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MAME, ÎNCETAŢI PRUNCUCIDEREA! 

	
Femei	şi	tinere	creştine!	Fie	că	sunteţi	credincioase	

sau	 nu,	 dacă	 purtaţi	 în	 pântece	 un	 prunc	 sunteţi	MAME	
purtătoare	şi	născătoare	de	viaţă.	Nu	schimbaţi	acest	ne‐
preţuit	dar	în	osândă	şi	remuşcări	mistuitoare.	Cu	fiecare	
întrerupere	de	sarcină,	 la	nivelul	 conştiinţei	 şi	 al	 întregii	
personalităţi	se	produc	mutaţii	grave,	cu	riscuri	şi	conse‐
cinţe	incalculabile	asupra	sănătăţii,	vieţii	şi	mântuirii	pro‐
prii.	Nu	apreciaţi	şi	hotărâţi	cu	uşurinţă,	într‐o	clipă,	ceea	
ce	veţi	regreta	ani	sau	zeci	de	ani	în	şir.		

Femeia	însărcinată	este	fiinţa	cea	mai	nobilă	din	câte	
există.	Femeia	care	moare	născând	viaţă,	este	socotită	mar‐
tiră.	Cea	care	moare	în	timpul	avortului,	pierde	două	vieţi	
deodată.	

Copilului	avortat	nu	i	se	ia	numai	dreptul	la	viaţă,	ci	şi	
dreptul	 la	Botez	şi	 la	 lumina	 lui	Dumnezeu.	 Îi	ucidem	nu	
numai	 trupul,	 ci	 şi	 sufletul,	 crima	 fiind	 îndoită.	De	aceea,	
un	copil,	dacă	nu	este	dorit,	trebuie	ajutat	să	se	nască	şi	apoi	
dăruit	spre	înfiere	sau	spre	altă	formă	de	a	trăi	şi	a	primi	
Sfântul	Botez.	Astfel	se	evită	 încărcarea	conştiinţei	cu	un	
păcat	aşa	de	mare.		

Sfânta	 Biserică	 consideră	 avortul	 întruchiparea	 tutu‐
ror	relelor	şi	fărădelegilor.	Prin	avort	stingem,	fără	niciun	
drept,	o	scânteie	divină,	pentru	veşnicie.	Mai	grea	răspun‐
dere	nici	că	se	poate.	Dar	sângele	vărsat	şi	aceste	suflete	vor	
cere	veşnic	răzbunare	şi	dreptate.	Ele	nu	mai	pot	fi	botezate	
decât	 cu	 lacrimile	unei	pocăinţe	desăvârşite.	Când	egois‐
mul	 triumfă,	 iar	plăcerea	devine	 tiran,	 rezultatul	 este	un	
DEZASTRU.	Întunericul	şi	opacitatea	conştiinţei	distrug	orice	
simţ	responsabil.		
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În	vechime,	oamenii	neluminaţi	de	scânteia	 credinţei	
aduceau	 idolilor	păgâni	 (demonilor)	 jertfe	 omeneşti	–	de	
regulă,	 copii.	 Astăzi,	 creştinii	 aduc	 aceloraşi	 idoli	 sacrificii	
de	copii,	pe	altarul	desfătărilor	şi	al	necredinţei.		

Nu	poate	fi	pe	lume	o	demnitate	mai	înaltă	de	la	Dum‐
nezeu	şi	o	slujbă	mai	măreaţă,	ca	aceea	de	a	naşte	copii,	de	
a‐i	 îngriji	 şi	 creşte	 în	 dragoste	 şi	 credinţă.	 Însuşi	 senti‐
mentul	acestei	datorii	se	naşte	din	dragoste	de	Dumnezeu	
şi	de	oameni.	Cine	calcă,	 însă,	poruncile	 lui	Dumnezeu	 în	
chip	 voit	 şi	 conştient	 nu	 se	 poate	 aştepta	 decât	 la	 nefe‐
ricire	şi	dureri.	Când	omul	se	crede	lui	însuşi	suficient,	că	
îşi	aparţine,	că	poate	dispune	oricum	de	darul	vieţii,	poate	
pierde	totul.	Cu	fiecare	avort	săvârşit,	cel	care	îl	face	şi	com‐
plicii	lui,	se	umplu	cu	tot	mai	multă	cruzime.	Potrivit	mo‐
ralei	 creştine,	 avortul	 este	 un	 păcat	 strigător	 la	 cer,	 una	
dintre	cele	mai	grele	şi	apăsătoare	năpaste.	Acest	păcat	 în‐
truchipează	 trei	 mari	 păcate	 laolaltă:	 NECREDINŢA,	 DES‐
FRÂNAREA	şi	UCIDEREA	(Pr.	Prof.	Ilie	Moldovan).		

În	anii	ce	s‐au	scurs	după	1990,	când	oamenii	se	auto‐
guvernează	 prin	 darul	 libertăţii,	 s‐au	 înregistrat	 câte	 un	
milion	de	avorturi	pe	an.	La	ce	se	poate	aştepta	bun	o	fa‐
milie,	o	localitate,	o	ţară	care	a	conceput	un	mod	de	viaţă	în	
care	atât	avortul,	cât	şi	alte	nelegiuiri	au	devenit	obişnu‐
inţă	şi	sunt	socotite	în	firea	lucrurilor?	Noi	singuri	ne	pre‐
gătim	soarta	noastră	tragică	şi	a	întregii	omeniri.		

„Oricine	va	primi	în	numele	Meu	pe	unul	dintre	aceşti	
copii,	 pe	 Mine	 Mă	 primeşte…”,	 zice	 Mântuitorul	 Hristos	
(Marcu	 IX,	 37).	Primind	pruncul	 în	 casa	noastră,	 primim	
chipul	 şi	 dragostea	 lui	 Dumnezeu,	 pe	 Însuşi	 Dumnezeu.	
Fiul	lui	Dumnezeu	a	venit	în	lume	„ca	lumea	viaţă	să	aibă	
şi	s‐o	aibă	din	belşug”	(Ioan	X,	10).		

„Junghie‐Se	Mielul	 lui	Dumnezeu,	Cel	ce	ridică	păcatele	
lumii,	pentru	VIAŢA	şi	pentru	MÂNTUIREA	lumii”	(Rânduiala	



 
5

Proscomidiei).	Acesta	este	scopul	venirii	Domnului	la	noi,	
acesta	este	centrul	Sfintei	Jertfe,	al	Sfintei	Liturghii.		

Surâsul	şi	gânguritul	unui	copil	are	putere	de	a	te	vin‐
deca	de	orice	boală,	de	a	te	face	să	uiţi	de	orice	griji	şi	su‐
părări.	Când	te‐a	cucerit	în	universul	lui	ceresc,	nevinovat	
şi	lipsit	de	răutate,	simţi	că	nu	mai	eşti	pe	pământ.	În	apro‐
pierea	lui	este	un	refugiu	extraordinar	şi	o	minunată	liniş‐
tire	şi	regăsire	de	sine.	Copilul	mic	parcă	îţi	spune:	„Uită‐te	
la	mine	şi	vezi	cât	de	simplă	este	viaţa	fără	griji	de	prisos,	
fără	întinăciune	şi	fără	răutate.	Caută	şi	vezi	la	mine	bucuria	
cea	mai	cristalină	şi	adevărată”.	O	mamă	adevărată	ştie	şi	
simte	cel	mai	puternic	acest	lucru.	De	aceea	nici	cu	gândul	
nu	se	poate	apropia	de	a	face	vreun	rău	unei	sarcini	decla‐
rate.	Priveşte	atent	un	nou‐născut,	un	înger	în	trup,	şi	gân‐
deşte‐te	 ce	 ai	 ucis	 şi	 ai	 împiedicat	 să	 vină	 pe	 lume	 prin	
avort	sau	ce	ai	de	gând	să	faci	când	îţi	propui	să	faci	acest	
lucru.		

Copiii	 ştiu	să	răsplătească	 însutit,	 încă	de	mici,	 sacri‐
ficiile	făcute	pentru	ei.	Gesturile,	gingăşia,	puterea	nevino‐
văţiei	 te	copleşesc,	 te	dezarmează,	 te	umplu	de	uimire	şi	
de	admiraţie,	ca	de	o	făptură	divină.	Numai	că	astăzi,	omul	
secularizat,	despărţit	de	Dumnezeu,	nu	mai	are	ochi	şi	timp	
să	 observe	 aceste	 lucruri.	 A	 găsit	 altceva;	 oferta	 cea	mai	
hidoasă	şi	sumbră	a	iadului,	ieşit	afară	prin	tot	ce	poate	fi	
mai	 îngrozitor,	 promovat	 şi	 planificat	 în	 modul	 cel	 mai	
iresponsabil	cu	putinţă.	

Un	soţ	nu	trebuie	ascultat,	când	sfătuieşte	sau	sileşte	
spre	avort,	chiar	cu	riscul	divorţului.	Ca	soţii	şi	mame,	aveţi	
cuvântul	cel	mai	hotărâtor	de	spus,	înaintea	lui	Dumnezeu	şi	
al	 oricărui	 om.	Voinţa	unei	mame	 însărcinate	 de	 a	 naşte	
pruncul	este	sfântă.	Nu	lăsaţi	instinctele	josnice,	degrada‐
rea	umană,	să	biruie	virtutea		şi	realităţile	credinţei.	Alegeţi	
iubirea	jertfitoare,	demnitatea	şi	frica	de	Dumnezeu,	care	sunt	
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De	aici	toată	neliniştea	şi	tulburările	necontenite.	Un	ade‐
vărat	 creştin	 ortodox	 nu	 ar	 trebui	 să	 fie	 capabil	 a	 gândi	
măcar	 la	 săvârşirea	 unui	 avort	 sau	 să	 se	 lupte	 cu	 legile	
vieţii.	Avortul	este	unul	dintre	cele	mai	grave	păcate	care	
îi	 urmăreşte	 pe	 creştinii	 căsătoriţi	 şi	 pe	 cei	 ce	 trăiesc	 în	
desfrânare.	

Mamelor,	dacă	nu	aţi	fi	avut	o	mamă,	nu	aţi	fi	existat!	
Şi	 ea	 este	 unică	 şi	 de	 neînlocuit.	 Dacă	 sunteţi	 la	 primul	
avort	 sau	 aţi	 făcut	mai	multe,	 OPRIŢI‐VĂ!	Dumnezeu	 nu	
osândeşte	greşeala,	ci	stăruinţa	în	ea.	Iartă	păcatul,	dar	nu	
nepocăinţa,	indiferenţa	şi	îndărătnicia.	Dacă	continuăm	să‐L	
sfidăm	pe	Dumnezeu	cu	unul	dintre	cele	mai	grave	păcate,	
nu	mai	putem	aştepta	decât	urgia	şi	mânia.	Cum	putem	să	
mai	 dormim	 liniştiţi?	 Cum	 ne	 vom	 ruga	 Celui	 pe	 Care	 Îl	
ucidem	prin	copiii	sacrificaţi?	Rugăciunea	ne	mai	este	pri‐
mită?	 NU,	 până	 nu	 opriţi	 şi	 nu	 începeţi	 a	 îndrepta	 fără‐
delegea	prin	spovedanie,	părere	de	rău	sinceră,	lacrimi	şi	
rugăciune	neîncetată,	cu	nădejdea	iertării.		

	
Domnilor		medici!	
Ca	cei	ce	aveţi	darul	de	a	da	sănătate	şi	viaţă,	încetaţi	

cu	semănatul	morţii	în	domeniul	cel	mai	nevinovat	al	exis‐
tenţei	umane.	Daţi	pruncilor	măcar	şansa	de	a	se	naşte	şi	
de	a	se	boteza.	  Preot	Mihail	Popescu	

 

 
 
 
 
 
 



 
8

 
 

I. DESPRE CONTRACEPTIVE 

 
1.1. Mijloace anticoncepţionale.  

Efecte secundare fatale despre care  
nu se vorbeşte 

 
Un bilanţ critic din punctul de vedere  

al unui ginecolog 
	

Dr.	med.	Rudolf	Ehmann		

(medic	primar	ginecologie/obstetrică	la	spitalul	cantonal	Stans,	
Elveţia,	CH	–	6370)	în	colaborare	cu	Otto	Döpper	

(Articolul	de	mai	jos	este	un	extras	din	textul	lărgit	şi	revăzut	al	
conferinţei	susţinute	de	dr.	Rudolf	Ehmann	pe	22	septembrie	1990	la	
Dresda,	la	Congresul	internaţional	„World	Federation	of	Doctors	Who	

Respect	Human	Life”)	

	
1.1.1. Introducere 

	

Contracepţia	–	binecuvântare	sau	blestem?	
Contracepţia	este	 inseparabil	 legată	de	starea	moral‐	

spirituală	 a	 Europei	 şi	 a	 aproape	 întregii	 lumi	 industria‐
lizate	 contemporane.	 Ridicată	 în	 slăvi	 ca	 o	mare	 binecu‐
vântare	de	unii,	condamnată	ca	un	blestem	de	alţii,	ea	a	pro‐
vocat	mari	transformări	sociale	şi	ideologice.	

	

Ruptura	dintre	sexualitate	şi	procreaţie	
Pentru	prima	dată	în	istoria	omenirii	s‐a	ajuns	la	o	des‐

părţire	 de	 mari	 proporţii	 între	 sexualitate	 şi	 procreaţie.	
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Această	 sciziune,	 aparţinând	 până	 acum	 doar	 sferei	 pri‐
vate,	 a	năvălit	deodată	 în	domeniul	public.	 S‐a	promovat	
un	drept	 la	 uzul	 liber	 al	 sexualităţii,	 conducând	 la	 sfărâ‐
marea	 tuturor	 hotarelor	 anterioare.	 Principiul	 plăcerii	 a	
căpătat	 prevalenţă	 asupra	 finalităţii	 biologice	 a	 sexuali‐
tăţii,	reproducerea.	Valul	de	pornografie	a	pregătit	teoretic	
acest	proces,	anticoncepţionalele	l‐au	realizat	practic.	
								

Medicalizarea	controlului	sarcinii	
În	cadrul	acestei	desfăşurări	de	fenomene,	s‐a	produs	

ceva	cu	totul	nou:	reglementarea	concepţiei	a	ajuns	să	fie	
aproape	 total	 medicalizată;	 medicul,	 protectorul	 vieţii	
până	atunci,	s‐a	transformat	pe	negândite,	şi	la	început	in‐
voluntar,	 într‐un	 important	 factor	 de	 codecizie	 la	 împie‐
dicarea	vieţii	şi	un	monstruos	reducător	al	numărului	de	
naşteri,	iar	lumea	occidentală	va	avea	de	suferit	încă	mult	
timp	urmările	acestei	situaţii.	

Medicalizarea	 nu	 s‐a	 produs	 din	 întâmplare:	 contra‐
ceptivele	moderne	cele	mai	importante	sunt	„medicamente”	
în	sensul	cel	mai	larg	al	termenului.	Adică	ne	aflăm	în	faţa	
unor	mijloace	care	au	efect	direct,	pe	o	cale	sau	alta,	asu‐
pra	 organismului	 omenesc	 şi	 a	 căror	 administrare	 trebuie	
să	 fie	 monitorizată	 în	 mod	 obligatoriu	 de	 specialişti	 în	
materie.	A	fost,	de	asemenea,	o	noutate	şi	faptul	că,	pentru	
prima	dată	în	practica	medicală,	produsele	farmaceutice	au	
fost	folosite	 în	stil	mare	nu	sub	prescripţie	medicală,	ci	din	
alte	motive.	
	

Răul	mai	mic	
Nu	a	fost	prea	greu	să	se	câştige	pentru	acest	proiect	

corpul	medical,	sugerându‐i‐se	acestuia,	şi	de	altfel	 întregii	
populaţii,	cuvântul	de	ordine:	„mai	bine	să	previi	decât	să	
avortezi”.	 Extrem	de	 puţini	 au	 observat	 însă	 că	 astfel	 se	
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înlocuia	diavolul	cu	Beelzebul.	Pentru	că,	în	acelaşi	timp,	a	
fost	propagată	–	chiar	de	teologi,	îndeosebi!	–	ideea	„răului	
mai	mic”,	nici	ea	nu	şi‐a	ratat	ţinta.	A	acţionat	foarte	insi‐
dios	din	primele	momente	şi	încă	mai	are	efect.	
	

Din	cine	este	format	lobby‐ul	internaţional	

Avortul	a	fost	propagat	aproape	concomitent	în	toate	
ţările	occidentale,	sistematic	şi	gradat,	cu	toate	mijloacele	
avute	la	dispoziţie,	inclusiv	prin	minciună	şi	manipulare	ver‐
bală.	În	prima	fază,	au	fost	 intenţionat	încălcate	prevede‐
rile	legale	din	domeniu,	apoi	acestea	au	fost	înlăturate	de	
factorii	 puterii	 legislative	 şi	 astfel	 a	 fost	 distrusă	 conşti‐
inţa	asupra	demnităţii	inviolabile	şi	a	dreptului	inalienabil	
la	viaţă	ale	copilului	nenăscut.	[...]	

Dr.	Nathanson	descrie	şi	o	altă	tactică:	
„Tactica	 cea	mai	 importantă	 şi	mai	 eficientă	 pe	 care	

noi,	cei	din	NARAL,	am	folosit‐o	între	1968	şi	1973	a	fost	
«cartea	(de	joc)	catolică»,	adică	:	

1.	atacuri	şi	calomnii	directe	împotriva	Bisericii	cato‐
lice:	înapoiată,	reacţionară,	nu	merge	în	pas	cu	vremea;	şi	

2.	 falsa	 reacţie	 a	multor	 funcţionari	 din	 organismele	
bisericeşti	şi	a	episcopilor	catolici	 la	aceste	 lovituri	neîn‐
cetate”	(14:	Concepte,	vol.	5‐9/1990,	p.	18).	

Numai	această	tactică	ar	 fi	 îndeajuns	pentru	a	ne	de‐
monstra	că	nu	se	poate	lua	în	serios	sloganul	anticoncep‐
ţioniştilor:	„Mai	bine	să	previi	decât	să	avortezi”.	După	cum	
se	 vede,	 este	 vorba	 de	 acelaşi	 lobby,	 adică	 cel	 al	 planifi‐
catorilor	 populaţiei	 (de	 exemplu,	 International	 Planned	
Parenthood	Federation,	Population	Council	şi	altele).	Dacă	
s‐ar	 fi	avut	 într‐adevăr	 în	vedere	anticoncepţia	preventivă,	
nu	s‐ar	fi	propagat	masiv	şi	în	paralel	avortul,	ajungându‐se,	
ca	o	consecinţă	directă	a	acestei	presiuni	asupra	legiuitorilor,	
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deci	să	ne	mirăm	că	a	dispărut	aproape	cu	desăvârşire	con‐
ştiinţa	naturii	 criminale	 a	uciderii	 copiilor	nenăscuţi.	 S‐a	
dorit	 oare	 aceasta?	 A	 fost	 o	 politică	 deliberată?	 Ce	 am‐
ploare	 a	 luat	 pierderea	 conştiinţei	 binelui	 şi	 a	 răului	 ne	
pot	arăta,	într‐un	mod	cutremurător,	cele	relatate	de	o	soră	
de	caritate	despre	practicile	din	secţia	de	ginecologie	dintr‐o	
mare	clinică	din	Hamburg,	de	la	mijlocul	anilor	'80.	Cităm	
din	Schwäbischer	Zeitung	–	(apare	la	Leutkirch	1	D	–	7970,	
Postfach	1145,	Rudolf	–	Roth	–	Str.	18)	–	articolul	 „Bise‐
rică	şi	Viaţă”	din	05.12.1990:	

...Altă	dată	am	participat	la	o	întrerupere	de	sarcină	în	
luna	 a	 şasea.	 Femeii	 i	 se	 aplicase	 perfuzia	 pentru	 stimu‐
larea	naşterii,	adică	procesul	de	expulzare	a	 fătului	 fusese	
provocat	artificial,	pe	cale	medicamentoasă.	De	îndată	ce	a	
început	travaliul	de	eliminare	am	chemat	medicul	de	gardă.	
Femeia	 se	afla	 întinsă	pe	pat.	 I‐am	pus	plosca	dedesubt	 şi	
copilul	a	căzut	în	ea.	Scâncea...	Necrezându‐şi	urechilor,	fe‐
meia	a	întrebat:	«Trăieşte	cumva?	Strigă?»	Medicul	a	tăiat	
cordonul	ombilical	şi	a	pus	capacul	pe	vas.	Am	dus	oala	 în	
spălătorul	 secţiei,	 unde,	 conform	 regulamentului	 interior,	
trebuia	lăsată	circa	două	ore,	interval	după	care	copilul	era	
sigur	mort.	De	acolo	ajungea	la	lada	de	gunoi	a	clinicii....	Din	
câte	 ştiu	 eu,	 situaţia	 din	 secţie	nu	 s‐a	 schimbat	 de	 atunci	
încoace.		

În	cazul	de	mai	sus	nu	este	vorba	de	un	avort	în	sensul	
paragrafului	218	din	Codul	Penal	 german,	 ci	de	omor	cu	
premeditare,	în	sensul	paragrafului	211.	Dar	şi	aici	se	aplică	
formula	lingvistică	trecută	cu	vederea:	omorul	premeditat	al	
unui	 copil	 în	 vârstă	de	6	 luni	 –	născut	 viu	 !	 –	 este	descris	
drept	„întrerupere	de	sarcină	în	luna	a	şasea”...	S‐a	folosit	
aceeaşi	tactică	–	„manipularea	limbajului‐manipularea	socie‐
tăţii”	–	pentru	a	 impune	nepedepsirea,	de	 facto,	a	porno‐
grafiei.	Sloganuri	ca,	„Mai	bine	să	previi	decât	să	avortezi”,	
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sau:	„A	te	păzi	este	un	rău	mai	mic”,	ca	şi	multe	altele,	sunt	
toate	manipulări	ale	limbii	făcute	cu	scopuri	precise.	

Ce	efect	 au	aceste	 idei?	 În	prima	 fază	ele	provoacă	o	
relativizare	a	structurilor	etice	transmise	de‐a	lungul	tim‐
pului	şi	perfect	verificate.	„Răul	mai	mic”	trece	cu	totul	cu	
vederea	faptul	că	„nu	este	îngăduit	să	facem	nimic	negativ	
pentru	a	obţine	ceva	pozitiv”.		
	

Medicina	fără	valori	–	medicina	fără	etică	
Cu	această	relativizare	a	ideilor	morale	s‐a	urmărit	în	

stil	mare	o	etică	„eliberată”	de	valori.	Este	inadmisibil	să‐i	
impui	 cuiva	 propriile	 tale	 concepţii	 valorice,	 chiar	 dacă	
ele	sunt	 juste.	Aşa	a	apărut	medicina	avalorică,	medicina	
fără	etică.	 [...]	Această	poziţie	 trimite	 la	o	altă	urmare	de	
proporţii	a	„eticii	moderne”	–	permisivitatea	în	medicină.	
Pacientul	poate	dori	orice	–	medicul	este	doar	executantul	
neutru,	neconstrâns	de	consideraţii	moral‐valorice.		
	

Provocarea	panicii	prin	teoria	suprapopulării	

Un	alt	factor	creator	de	motivaţii,	care	a	ajutat	atât	emo‐
ţional,	cât	şi	ideologic	la	pătrunderea	şi	instalarea	contra‐
concepţiei	moderne,	a	 fost	 ideea	stăvilirii	 „suprapopulării”,	
şi	ea	tot	o	minciună	crasă.		

	
1.1.2. Mijloace contraceptive artificiale 
 
Deosebim	cinci	mari	grupe	de	astfel	de	mijloace:	
	
1.	Spirala	sau	STERILETUL	(IUD	=Intra‐Uterin‐Device)	

Spirala	este,	în	primul	rând,	un	mijloc	abortiv	tim‐
puriu.	 Prin	 producerea	 intenţionată	 a	 unei	 congestii	 de	
iritaţie	 în	 ţesutul	 conjunctiv	 uterin,	 implantarea	 embrio‐
nului	este	împiedicată	şi	acesta	moare.	Rolul	spermicid	al	
cuprului	înglobat	în	materialul	spiralei	moderne	nu	schimbă	
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hotărâtor	acest	mecanism	de	funcţionare.	Tot	atât	de	puţin	
convingătoare	 este	 şi	 descrierea	 mai	 recentă	 a	 spiralei,	
care	pretinde	că	IUD	pur	şi	simplu	ar	împiedica	realizarea	
fecundării.	
	

Efecte	secundare	
Cele	mai	importante	sunt,	aici,	infecţiile,	mai	ales	în	zona	

trompelor	 uterine,	 ceea	 ce	 conduce	 adesea	 la	 închiderea	
lor	şi	deci	la	sterilitate.	Din	cauza	acestor	infecţii	apare	un	
mare	pericol	de	sarcină	extrauterină	(de	10	ori	mai	frec‐
ventă	decât	la	femeile	fără	spirală)	şi	sarcină	ovariană	(de	
4	ori	mai	frecventă).	Prin	urmare,	implantarea	unui	IUD	la	
o	nulipară	este,	din	punctul	de	vedere	al	ginecologiei	aca‐
demice,	un	procedeu	greşit	profesional.	

Un	alt	efect	 îl	 constituie	perforaţiile	uterului,	 însoţite	
de	pericolul	rănirii	peretelui	intestinului,	de	exemplu.	

Sângerările	 şi	 durerile	 sunt	 alte	 posibile	 efecte	 se‐
cundare.	

În	SUA,	din	cauza	acestor	factori	de	risc,	se	află	în	curs	
circa	2500	de	procese	de	responsabilitate	personală,	impli‐
când	pretenţii	la	daune	de	ordinul	a	miliarde	de	dolari.	Din	
această	cauză,	din	anul	1987,	IUD	a	fost	retras	de	pe	piaţă	în	
SUA.	 Industria	 farmaceutică	 a	 avut	 această	 iniţiativă	 chiar	
înainte	de	a	se	fi	pronunţat	interdicţia	FDA	(Food	and	Drug	
Administration).	Această	abilă	mişcare	de	şah	a	avut	drept	
scop	asigurarea	posibilităţii	de	a	produce	în	continuare	spi‐
rale	pentru	export	în	alte	ţări.	Verdictul	FDA	ar	fi	provocat	
mari	dificultăţi	pentru	continuarea	exportării	produsului.	
	

2.	Prezervativul	

A	 fost	 mult	 timp	 criticat	 şi	 respins.	 I	 s‐a	 atribuit	 un	
foarte	ridicat	coeficient	de	eşecuri	în	evitarea	sarcinii.	Abia	
odată	cu	masiva	răspândire	a	Sindromului	Imuno‐deficienţei	
Umane	Dobândite	(SIDA)	a	reintrat	brusc	în	uz,	propagat	



 
21

1.	Efecte	secundare	cardiovasculare	 şi	cerebrovascu‐
lare	(infarct	cardiac,	îmbolnăviri	ale	sistemului	circu‐
lator,	hemoragii	cerebrale,	tromboembolii).	

2.	 	 Favorizarea	de	 infecţii	 –	 Sterilitate;	 Urmări	 pentru	
starea	de	sarcină	şi	pentru	urmaşi;	Legătură	fără	echi‐
voc	între	sarcina	extrauterină	pe	trompele	uterine	şi	in‐
fecţia	chlamydică;	Rată	crescută	de	naşteri	premature.	

3.	Riscul	de	 cancer	 –	Cervix	 (colul	 uterin);	 Corpus	 (ţe‐
sutul	mucoasei	uterine);	ovarian;	mamar;	piele;	ficat.		

4.		Tumori	benigne	–	Cervix;	ovar;	mamar;	ficat.	
5.		Modificări	stomacale	şi	intestinale,	formarea	de	pie‐

tre	la	vezica	biliară	este	favorizată	
6.		Tulburări	oculare	

 Neuritis	nervi	optici	(inflamaţia	nervilor	optici)	
 Tromboză	 retiniană	 (picături	 de	 sânge	 în	 ţesutul	

ocular).	
7.	 	Malformaţii	(ale	embrionului)	

 tulburări	 cromozomiale	 (triploidie	 şi	 monosomie	
X),	în	48%	cazuri;	

 polipolidie	(multiplicarea	seriei	cromozomiale	peste	
numărul	normal),	în	30%	din	cazuri.	

8.	 Tulburări	psihice	
Despre	efectele	pilulei,	Peterson	(1978)	se	pronunţă	ast‐
fel:	 „Înspăimântătoarea	 înrăutăţire	a	afectivităţii	 (stare	
sufletească	şi	impulsivitate)	şi	a	relaţiilor	interumane	
la	grupa	celor	ce	 folosesc	pilula	este	produsă,	fără	în‐
doială,	într‐o	bună	măsură	de	psihosindromul	endocrin	
(M.	 Bleuer)	 provocat	 de	 acţiunea	 hormonilor;	 dar	 şi	
motivaţia	anticoncepţională	ambivalentă,	neclară,	a	mul‐
tor	 femei,	 le	dezechilibrează	 foarte	mult”.	Pornind	de	
la	 propria	 lor	 experienţă,	 femeile	 spun	 următoarele:	
stare	 de	 spirit	 depresivă,	 mergând	 până	 la	 depresia	
propriu‐zisă.		




