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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
«για ένα κόσμο όπου κάθε εγκυμοσύνη είναι επιθυμητή»
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αντισύλληψης, στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Οικογενειακού Προγραμματισμού καλεί κρατικούς φορείς, παροχείς υπηρεσιών υγείας και κοινωνικούς
εταίρους να λάβουν άμεσα μέτρα ώστε να διερευνηθούν και να αντιμετωπιστούν τα επίπεδα ανεπιθύμητων
εγκυμοσύνων και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων στον τόπο μας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε νέους και
εφήβους.
Η έκδοση του πρόσφατου «Βαρόμετρου για την πρόσβαση των γυναικών σε σύγχρονες μεθόδους
αντισύλληψης»1, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Οικογενειακού Προγραμματισμού, μελέτησε και αξιολόγησε τα επίπεδα πρόσβασης σε 16 ευρωπαϊκά
κράτη. Η αξιολόγηση της Κύπρου ήταν από τις πλέον απογοητευτικές, καθώς εμφανίζεται να πληροί
μόλις κατά 15,4% τους δείκτες αναφοράς.
Η απουσία στρατηγικής, η ελλιπής αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων πρακτικών και οι μη
στοχευμένες παροχές για ευάλωτες ομάδες, είναι κάποια από τα προβλήματα που εγείρονται στο
βαρόμετρο. Αυτά τα εμπόδια, περιορίζουν τις επιλογές για τις γυναίκες και τις εκθέτουν σε υψηλό ρίσκο,
ιδιαίτερα όσες ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Με δεδομένες τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ελλιπής πρόσβαση σε μεθόδους αντισύλληψης, η άγνοια
για την ορθή χρήση της αντισύλληψης και τα μεγάλα κενά στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας που εντοπίζονται στον τόπο μας, καλούμε:




Το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην ανάπτυξη στρατηγικής για την Σεξουαλική και
Αναπαραγωγική Υγεία η οποία να συμπεριλαμβάνει παροχή δωρεάν υπηρεσιών αντισύλληψης,
ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης του
κοινού και των ευάλωτων ομάδων και την ενσωμάτωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας στο Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Το Υπουργείο Παιδείας να ενισχύσει την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία,
περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης για την ορθή χρήση των μεθόδων αντισύλληψης και
ενημέρωση των νέων για τους κινδύνους της ανεπαρκούς χρήσης της. Η συνεχής αξιολόγηση της
αποδοτικότητας των υφιστάμενων προγραμμάτων και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των νέων
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο.

Σε διεθνές επίπεδο, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αντισύλληψης 2015, μια ομάδα από διεθνείς
οργανισμούς, έχουν δημιουργήσει το hashtag #afriendofmine (ένας φίλος μου) στα κοινωνικά δίκτυα με
στόχο να καταρρίψουν τους μύθους γύρω από την σεξουαλική και αναπαραγωγή υγεία, οι οποίοι συνήθως
διασπείρονται ως ψίθυροι.
Μέσω της ιστοσελίδας τους www.your-life.com στοχεύουν να εφοδιάσουν τους έφηβους και τους νέους με
τις απαραίτητες σωστές πληροφορίες για την αντισύλληψη και τη σεξουαλική υγεία. Κοινό όραμα αυτής της
πρωτοβουλίας, τον οποίο συμμερίζεται και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, είναι
«ένας κόσμος όπου κάθε εγκυμοσύνη είναι επιθυμητή».
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