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Jeśli potrzebujesz porady:

24-godzinna infolinia kryzysowa ds. gwałtów:
1800 77 8888 lub dla wiadomości tekstowych:
086 823 8443

Telefon zaufania dla kobiet:
1800 341 900 lub dla wiadomości tekstowych:
087 959 7980
(obejmuje usługę tłumaczenia ustnego)

Poradnictwo przed i po aborcji My Options:
1800 828 010 lub webchat na stronie
myoptions.ie

Odwiedź stronę : www.aacwest.wordpress.com
Email : abortionaccesscampaignwest@gmail.com

@AAC_West

www.facebook.com/AACWest

O nas:
Abortion Access CampaignWest to kobiecy kolektyw,
którego celem jest zapewnienie, że wszystkie osoby, które
potrzebują opieki aborcyjnej, otrzymają ją w
odpowiadającym ich potrzebom środowisku, pełnym
szacunku i troski.

Dostęp do opieki
aborcyjnej
w Irlandii

1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zdrowiu
(Rozporządzenie dotyczące przerywania ciąży),
zezwalająca na świadczenie usług aborcyjnych w
Irlandii. Usługa jest bezpłatna dla każdej osoby
mieszkającej w Republice Irlandii, natomiast odpłatnie
mogą z niej skorzystać także osoby spoza Republiki
Irlandii. Jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania
opieki aborcyjnej?
Kindly translated by: Fundacja Dziewuchy Dziewuchom
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Co oznacza nowe ustawodawstwo?

Co należy zrobić najpierw?

Usługi aborcyjne są świadczone w
następujących okolicznościach:
1/ Jeśli ciąża nie przekroczyła 12 tygodni
2/ Jeżeli istnieje ryzyko dla życia lub
zdrowia osoby w ciąży

3/ Jeśli kontynuacja ciąży lub poród może
prowadzić do śmierci płodu

4/ W przypadku osób poniżej 16 roku życia,
zgodę na zabieg muszą wyrazić ich
rodzice lub prawni opiekunowie

O wystąpieniu okoliczności opisanych w
punktach 1/ i 2/ muszą orzec dwie osoby z
personelu medycznego - mogą to być
pielęgniarki/arze, położne/icy, lekarze/rki
pierwszego kontaktu lub lekarzy/rki
specjaliści.

Jak najszybciej zadzwoń na 24-godzinną
bezpłatną infolinię HSE:
MyOptions 1800 828 010.
Jeśli znajdujesz się
poza terytorium
Republiki Irlandii,
zadzwoń pod numer
+353 1 687 7044
(nie jest to jednak
połączenie
bezpłatne).
Telefon zaufania oferuje porady dotyczące
ciąży i aborcji oraz udziela szczegółowych
informacji na temat lekarzy/rek
świadczących usługi aborcyjne w Twojej
okolicy.

Jakie są kolejne kroki?
- Najlepiej odbyć konsultację przedaborcyjną
najwcześniej jak to możliwe.
- Podczas konsultacji przedaborcyjnej
przeprowadzisz test ciążowy. Lekarz/rka
musi zaświadczyć, że w momencie
wykonywania aborcji nie byłaś w ciąży
dłuższej niż 12 tygodni.
- Lekarz może skierować Cię na badanie
ultrasonograficzne w celu potwierdzenia
daty rozpoczęcia ciąży.
- Następnie lekarz/rka poda datę aborcji.
Istnieje wymóg zachowania 3-dniowego
okresu oczekiwania pomiędzy konsultacją
przedaborcyjną, a każdym zabiegiem
przerwania ciąży.

Jakie są możliwości?
Aborcja medyczna Aborcja chirurgiczna

Do 9 tygodnia ciąży
(63 dni od pierwszego
dnia ostatniej
miesiączki)
Obejmuje
przyjmowanie tabletek
w gabinecie lekarskim i
w domu.

9 - 12 tygodni ciąży
(84 dni od pierwszego
dnia ostatniej
miesiączki)
Obejmuje
przyjmowanie tabletek
w szpitalu.

9 - 12 tygodni ciąży
(63-84 dni od
pierwszego dnia
ostatniej miesiączki)
Obejmuje drobny
zabieg chirurgiczny w
szpitalu wykonywany
metodą próżniową.

Co zrobić, jeśli jestem w ciąży
powyżej 12 tygodnia?

Po 12 tygodniach możesz przeprowadzić
aborcję tylko wtedy, gdy:

- Istnieje ryzyko dla Twojego życia lub
poważne zagrożenie dla Twojego zdrowia.
- Wystąpiły problemy rozwojowe płodu i
prawdopodobnie obumrze przed porodem
lub w ciągu 28 dni od urodzenia.
- Aborcja chirurgiczna wykonywana jest w
szpitalu.

Co mogę zrobić, jeśli odmówiono
mi aborcji?

- Jesteś uprawniona do zakwestionowania
decyzji podjętej przez personel medyczny.
- Należy złożyć formalny wniosek do HSE,
które powoła komisję w ciągu 3 dni od
otrzymania Twojego wniosku.
- Komisja musi wydać opinię w ciągu 10 dni
od daty złożenia wniosku.
- Masz prawo do złożenia wyjaśnień przed
Komisją.
- W przypadku udzielenia zgody na aborcję,
Komisja musi niezwłocznie zorganizować
procedurę.
- Jeśli Komisja uzna, że nie ma zagrożenia dla
twojego życia lub zdrowia ani stanu, który
może doprowadzić do śmierci płodu,
powiadomi cię o tym na piśmie.

Co się stanie, jeśli po uzyskaniu
opinii nadal odmawia się mi
aborcji?
Nadal masz prawo do odbycie podróży
aborcyjnej i otrzymywania stosownych
informacji na ten temat..

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź
Irish Family Planning Association:
https://www.ifpa.ie/get-care/abortion
albo zadzwoń pod numer 1850 49 50 51

Rekomendujemy wyłącznie usługi
wymienione poniżej. Należy pamiętać, że
istnieją fałszywe linie pomocowe i strony
internetowe.

Informacje, wsparcie oraz doradztwo
przed- i poaborcyjne oferowane są przez
HSE My Options 1800 828 010. Połączenie
dla osób znajdujących się na terenie
Republiki Irlandii jest bezpłatne.

Numer dla osób z zagranicy to +353 1 687
7044. Można też odwiedzić stronę
internetową HSE pod adresem https://
www2.hse.ie/abortion.

Dalsze informacje:
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Do 9 tygodnia ciąży:
Aborcja medyczna
- Po 3-dniowym okresie oczekiwania, udasz się na
wizytę u lekarza/rki i podpiszesz formularz
zgody na zabieg.
- Następnie przyjmiesz pierwszy lek w obecności
lekarza/rki, po czym będziesz mogła wrócić do
domu.
- Otrzymasz drugi lek, który przyjmiesz w ciągu 24
do 48 godzin później w domu. To zakończy
aborcję.
- Możesz przeprowadzić opcjonalne badanie
kontrolne 2 tygodnie później.

9 do 12 tygodni ciąży, opcja medyczna:

9 do 12 tygodni ciąży, opcja
chirurgiczna:

Masz możliwość przeprowadzenia aborcji
medycznej z użyciem tabletek w szpitalu lub
wykonania zabiegu chirurgicznego.

- Po 3-dniowym okresie oczekiwania, otrzymasz
od lekarza/rki skierowanie do szpitala.
- Pierwszą tabletkę przyjmiesz w szpitalu, a
następnie będziesz mogła udać się do domu.
- Wrócisz do szpitala, aby zażyć drugą tabletkę (od
24 do 48 godzin później).
- Musisz pozostać w szpitalu, aby dokończyć
aborcję pod obserwacją (około 8 godzin lub
rzadziej na noc, jeśli okaże się, że ciąża nie
została przerwana).
- Możesz przeprowadzić opcjonalne badanie
kontrolne 2 tygodnie później.

Masz możliwość przeprowadzenia aborcji
medycznej z użyciem tabletek w szpitalu lub
wykonania zabiegu chirurgicznego.

- Po 3-dniowym okresie oczekiwania, otrzymasz
od lekarza/rki skierowanie do szpitala.
- Zostaniesz poproszona o podpisanie formularza
zgody na zabieg w szpitalu.
- Zasysanie próżniowe potrwa od 5 do 10 minut.
- W zależności od tego, co jest dostępne w szpitalu,
zostaniesz poddana:
a) znieczuleniu miejscowemu (obszar
znieczulenia jest zdrętwiały)
b) sedacji (jesteś w stanie relaksacji, ale
zachowujesz przytomność) lub
c) znieczuleniu ogólnemu (zasypiasz)
- Będziesz musiała zostać w szpitalu na kilka
godzin po zakończeniu zabiegu. Zazwyczaj nie
ma konieczności pozostawiania na noc.
- Możesz przeprowadzić opcjonalne badanie
kontrolne 2 tygodnie później.
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