gaida, 
2007).

Trei ecografii, 
o ecografie 
per trimestru 
(European 
Surveillance 
of Congenital 
Anomalies, 
2010).

Patru ecografii, 
astfel:
• 6-11 SA
• 11+0 zile - 13+6 
zile SA
• 19-23 SA
• 30 - 35+6 zile 
SA
(Ministerul 
Sănătății et al., 
2021).

Responsabili 
de consilierea 
pe timpul 
sarcinii

Medicul de familie, 
ginecologul, obstetricianul, 
moașa, centre de educație 
pentru adulți, companii de 
asigurări de sănătate (Vetter 
& Goeckenjan, 2013).

Medicul de familie, 
ginecologul, 
centrele de familie 
având o echipă 
multidisciplinară 
alcătuită din 
asistente sociale și 
medicale, ginecolog, 
obstetrician, 
pediatru, psiholog 
și alte categorii de 
profesioniști (Gaida, 
2007).

Medicul 
de familie, 
ginecologul, 
obstetricianul, 
moașa (Blythe, 
2016).

Medicul 
de familie, 
ginecologul, 
obstetricianul, 
moașa 
(Ministerul 
Sănătății et al., 
2021).

Indemnizații 
de 
maternitate și 
concedii pre 
și postnatale

Indemnizația de 
maternitate se acordă 
timp de șase săptămâni 
înainte de naștere și opt 
săptămâni după naștere, 
și este determinată de 
salariul din ultimele luni 
calendaristice calculate 
înainte de începerea 
perioadei de maternitate 
(Comisia Europeană, 
2022a). Concediul de 
maternitate este obligatoriu 
în primele opt săptămâni 
după naștere. Concediul 
pentru creșterea copilului 
este de 24 de luni, ce pot 
fi solicitate în primii 8 ani 
după nașterea copilului 
(Federal Government 
Commissioner for 
Migration, Refugees and 
Integration Office, 2020).

Indemnizația se 
acordă de către 
Institutul Național 
de Securitate 
Socială și este egală 
cu 80% din salariu 
și se plătește timp 
de 5 luni (2 înainte și 
3 după data nașterii 
sau 1 lună înainte și 
4 după). Concediul 
de maternitate 
este alcătuit din 
maxim 5 luni, iar 
concediul pentru 
creșterea copilului 
cuprinde maxim 11 
luni în total, ce pot 
fi solicitate în primii 
8 ani după nașterea 
copilului (Consulatul 
General al României 
la Bari, 2013).

Indemnizația 
de maternitate 
este acordată 
persoanelor 
asigurate 
de statul 
spaniol sau 
beneficiarilor. 
Concediul de 
maternitate 
este obligatoriu 
în primele șase 
săptămâni 
după naștere, 
însumând un 
total de 14 
săptămâni 
(Comisia 
Europeană, 
2022b). 

Indemnizația 
de maternitate 
este 85% din 
media veniturilor 
nete realizate în 
ultimele 12 luni 
(Parlamentul 
României, 2016).
Concediu de 
maternitate 
cuprinde 126 zile 
calendaristice. 
Iar concediu 
pentru creșterea 
copilului 
însumează 24 
luni, respectiv 
36 luni în 
cazul copilului 
cu handicap 
(Guvernul 
României, 2010). 

Tabelul 1. Practici și recomandări antenatale la nivel european
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2. Legislația în România

Metodologia efectuării consultației antenatale și postnatale reglementată în 2021 prevede documen-
tarea în carnetul gravidei a consultațiilor antenatale și postnatale de către medici cu specialitatea OG, 
medicină de familie și moașe în scopul identificării și limitării sau reducerii riscului obstetrical (Minis-
terul Sănătății, 2021a). Dacă femeia se prezintă întâi la medicul OG sau moașă, după confirmarea sar-
cinii, pacienta va fi sfătuită să se prezinte la cabinetul medicului de familie pentru a fi luată în evidență 
ca gravidă și pentru completarea datelor în “Carnetul gravidei”. Carnetul gravidei este un instrument 
fizic de monitorizare a evoluției sarcinii, centralizând toate ecografiile, investigațiile de laborator, con-
sultațiile interdisciplinare, scrisorile medicale și biletele de externare, cu scopul unei comunicări trans-
parente și eficiente între medicii care monitorizează sarcina (Ministerul Sănătății, 2021b). 

Datele obținute în urma consultațiilor și investigațiilor antenatale se raportează începând cu medicul 
de familie la care pacienta se prezintă pentru a fi luată în evidență drept gravidă și sfârșește la Minis-
terul Sănătății, după cum este prezentat în Figura 1. 

Medicul de familie transmite lunar către Direcția de Sănătate Publică date referitoare la numărul 
gravidelor rămase în evidență și numărul gravidelor nou depistate, iar trimestrial transmite date re-
feritoare la numărul gravidelor la începutul anului, numărul gravidelor nou depistate (numărul total și 
din care cu risc, după luna sarcinii, și venite din alte teritorii), numărul gravidelor scoase din evidență 
drept gravide, rămase în evidență și grupele de vârstă ale acestora (Parlamentul României, 2015a).

Direcția de Sănătate Publică transmite, la rândul său, lunar către Institutul Național de Sănătate Publică infor-
mații referitoare la numărul gravidelor nou depistate și numărul gravidelor rămase în evidență, la care adaugă 
date referitoare la numărul întreruperilor de sarcină. Trimestrial, pe lângă date referitoare la numărul gravide-
lor la începutul anului, numărul gravidelor nou depistate (total și din care cu risc, după luna sarcinii, și venite 
din alte teritorii), numărul gravidelor scoase din evidență drept gravide, rămase în evidență și grupele de 
vârstă ale acestora, se transmit date despre vaccinările efectuate gravidelor (Parlamentul României, 2015a). 

Figura 1. Raportarea lunară și trimestrială a datelor referitoare la gravide
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Institutul Național de Sănătate Publică centralizează și validează lunar datele primite, iar trimestrial 
publică informațiile primite pe site-ul INSP sub formă de buletine trimestriale, transmițându-le către 
Ministerul Sănătății la cerere (Parlamentul României, 2015a). 

Prima consultație antenatală este fundamentală, având potențialul de a optimiza ulterior îngrijirea 
antenatală. În cadrul acestei consultații se stabilesc obiectivele, care vor fi notate în Carnetul gra-
videi: determinarea vârstei sarcinii și calcularea DPN, bilanțul stării generale prin examen complet 
clinic al tuturor aparatelor și sistemelor, evaluarea factorilor de risc în sarcină, evaluarea contextului 
socio-economic, menționarea unor situații particulare dacă este cazul. 

În timpul consultațiilor din al doilea trimestru al sarcinii (13+6 zile - 27 SA+ 6 zile SA) se urmă-
rește în plus față de primul trimestru în cadrul anamnezei: prezența, absența și calitatea mișcărilor 
fătului; adaptarea organismului mamei în contextul sarcinii; data apariției primelor mișcări fetale, se 
efectuează examen genital de către medicul OG sau moașă concomitent cu efectuarea unor analize 
și investigații specifice trimestrului al doilea. 

Figura 2. Parcursul Gravidei în România
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Spre deosebire de trimestrul al doilea, examenul obstetrical din trimestrul al treilea urmărește 
prezentația și raportul ei față de strâmtoarea superioară, apreciază mărimea fătului și cantitatea de li-
chid amniotic. În plus, se recomandă efectuarea unor analize și investigații specifice ultimul trimestru 
de sarcină, se stabilește un plan de naștere, medicul OG/MF/moașa discută cu femeia despre data 
concediului prenatal, medicul OG/MF/moașa consiliază viitoarea mamă din punct de vedere fizic și 
psihic pentru naștere și alăptare (Ministerul Sănătății et al., 2021).

În urma fiecărui control antenatal, cazul este ierarhizat pe baza factorilor de risc și sarcina va fi încadrată 
fie cu risc scăzut, fie cu risc obstetrical crescut (Ministerul Sănătății et al., 2021). 

Potrivit programului de monitorizare, investigațiile paraclinice și tratamentele specifice sarcinii pot fi 
recomandate de către MF numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în 
evidență de către acesta și până la patru săptămâni de la naștere (Ministerul Sănătății & CNAS, 2021). 

Din 1 iulie 2021 au fost adoptate noile pachete de servicii medicale de stat pentru anii 2021 și 2022, 
oferite atât persoanelor asigurate, dar și celor neasigurate. Femeile însărcinate și lăuzele sunt asigu-
rate automat în sistemul de sănătate, indiferent dacă plătesc contribuțiile la sănătate sau nu (cele 
neasigurate devin asigurate dacă se prezintă la CJAS cu o adeverință eliberată de medicul curant 
care să ateste starea de graviditate). Așadar, acestea beneficiază în mod gratuit de o serie de ana-
lize și investigații cuprinse în pachetele medicale, ce pot fi găsite în ANEXA 2. Aceste analizele și 
investigații medicale se pot efectua gratuit doar în limita plafonului de fonduri acordate respectivelor 
unități sanitare de către CNAS. La solicitarea medicului de familie, gravida aflată în situație de vulne-
rabilitate socială poate beneficia de decontarea transportului intrajudețean sau interjudețean, pentru 
deplasarea la spital, în vederea urmăririi sarcinii (Parlamentul României, 2022a). În momentul redac-
tării acestui raport nu există date disponibile referitoare la utilizarea transportului de către gravidele 
aflate în situație de vulnerabilitate.

Moașa, alături de medicul de familie și OG, are dreptul și abilitățile necesare de a diagnostica și supra-
veghea sarcina fără risc ridicat și capacitatea de a efectua examinările necesare pe parcursul evoluției 
unei sarcini normale. În momentul nașterii, moașa este cea care asistă mama în timpul travaliului și 
monitorizează starea fetusului în uter, iar la nevoie, poate efectua epiziotomia. În situații excepționale, 
este pregătită pentru a recunoaște la mamă sau la copil semnele specifice unor anomalii care ne-
cesită intervenția unui medic și poate lua măsuri de urgență care se impun în absența medicului, în 
special extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea manuală a uterului (Guvernul 
României, 2008).

Cu scopul asigurării accesului la servicii preventive, de urgență, curative și reabilitare de calitate, MS 
și CNAS prevăd anual fonduri din bugetul repartizat pentru furnizarea serviciilor medicale prin asis-
tența medicală mobilă și decontarea transportului gravidelor vulnerabile (Guvernul României, 2017), 
(Parlamentul României, 2022b) și servicii de asistență medicală mobilă dedicate adolescentelor în-
sărcinate și mamelor adolescente fără reprezentant legal (Parlamentul României, 2015b).

Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare în contextul îngrijirii antenatale cu-
prind: identificarea gravidelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informațiilor către 
medicul de familie în scopul obținerii calității de asigurat; identificarea, urmărirea și supravegherea medi-
cală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta medicală a 
acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor și al lăuzelor (Guvernul României, 2017). 

De asemenea, Strategia Națională de Sănătate 2022-2030 propune diversificarea rolurilor și compe-
tențelor specializate ale asistenților medicali comunitari pentru furnizarea adecvată a serviciilor către 
anumite grupuri populaționale, inclusiv al gravidelor (Ministerul Sănătății, 2022).
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4. Urmărirea gravidei în sistemul de sănătate românesc  
    – implicații practice

4.1. Studii de caz

Parcursul teoretic al gravidelor, bazat pe cadrul legislativ actual, este completat de practica actuală, 
fundamentat pe studii de caz cu mame și de date cantitative din partea organizațiilor de sănătate, ce 
completează imaginea experienței gravidelor în sistemul de sănătate românesc.

Studiile de caz efectuate au avut forma unor interviuri cu diferite tipologii de mame:

1. Mama care a folosit strict servicii publice de sănătate pentru îngrijirea antenatală.

2. Mama care a folosit strict servicii private de sănătate pentru îngrijirea antenatală.

3. Mama care a folosit atât servicii publice, cât și private pentru îngrijirea antenatală.

4. Mama care nu și-a monitorizat sarcina.

5. Sarcină nedorită/întreruptă.

6. Sarcină cu complicații.

7. Mamă la prima sarcină.

8. Mamă cu sarcină gemelară.

9. Mamă cu fertilizare in-vitro.

În acest demers, au fost incluse participante cu diferite caracteristici socio-demografice, cum ar fi:

•  Studii superioare;
•  Fără studii;
•  Mediul urban;
•  Mediul rural.

Astfel, au fost efectuate 11 interviuri cu mame care au născut cu cel mult 12 luni înainte de mo-
mentul interviului. A fost aleasă această categorie deoarece poate oferi o imagine completă a urmă-
ririi sarcinii, iar distanța temporală față de momentul livrării serviciilor permite o descriere corectă 
a acestora. În cadrul studiilor de caz efectuate, au fost incluse trei mame care și-au urmărit sarcina 
strict în sistemul privat de sănătate, una care a utilizat doar servicii publice pentru urmărirea sarcinii 
și cinci care au urmărit sarcina utilizând atât servicii publice, cât și servicii private. Dintre acestea, 
șase persoane au domiciliul în mediu urban și cinci în mediul rural, iar cinci au studii superioare, cinci  
studii medii și una studii gimnaziale. Opt dintre mame au fost la a doua sau a treia sarcină, iar trei 
mame au fost la prima sarcină.

Interpretarea interviurilor a fost făcută utilizând analiza tematică inductivă și deductivă prin interme-
diul software-ului Maxqda 2022.

Cercetarea are o serie de limitări, datele obținute se bazează în întregime pe experiențele și con-
vingerile mamelor intervievate, prin urmare informațiile pot fi subiective și părtinitoare. Mai mult, 
aceasta a inclus un număr relativ mic de participanți, astfel încât rezultatele nu pot fi generalizate la 
nivelul întregului sistem.  
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În urma analizei interviurilor au fost identificate patru teme:

A.  Relația cu echipa medicală.

B.   Educație, informare și drepturi.

C.   Accesul la servicii de sănătate.

D.   Urmărirea sarcinii.

Cele patru teme majore identificate prezintă experiența gravidelor în sistemul de sănătate românesc, 
atât în componenta publică, cât și cea privată.

A. Relația cu echipa medicală 

În urma discuțiilor purtate cu mamele, au fost identificate atât experiențe pozitive, cât și negative cu 
medicii OG, medicii de familie și asistentele medicale. Singura categorie profesională față de care 
nu au fost prezentate experiențe negative sunt moașele, însă acest aspect trebuie tratat cu atenție 
deoarece interacțiunea populației studiate cu moașele a fost limitată.

Relația cu medicul OG a fost prezentată în mare parte drept cea mai puternică relație cu un cadru 
medical, majoritatea mamelor vizitând lunar medicul OG și acesta fiind prima persoană contactată 
pentru a primi informații. Printre serviciile utilizate de către mame regăsim consultații și ecografii, 
morfologii, controale periodice, interpretarea analizelor, evoluția sarcinii și a fătului, dar și recoman-
dări de investigații și îngrijire a sarcinii, gravidei și fătului. Printre serviciile oferite de către medicii de 
familie se numără monitorizarea evoluției fătului și a gravidei, monitorizarea sănătății mintale a feme-
ii, asigurarea gravidelor, consilierea și/sau sprijinirea gravidei în realizarea dosarului pentru concediul 
medical și indemnizația de risc maternal, eliberarea de trimiteri și alte documente administrative.

În cadrul interviurilor au fost identificate două cazuri posibile pentru relația cu medicul de familie – (1) 
medicul de familie urmărea îndeaproape gravida și sarcina sau (2) serviciile medicului de familie au 
fost utilizate doar pentru eliberarea de documente. Însă unele mame au declarat că inițial nu știau că 
pot apela la medicul de familie pentru servicii de urmărire a sarcinii. Persoanele care nu au beneficiat 
decât de serviciile administrative oferite de către medicul de familie nu au făcut nicio referire la rela-
ția sau calitatea serviciilor oferite, declarându-se mulțumiți de interacțiunea cu aceștia. Mamele care 
au fost monitorizate de către medicul de familie au menționat că au fost foarte mulțumite de relația 
cu medicul de familie, acesta fiind prezentat ca factor facilitator în accesarea serviciilor medicale de 
urmărire a sarcinii. 

Predominant, serviciile moașei nu au fost utilizate, majoritatea mamelor intervievate declarând că 
nu au știut că pot apela la o moașă sau că serviciile acestora sunt oferite suplimentar pe lângă îngri-
jirea oferită de către medic și costurile aferente sunt mult prea mari pentru bugetul existent. Totuși, 
prezența moașei în urmărirea sarcinii a fost evaluată drept foarte importantă. Una dintre mame a 
specificat că ”moașa a jucat un rol intermediar, m-a ajutat mai mult decât medicul ginecolog pe plan 
emoțional. Adică orice întrebare aveam îi spuneam fără ocolișuri și m-a ajutat foarte, foarte mult”.
Experiența pozitivă cu echipa medicală a contribuit la pregătirea mamei pentru o urmărire adecvată 
a sarcinii și pentru un început sănătos în viață. Comunicarea a fost ușoară, aceștia declarând deschis 
că pot fi contactați oricând în caz de urgență.

În cazul experienței negative medicul a fost descris ca având o atitudine neprofesională, comunicare 
greoaie, care a creat neîncredere în relație cu pacientul. Într-unul dintre cazuri, mama a optat pentru 
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schimbarea medicului din cauza divergențelor apărute. Mamele au declarat că s-au simțit neascultate, 
că îngrijorările și temerile nu le-au fost luate în seamă, ca apoi să aibă probleme de sănătate, că le-a 
fost pusă la îndoială veridicitatea, că nu au fost crezute - ”Am avut nelămuriri și îmi era jenă să sun 
medicul, care nu era disponibil pentru mine non stop. În mintea mea apăreau întrebări și era bine 
pentru confortul meu psihic să îmi răspundă cineva, mai ales la prima sarcină”.

O particularitate a acestei relații a fost modul de evoluție a acesteia și mediul în care a avut loc. 
Repetate relatări au făcut referire la debutul relației cu medicul OG în maternitatea publică, ca apoi 
medicul să invite pacientul pentru urmărirea sarcinii în cadrul cabinetului privat, unde plata serviciilor 
nu este decontată prin CNAS. 

B. Educație, informare și drepturi

Educația antenatală echipează gravida cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru urmărirea co-
rectă a sarcinii și a sănătății proprii. Din discuțiile purtate cu mamele reiese că acest aspect este 
precar, doar o mică parte din acestea au primit cursuri de educație antenatală, informații referitoare 
la monitorizarea sarcinii și la drepturile acestora. 

a. Educație antenatală

Educația antenatală a fost identificată preponderent în urbanul mare, cu puține sau fără opțiuni în 
zonele urbane mici sau în zonele rurale. În acest caz, însă, prezența cursurilor nu poate fi echivalată 
neapărat cu accesul la educație antenatală gratuită deoarece toate mamele intervievate care au ur-
mat asemenea cursuri le-au plătit din bugetul propriu.

De asemenea, târgurile destinate viitoarelor mame și copiilor, care oferă cursuri gratuite pe diverse 
teme pentru viitorii părinți, sunt o sursă de activități de educație antenatală.  

În plus, s-a menționat că în cazul în care a fost urmat un astfel de curs pe parcursul primei sarcini, 
acesta nu a mai fost repetat în timpul următoarelor sarcini.
  

b. Informare

Informarea în sarcină reprezintă un subiect față de care părerile au fost împărțite - unele mame fiind 
informate insuficient, iar altele declară că sunt pe deplin mulțumite și că nu ar fi nimic de îmbunătățit 
în acest sens. Personalul medical a jucat un rol important în informarea mamelor.

De asemenea, am identificat că mamele la prima sarcină au fost în mare parte cele nemulțumite de 
cantitatea și calitatea informațiilor primite, menționând că ar fi avut nevoie de mai mult sprijin în na-
vigarea sistemului, efectuarea investigațiilor specifice, dar și în reglarea așteptărilor față de parcursul 
sarcinii și a schimbărilor apărute în organism. Acestea au declarat că s-au simțit pierdute în sistemul 
de sănătate și navigarea sa a fost dificilă în situațiile în care nu le-a fost transmis exact investigațiile 
necesare și modalitatea de a le accesa.

Personalul medical a fost indicat drept esențial în informarea acestora, toate mamele intervievate de-
clarând că medicii și asistenții medicali au fost prima sursă de informare. Printre sursele de informare 
utilizate am regăsit internetul prin forumuri, grupuri de pe rețele de socializare, Youtube, aplicații, 
prietene, alte mame, cărți, conferințe și paginile web ale unor clinici.
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c. Drepturi  

Drepturile în sarcină sunt un domeniu în care majoritatea mamelor nu dețin cunoștințe sau unde 
nu au putut beneficia de acestea. Personalul medical are o importanță deosebită și în materie de 
drepturi, majoritatea gravidelor apreciind cadrele medicale, în special medicii de familie, pentru in-
formațiile oferite. 

Ambivalența prezentă în situația aceasta arată două tipologii de mame, cea care nu își cunoaște 
drepturile - ”Nu, din păcate, nu cunoșteam și nu cunosc nici la momentul actual exact serviciile…Nu 
știam, știam doar că dacă mă duc la maternitate, nu ar trebui să plătesc. Deci asta știam… de te duci 
la privat, plătești. Te duci la maternitate, nu ar trebui să plătești în mod normal. Atât. Nu știam exact 
care sunt serviciile incluse, ce presupune această asigurare de sănătate nu știam și nu știu” sau cea 
care își cunoaște drepturile. În cazul mamelor care le cunoșteau, am identificat o barieră adițională, 
cea a accesării acestor beneficii, situație imposibilă pentru gravide din cauza fondurilor limitate și a 
analizelor ce trebuie efectuate într-un interval de timp foarte scurt și strict. 

C. Accesul la servicii de sănătate

Accesul la servicii de sănătate al femeilor gravide este garantat prin asigurarea gravidelor anterior în 
sistemul social de asigurări de sănătate și decontarea cheltuielilor aferente investigațiilor specifice în 
limita fondurilor disponibile. Din păcate, în ciuda acestor eforturi, accesul la serviciile oferite prin Con-
tractul-cadru femeilor însărcinate este redat drept anevoios, o provocare, sau uneori chiar imposibil.
  

a. Experiența sistemului de sănătate

Interacțiunea cu autoritățile publice din sistemul de sănătate a fost descrisă de majoritatea femeilor 
drept greoaie, complicată, iar sistemul de sănătate public dificil de navigat – ”sistemul de stat are 
tendința de a te umili din prima secundă și până în ultima”.

O mică parte din mamele intervievate au declarat că au avut o experiență plăcută în sistemul de 
sănătate public apreciind, în mare parte, personalul medical. Totuși alte aspecte ale sistemului de 
sănătate – organizarea, finanțarea, metodologiile, procedurile și standardele – au fost aspru criticate 
de acestea. Spre exemplu, modul în care procedurile se schimbau concomitent cu cadrul medical 
a fost blamat de către femeile intervievate. Un alt aspect pe care femeile l-au considerat că trebuie 
îmbunătățit a fost claritatea informațiilor și a organizării diferitelor organizații sanitare cu care au avut 
contact, mărturisind că au simțit că au bâjbâit prin sistemul de sănătate.

De asemenea, mamele au menționat dezamăgirea față de plata serviciilor, simțind că au fost nevoite 
să plătească pentru unele servicii sau beneficii ce ar trebui să fie gratuite. 

Experiența în sistemul privat de sănătate a fost de cele mai multe ori descrisă drept plăcută, ușoară, 
foarte bine organizată. Gravidele au descris că le-a fost foarte ușor să acceseze serviciile oferite de 
furnizori privați, totul fiind explicat clar și ușor de înțeles.

b. Factori facilitatori 

Pe parcursul interviurilor, au fost identificați relativ puțini factori facilitatori în accesarea investigațiilor 
necesare pentru urmărirea sarcinii. Aceștia au făcut referire în întregime la personalul medical din 
asistența medicală primară, la medicul de familie sau asistenta medicului de familie, ce au oferit 
explicații, au îndrumat gravida și au oferit sprijin administrativ.
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c. Bariere în accesarea serviciilor de sănătate

Principalele obstacole au fost întâmpinate în programarea investigațiilor decontate prin CNAS și în 
atitudinea personalului. Mamele au declarat că pentru a putea efectua analizele sau consultațiile re-
comandate treceau printr-un proces sinuos, ce implică multiple apeluri telefonice, mailuri sau chiar 
prezența fizică. Programările se făceau deseori doar într-o anumită zi a lunii, iar dacă nu puteau suna în 
acea zi sau dacă nu răspundea nimeni la telefon, nu puteau face acea investigație în luna respectivă. 

De asemenea, parte din mame au declarat că pentru a evita comunicarea defectuoasă prin telefon, 
preferau să comunice sau să se prezinte fizic. Prezența fizică pentru programări a fost inițial respinsă 
de către personalul auxiliar, urmând ca apoi să fie acceptată. De asemenea, pentru a efectua progra-
marea, în unele cazuri gravidele trebuiau să stea numeroase ore la coadă, în condiții și temperaturi 
inadecvate. A fost subliniată și nerespectarea programărilor la controale, acestea fiind uneori întârzi-
ate cu șase – șapte ore: ”De exemplu, mă chema undeva în jurul orelor 07:00 - 07:30 și mă consulta 
de abia la ora 14:00. Și pentru o femeie cu încă doi copii acasă și soțul care trebuia să plece la muncă 
era destul de dificil. Adică nu spune nimeni o oră în plus…O programare se poate întârzia, nu știu, 
cu o oră, dar sunt atâtea ore de la 07 până la 14. Asta a fost diferența între public și privat. La privat 
mergi, programarea este programare. Iar în sistemul public timpul de așteptare a fost întotdeauna 
mai lung, trebuie să ai răbdare multă”. 

Având în vedere că în cazul investigațiilor specifice sarcinii sincronizarea lor este strictă, multe exami-
nări nu au putut fi efectuate gratuit din cauza sistemului deficient de programare și a finanțării limitate. 

O altă barieră resimțită de către mame a fost atitudinea personalului, care a fost descris ca fiind lipsit 
de empatie, înțelegere și răbdare. 

d. Finanțarea serviciilor de sănătate

Plata serviciilor de sănătate a fost descrisă în special de mamele care au apelat la furnizori privați 
pentru urmărirea sarcinii. Majoritatea au declarat că plata acestor servicii se justifică și că a fost o 
decizie personală să opteze pentru sistemul privat, din dorința de a beneficia de servicii de calitate 
cu ușurință. De asemenea, unele mame au menționat că au simțit că nu au avut altă opțiune deoa-
rece nu puteau efectua investigațiile în sistemul public din cauza lipsei de fonduri sau a imposibilității 
programării, ori că medicul curant le-a invitat pentru investigații în cadrul cabinetului privat. 
Deși majoritatea mamelor au afirmat că plata acestor servicii nu le-a ridicat dificultăți, reușind să le efec-
tueze pe toate, unele au susținut că aceste costuri au fost enorme pentru veniturile realizate – ”Iar salariul 
nostru minim pe economie, știți și dumneavoastră care este și să întreții o familie dintr-un salariu minim 
pe economie și eu care intrasem în concediu. A fost foarte greu, foarte greu ne-am descurcat cu banii”.

D. Urmărirea sarcinii

Majoritatea mamelor au declarat că primul pas după testul de sarcină efectuat acasă a fost vizita la 
ginecolog, fie la un furnizor privat, fie în cadrul maternității, caz în care consultația a fost precedată 
de o vizită la medicul de familie pentru trimitere. După confirmarea sarcinii, majoritatea mamelor 
aveau controale periodice cu o frecvență de 3-5 săptămâni la medicul ginecolog și lunare la medicul 
de familie, în cazul în care medicul de familie le monitoriza sarcina.
În cele 11 studii de caz efectuate am inclus o mamă care nu și-a monitorizat sarcina, o mamă 
care și-a monitorizat sarcina strict în sistemul public, patru mame ce au urmărit evoluția sarcinii cu 
furnizori privați și cinci persoane ce au utilizat servicii oferite atât de furnizori privați, cât și publici. 
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Pentru cazul din urmă, am identificat două situații - (1) au început urmărirea sarcinii în sistemul public 
de sănătate, însă au renunțat pe parcurs din cauza timpilor de așteptare și efectuarea anevoioasă 
a programărilor sau (2) au început urmărirea cu furnizori privați, însă spre trimestrul trei au început 
urmărirea sarcinii în paralel în sistemul public pentru a putea naște într-un spital public. 

De asemenea, turismul medical în cadrul gravidelor intervievate a fost popular, mai multe au men-
ționat că au mers în alte orașe sau județe pentru urmărirea sarcinii. Într-un caz, au refuzat serviciile 
ambulanței în favoarea autovehiculului personal deoarece ambulanța se îndrepta spre un oraș în care 
spitalul avea o reputație negativă.
Un factor important în monitorizarea sarcinii și a nevoilor față de sistem este prezența unei sarcini 
anterioare, multe dintre mame au declarat că nu au avut nevoie de suport din partea sistemului de-
oarece aveau experiența și cunoștințele dobândite în timpul primei sarcini.

4.2. Indicatori cantitativi

Pentru a completa parcursul gravidei în sistemul de sănătate românesc și experiențele gravidelor in-
tervievate, am solicitat din partea CNAS date referitoare la decontarea investigațiilor specifice sarcinii 
pe perioada 2011-2021. Parte din aceste date confirmă experiența mamelor, reflectând sub-utilizarea 
acestor servicii. 

Referitor la datele furnizate de CNAS, autorii raportului nu pot garanta calitatea acestora. Datele 
prezentate sunt cele disponibile la momentul solicitării și scrierii acestui raport. Astfel, autorii nu își 
asumă responsabilitatea referitor la rigurozitatea cu care au fost colectate, centralizate și analizate. 
Îngrijirea gravidei prezintă o fractură în modul de livrare a serviciilor, find deseori efectuată în mod 
dual, atât în sistemul public, cât și în cel privat. Imaginea prezentată de datele oferite de CNAS este 
una incompletă în lipsa datelor referitoare la serviciile oferite în afara Contractului-Cadru. 

La nivel național, există un trend descendent în utilizarea serviciilor de îngrijire antenatală (Stativa et 
al., 2014). Datele furnizate de către CNAS confirmă acest lucru: în anul 2011 un număr de 204.908 
gravide au beneficiat de servicii gratuite de monitorizare a sarcinii, față de 153.057 în 2020, și doar 
145.885 în 2021 (Tabelul 2), o scădere de 28.80% în 2021 față de 2011. În 2021 s-au înregistrat 
187.123 de nașteri în sistemul public, dintre care doar 145.885 (77.96%) de gravide au beneficiat de 
servicii gratuite de monitorizare a sarcinii (Figura 3). În Figura 3 cifrele absolute sunt calculate având 
drept referință numărul de CNP-uri distincte care au beneficiat de servicii de monitorizare a sarcinii 
decontate prin CNAS.

Datele de la CNAS arată că în 2014 doar 309 (0.16%) gravide au beneficiat de ecografia obstetri-
cală pentru depistarea anomaliilor specifice trimestrului I de sarcină, respectiv doar 242 (0.12%) de 
ecografia obstetricală pentru depistarea anomaliilor specifice trimestrului II de sarcină. Estimări mai 
recente arată că pentru anul 2021 doar 1.508, respectiv 144, au efectuat examenele ecografice 
specifice trimestrului I și II de sarcină. În cadrul investigațiilor obligatorii se recomandă screeningul 
TORCH, care a fost decontat doar pentru 3.587 de gravide în 2014, respectiv 4.738 în 2020 și 5.934 
în 2021, ilustrând un trend instabil. Referitor la screening-ul antenatal pentru depistarea riscului cres-
cut de anomalii genetice la făt, nu au fost raportate date pentru perioada 2011-2017. Începând cu 
anul 2018, 819 femei au efectuat testele dublu și triplu. Mai recent, acest număr a crescut la 2.427 
în 2020 și 3.675 în 2021 (Tabelul 2). În anexe se pot observa alte servicii decontate prin intermediul 
CNAS și numărul de beneficiare al acestora (Tabelul 4).
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Figura 3. Comparație între numărul de gravide care au beneficiat de servicii de urmărire a 
sarcinii în sistemul public și numărul de nașteri înregistrat (2011-2021)

Tabelul 2. Servicii de urmărire a sarcinii decontate prin CNAS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Număr gravide din 
număr nașteri care au 
beneficiat de servicii 
de urmărire a sarcinii 
decontate prin CNAS (%)

204.908
(90.79)

196.708
(85.77)

191.236
(85.69)

191.908
(85.17)

184.902
(80.90)

178.764
(77.11)

175.703
(75.42)

167.200
(73.93)

160.205
(73.54)

153.057
(73.99)

145.885
(77.96)

Număr gravide care au 
beneficiat de screeningul 
TORCH (%)

- - -
3.587
(1.86)

6.481
(3.50)

6.888
(3.85)

7.316
(4.16)

7.213
(4.31)

6.763
(4.22)

4.738
(3.09)

5.934
(4.06)

Ecografie obstetricală 
anomalii trimestrul I de 
sarcină (%)

- - -
309

(0.16)
704

(0.38)
668

(0.37)
795

(0.45)
1.043
(0.62)

1.446
(0.90)

145
(0.94)

1.508
(1.03)

Ecografie obstetricală 
anomalii trimestrul II de 
sarcină (%)

- - -
242

(0.12)
290

(0.15)
157

(0.08)
194

(0.11)
148

(0.08)
116

(0.07)
161

(0.10)
144

(0.09)

Screening prenatal- 
consultație obstetrică-
ginecologie, dublu și 
triplu test, ecografie 
pentru depistarea 
anomaliilor fetale (%)

- - - - - - -
819

(0.48)
2.432
(1.51)

2.427
(1.58)

3.675
(2.51)
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5. Concluzii 

Cercetarea de față reprezintă un prim pas în evaluarea și cartografierea îngrijirii gravidei în sistemul 
românesc de sănătate și în evidențierea realității cotidiene comparativ cu nivelul de îngrijiri garantat 
prin legislația actuală.

Această cercetare dorește să pună la dispoziția autorităților centrale și județene o radiografie actuală 
și imparțială a situației cotidiene, împreună cu un set de recomandări pentru îmbunătățirea pe ter-
men scurt, mediu și lung a îngrijirii gravidei. 

”Am simțit că aș fi avut nevoie de mai mult ajutor, de mai multă susținere. Pentru medici totul era 
normal, pentru mine totul era nou, am avut multă informație de acumulat. Nu am fost pregătită nici 
de naștere, nici ce a urmat după, adică creșterea copilului, deși eu am încercat, am făcut cursuri, am 
vorbit cu moașe, am citit cărți, am citit pe internet, dar nu a fost suficient. Aș fi avut nevoie de cineva 
mai apropiat să mă susțină zi de zi”.

Imaginea conturată prin rezultatele studiilor de caz efectuate cu proaspete mame și prin analiza 
investigațiilor decontate indică un tablou predominant privat al îngrijirii antenatale, în care gravidele 
trebuie să plătească sute sau mii de lei din buzunarul propriu, și a unui personal medical apreciat, dar 
suprasolicitat. Totuși alte aspecte ale sistemului de sănătate – organizarea, finanțarea, metodologiile, 
procedurile și standardele – au fost aspru criticate de acestea. Spre exemplu, modul în care 
procedurile se schimbau concomitent cu cadrul medical a fost blamat de către femeile intervievate. 
Un alt aspect pe care femeile l-au considerat că trebuie îmbunătățit a fost claritatea informațiilor și 
a organizării diferitelor organizații sanitare cu care au avut contact, mărturisind că au simțit că au 
bâjbâit prin sistemul de sănătate.

La nivel de servicii decontate pentru urmărirea sarcinii, procentele sunt îngrijorătoare. În anul 2021, 
din numărul de gravide care au beneficiat de servicii de monitorizare a sarcinii decontate, 95,94% nu 
au efectuat screeningul TORCH, 98,97% nu au efectuat ecografia obstetricală pentru anomalii din 
trimestrul I de sarcină, 99,91% nu au efectuat ecografia obstetricală pentru anomalii din trimestrul II 
de sarcină și 97,49% nu au efectuat screening prenatal-consultație obstetrică-ginecologie, dublu și 
triplu test, ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale. 

Principalele neajunsuri identificate prin intermediul analizei sunt: resursele umane insuficiente la ni-
vel local, alfabetizarea scăzută și cunoștințele reduse ale gravidelor, accesul limitat al gravidelor la in-
vestigații specifice, lipsa omogenității în practicile CJAS-urilor pentru asigurarea gravidelor, procesul 
administrativ complex și de lungă durată din cabinetul medicului de familie. 

În concluzie, sunt imperios necesare o serie de schimbări la nivelul sistemului de sănătate, care să 
vină în sprijinul gravidei și a personalului medical.



Problema 
identificată

Soluție 
recomandată

Acțiuni propuse
Responsabili de 
implementare

Proces pentru soluționarea problemei identificate

1. Resurse 
umane 
insuficiente 
pentru 
îngrijirea 
adecvată a 
gravidei

Dezvoltarea și 
consolidarea 
rețelei de asistență 
medicală comunitară 
și de moașe. 

1. Cartografierea resurselor umane 
existente și a nevoilor de personal la 
nivel central și local.

1.1. Evaluarea abilităților existente și a 
nevoilor de dezvoltare a personalului 
existent.

1.2. Evaluarea nevoii de personal, 
identificarea resurselor, angajarea 
personalului necesar, etc.

MS Evaluarea periodică și monitorizarea abilităților personalului existent.

Introducerea profesiei de moașă în normativul de personal al 
maternităților, pentru secțiile obstetrică-ginecologie, neonatologie 
și pentru sălile de nașteri.

Organizarea de concursuri pentru ocuparea locurilor disponibile în 
funcție de nevoile instituției și de aptitudinile lipsă.

Reconversie profesională la nivel local pentru personalul existent.

Recomandare participanți: INSP, DSP, CJ, primării.

2. Dezvoltarea învățământului universitar 
și postuniversitar de formare a 
moașelor.

MS, ME Evaluarea abilităților și a nevoii de moașe și formarea unui număr 
mai mare, adecvat nevoilor. 

Dezvoltarea de cursuri de educație medicală continuă periodice și 
obligatorii privind accesul și serviciile de îngrijire antenatală. 

Formare de scurtă durată pentru asistenții medicali generaliști care 
doresc să devină moașe/mamoși.

Recomandare participanți: MMSS, OAMGMAMR, MFTES, 
ARACIS.

3. Dezvoltarea învățământului postliceal, 
universitar și postuniversitar de 
formare a AMC.

MS, ME Evaluarea abilităților și a nevoii de AMC și formarea unui număr mai 
mare de profesioniști pentru acoperirea nevoilor.

Dezvoltarea de cursuri de educație medicală continuă periodice și 
obligatorii privind accesul și serviciile de îngrijire antenatală. 

Recomandare participanți: MMSS, OAMGMAMR, MFTES, 
ARACIS.

4. Îngrijirea antenatală de grup

4.1. Îmbunătățirea accesului la servicii prin 
activități educaționale și o platformă de 
sprijin din partea personalului medical 
calificat și a celorlalte gravide.

MS, CNAS Contractarea în Contractul Cadru a consultațiilor de grup.

Stabilirea metodologiei de îngrijire antenatală în grup.

Stabilirea profesioniștilor medicali care vor livra îngrijirea medicală.

Crearea a grupuri de câte 8-12 gravide din aceeași localitate/
comună.

Monitorizarea și evaluarea grupurilor de îngrijire antenatală.

Recomandare participanți: DSP, CJAS, CMR, MF, OG, moașe, 
AMC.

6. Recomandări
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2. Lipsa 
omogenității 
în practicile 
CJAS-urilor 
pentru 
asigurarea 
gravidelor 

Omogenizarea 
practicilor online de 
asigurare a gravidei 
neasigurate, la nivelul 
Caselor Județene 
de Asigurări de 
Sănătate. 

1.  Stabilirea unui Standard de proceduri 
comune la nivel național pentru 
asigurarea gravidei

CNAS, CJAS Realizarea unui Standard de proceduri referitoare la procesul de 
asigurare a gravidei.

Instruirea CJAS, MF și a medicului OG pentru aplicarea unitară a 
procedurii de asigurare.

Recomandare participanți: MS, CMR, MF, medici OG.

3. Procesul 
administrativ 
complex și de 
lungă durată 
din cabinetul 
medicului de 
familie 

Simplificarea 
procesului 
administrativ din 
cabinetul medicului 
de familie.

1.  Dezvoltarea infrastructurii IT la nivel 
național pentru a facilita centralizarea 
și completarea documentelor 
administrative.

MS, CNAS Evaluarea nevoilor legate de digitalizarea fiecărui proces din 
cabinetul MF.

Colectarea și centralizarea digitală a informațiilor referitoare 
la urmărirea gravidei, disponibil în DES atât gravidei cât și 
profesioniștilor medicali.

Dezvoltarea unui plan de îmbunătățire a infrastructurii IT&C pentru 
uniformizarea digitalizării în fiecare județ.

Recomandare participanți: INSP, DSP, CJAS, CJ, primării, MF.

4. Educație 
redusă și 
cunoștințele 
limitate ale 
gravidelor

Promovarea 
drepturilor gravidelor 
din România.

Creșterea educației 
în materiei de 
sănătate în rândul 
gravidelor

1. Informarea gravidelor referitor la 
drepturile specifice statului lor.

MS, INSP Crearea unui material informativ destinat gravidelor ce conține toate 
drepturile gravidelor și modul de accesare a acestora, pe categorii 
de vulnerabilitate și de asigurare. 

Diseminarea materialului în rândul gravidelor.

Recomandare participanți: CNAS, DSP, CJAS, MF, AMC, 
societatea civilă.

2. Dezvoltarea unei strategii pentru 
îmbunătățirea educației gravidelor în 
materie de sănătate.

MS Evaluarea nevoilor de educație în materie de sănătate în rândul 
gravidelor și crearea de programe în acest scop

Includerea în campaniile de informare, educare și comunicare a 
activităților de educație pentru sănătate.

Desfășurarea de cursuri de educație antenatală pentru părinți în 
mod constant, echitabil, uniform, accesibil la nivelul comunității.

Monitorizarea și evaluarea multianuală a nivelului de informare al 
gravidelor și partenerilor pe teme de educație antenatală.

Recomandare participanți: INSP, INSMC, societatea civilă.

3. Crearea unui material informativ 
destinat gravidelor.

MS, INSP Crearea unui material informativ, în format digital sau fizic, destinat 
gravidelor ce conține toate informațiile referitoare la sarcină și 
evoluția sa, la serviciile incluse în pachetul minimal de servicii, 
modul de accesare a acestora, recomandări de îngrijire în sarcină și 
resurse disponibile pentru gravide. 

Diseminarea materialului în rândul gravidelor.

Recomandare participanți: DSP, AMC, MF, OG, moașe.



23

5. Accesul 
limitat al 
gravidelor 
la 
investigații 
specifice

Finanțarea separată 
a investigațiilor 
specifice sarcinii

 

Efectuarea testului 
TORCH pe baza unui 
bilet de trimitere 
pentru investigații 
paraclinice

1. Crearea unei linii bugetare dedicate 
investigațiilor specifice sarcinii 

MS, MFin, CNAS Evaluarea cheltuielilor efectuate aferente investigațiilor specifice 
sarcinii.

Evaluarea cheltuielilor totale aferente investigațiilor specifice 
sarcinii.

Crearea unei linii bugetare la nivel central dedicată investigațiilor 
specifice sarcinii.

2. Dezvoltarea structurii IT pentru a 
permite efectuarea de programări 
online decontate prin CNAS.

MS, CNAS Crearea unei pagini dedicate programărilor online. 

Recomandare participanți: DSP, CJAS.

4. Crearea de programe de training 
(competență medicină materno-fetală, 
investigații morfologice) 

4.1. Tehnologizarea ambulatoriilor pentru 
maternități și supravegherea a minimum 
50% dintre gravide în ambulator.

4.2. Includerea specialiștilor nou formați în 
organigramele organizațiilor de sănătate 
ce oferă îngrijiri gravidei.

MS Evaluarea competențelor necesare și a celor existente pentru 
urmărirea sarcinii în ambulator.

Derularea programelor de training pentru atingerea competențelor 
necesare și includerea specialiștilor nou formați în componența 
secțiilor.

Achiziționarea aparaturii, dispozitivelor și instrumentelor necesare 
pentru urmărirea corectă a sarcinii.

Formarea personalului pentru utilizarea adecvată a aparaturii, 
dispozitivelor și instrumentelor.

Recomandare participanți: DSP, SNSPMPDSB, ANMCS, CMR.

3. Modificarea Normelor de aplicare a 
Contractului Cadru, astfel încât în 
Anexa 17 testul TORCH să poată fi 
recomandat pe bilet de investigații 
paraclinice.

MS, CNAS Adăugarea în Contractul Cadru a unei noi norme referitoarea 
la recomandarea investigațiilor specifice sarcinii prin bilet de 
investigație paraclinică.

Recomandare participanți: CJAS, CMR, MF, OG, moașe.

Tabel 3 – Tabel de recomandări
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8.  ANEXE

ANEXA 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul gravi-
delor care au 
beneficiat de ami-
nocenteză (%)

500
(0.24)

710
(0.36)

907
(0.47)

919
(0.47)

1.513
(0.81)

1.685
(0.94)

1.461
(0.83)

1.353
(0.80)

1.268
(0.79)

865
(0.56)

998
(0.68)

Numărul gravi-
delor care au 
beneficiat de bi-
opsie de vilozități 
coriale (%)

16
(0.007)

69
(0.03)

70
(0.03)

66
(0.03)

83
(0.04)

100
(0.05)

118
(0.06)

100
(0.05)

120
(0.07)

117
(0.07)

129
(0.08)

Numărul gravi-
delor monito-
rizate care nu 
dețin documente 
medicale care să 
ateste existența 
antecedente-
lor de rubeolă, 
toxoplasmoză, 
infecție CMV (%)

- - - - - - -
2.239
(1.33)

5.478
(3.41)

3.847
(2.51)

4.702
(3.22)

Numărul gravide-
lor monitorizate 
care dețin docu-
mente medicale 
care să ateste 
existența de 
antecedente per-
sonale a rubeolei, 
toxoplasmozei, 
infecției CMV (%)

- - - - - - -
440

(0.26)
374

(0.23)
130

(0.08)
168

(0.11)

Numărul gravide-
lor monitorizate 
cu risc crescut de 
edem gestațional 
(%)

- - - - -
1

(0.0005)
-

867
(0.51)

1.551
(0.96)

1.282
(0.83)

1.835
(1.25)

Numărul sarcini-
lor monitorizate 
cu risc crescut 
de tulburări de 
coagulare/trom-
bofilii ereditare și 
dobândite (%)

- - - - - - -
3

(0.001)
23

(0.01)
3

(0.001)
6

(0.004)

Numărul gravide-
lor monitorizate 
cu hiperemeză 
gravidică ușoară 
(%)

- - - - - - -
57

(0.03)
93

(0.05)
39

(0.02)
89

(0.06)

Numărul gravide-
lor monitorizate 
cu uter cicatricial 
în trimestrul III de 
sarcină (%)

- - - - - - -
47

(0.02)
18

(0.01)
18

(0.01)
63

(0.04)

Tabelul 4. Servicii decontate prin CNAS și numărul de beneficiare
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ANEXA 2

Normele metodologice din 29 iunie 2021 detaliază consultațiile de monitorizare a sarcinii și lăuziei de 
care pot beneficia femeile în cabinetul medicului de familie (Ministerul Sănătății & CNAS, 2021):

•  luarea în evidență în primul trimestru - se decontează o consultație;

•  supravegherea, lunar, din luna a treia până în luna a șaptea - se decontează o consultație pentru 

fiecare lună;

•  supravegherea, de două ori pe lună, din luna a șaptea până în luna a noua inclusiv - se decon-

tează două consultații pentru fiecare lună;

•  urmărirea lăuzei la externarea din maternitate (la domiciliu) - se decontează o consultație;

•  urmărirea lăuzei la patru săptămâni de la naștere - (la domiciliu) - se decontează o consultație.

Tabelul 5 prezintă analizele și investigațiile medicale pentru supravegherea unei sarcini normale incluse în 
cadrul pachetelor de servicii medicale de stat, pentru anii 2021-2022 (Ministerul Sănătății & CNAS, 2021):

Pachete medicale de stat pentru anii 2021-2022 pentru supravegherea unei sarcini normale

consultații de specialitate obstetrică-gi-
necologie

evaluarea gravidei pentru infecții cu risc pentru sarcină 
(pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită 

B și C)

hemoleucogramă completă
examen citologic cervico-vaginal Babeș-Papanicolau 
(până la S23 + șase zile) sau test de toleranță la glu-

coză per os +/- hemoglobină glicată (S24 – S28 + șase 
zile) sau Biometrie fetală (S29-S33 + șase zile) sau de-
tecția streptococului de grup B (S34 – S37 + șase zile)

determinare la gravidă a grupului sanguin 
ABO și Rh ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

uree serică, acid uric seric și creatinină 
serică glicemie

examen complet de urină (sumar + 
sediment) TGP, TGO, TSH

secreție vaginală VDRL sau RPR

testare HIV la gravidă

Tabelul 5. Pachetele de servicii medicale de stat pentru supravegherea unei sarcini normale 
(2021-2022)
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În contextul unei sarcini cu risc obstetrical crescut, normele de aplicare a pachetelor medicale pentru 
2021-2022 includ și alte tipuri de investigaţii, prezentate în tabelul 6 (Ministerul Sănătății & CNAS, 2021):

Pachetele medicale de stat pentru anii 2021-2022 includ și alte tipuri de investigaţii pentru 
supravegherea unei sarcini cu risc obstetrical crescut

ecografie obstetricală și ginecologică cardiotocografie (pentru evaluarea gravidelor cu 
uter cicatriceal în trimestrul III)

dozare proteine urinare sodiu seric

proteine totale serice potasiu seric

Tabelul 6. Pachetele de servicii medicale de stat pentru supravegherea unei sarcini cu risc      
obstetrical crescut (2021-2022)




