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Copiii nascuti fara viata: Problema Invizibila in Sanatatea de Stat

Estimarile facute de Organizatia Mondiala de Sanatate arata ca anual pe glob se nasc 2.6 milioane 
de copii fara viata.
‘’A venit timpul ca aceasta problema in sanatatea publica sa fie recunoscuta’’

Circa 2.6 milioane de copii nascuti fara viata, in al treilea trimestru de sarcina, din  intreaga lume 
au loc in fiecare an in conformitate cu  primul  set cuprinzator de estimari cu privire la copiii 
nascuti fara viata, publicat astazi in cadrul unei  serii speciale solicitata de catre Organizatia 
Mondiala a Sanatatii in revista medicala The Lancet.

In  fiecare zi, peste  7.300 de copii se nasc fara viata. O moarte apare doar atunci cand parintii 
asteapta cu bucurie o noua  viata. 

‘’Sfarsitul unui copil nascut fara viata este devastator pentru familii, si noi nu am facut destul,  
istoriceste, sa intelegem etiologia sa’’  spune Joanne Cacciatore, doctor asistent profesor si 
cercetator cu privire la efectele psihologice ale nasterii unui copil fara viata de la  Universitatea de 
Stat din Arizona si Presedinte Fondator al Fundatiei MISS, o organizatie internationala care are 
grija de familiille care se confrunta cu decesul bebelusului sau copilului. 

Kathy Sandler, MSW, Director Executiv pentru Fundatia MISS  noteaza ca ‘’Fundatia MISS 
intelege cel mai bine cat de traumatica este moartea unui copil pentru familii….am fost varful de  
lance al eforturilor de a  trece prin parlament o lege cu privire la modul in care copiii nascuti  
fara viata sunt inregistrati si modul in care aceste mame sunt tratate in evolutia lor –in Statele  
Unite am avut succes in 27 de state’’.

Cu toate acestea, numarul copiilor nascuti fara viata poate fi redus drastic, spun cei mai multi 
experti. Pe langa lipsa de vizibilitate, problema nasterii unui copil fara viata a fost lipsita de 
conduita  atat la nivel local cat si international. 

‘’A venit timpul pentru ca aceasata problema de sanatate publica sa fie recunoscuta, explorata si  
in cele din urma pentru a reduce numarul’’ spune Cacciatore, cu trimitere la participarea ei in 
primul articol in The Lancet intitulat : “Nasterea unui copil fara viata: De ce conteaza.” 

‘’Aceasta este o chemare clara pentru a atrage atentia asupra unui grup de mult deservit.  
Grupurile de parinti trebuie sa se alature organizatiilor profesionale pentru a duce un mesaj  
unificat pentru copiii nascuti fara viata la agentiile guvernamentale si ONU’’, spune J. Frederik 
Frøen, MD, doctorand epidemiolog la Institutul Norvegian de Sanatate Publica si membru al 



Inernational Stillbirth Alliance.

“Aceasta serie arata ca modul de a aborda problema nasterii unui copil fara viata este de a  
consolida existente materne, nou-nascuti, copii si programe de sanatate concentrandu se pe  
interventii cheie, care de multe ori se suprapun cu acele interventii  pentru mamele care  
beneficiaza de nou-nascuti’’, spune  Gary L. Darmstadt, MD, Director, Divizia Sanatatea Familiei, 
Programul Global de Sanatate, Fundatia Bill  & Melinda Gates. 

Organizatia Mondiala de Sanatate a lucrat in colaborare cu partile interesate din intreaga lume 
pentru a dezvolta primul set cuprinzator, la nivel mondial de date cu privire la nasterea unui copil 
fara viata, pe regiuni.

In seria The Lancet cu privire la nasterea copiilor fara viata, medicii, cercetatorii, expertii fac apel 
la actiune pentru atingerea acestor obiective pana in 2020:

Pentru acele natiuni cu o rata actuala de sub 5 copii nascuti fara viata la 1ooo de nasteri, pentru a 
preveni si elimina toate lacunele de capitaluri proprii;

Pentru tarile cu o rata de mai mult de 5 copiii nascuti fara viata la 1000 de nasteri, cel putin 50% 
reducere de la rata actual;

In plus Fundatia MISS pledeaza pentru ca toate cele 50 de state sa adopte versiunea lor de 
Certificat de nastere in cazul unui copil nascut fara viata in completare la certificatul de deces, care 
a trecut deja in 27 state;

Fundatia MISS incurajeaza, deasemenea, schimbari sistematice in perceptia societatii cu privire la 
nasterea unui copil fara viata, incepand cu personalul medical, factorii de decizie, profesionisti de 
sanatate mintala, cercetatori si grupurile feministe si pentru suport complet pentru femei si 
familiile lor care  sufera aceasta pierdere traumatica.

Pentru mai multe informatii cu privire la Fundatia MISS vizitati www.missfoundation.org

*******************************************************************************************
Organizatia E.M.M.A. , partenera a Fundatiei MISS, este singura din Romania care oferă sprijin 
familiilor care au pierdut un copil si care, prin demersurile sale, doreste de asemenea sa reduca 
rata mortalitatii infantile. 
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