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If you are in need of counselling:
24 uair Rape Crisis Beolín:
1800 77 8888 nó téacs 086 823 8443

Woman’s Aid Líne Cabhrach:
1800 341 900 nó téacs 087 959 7980
(Ionad Léirmhínithe ar fáil)

MyOptions comhairleoireacht roimh agus tar éis
ginmhilleadh:
1800 828 010 nó Comhrá ar Líne ar Myoptions.ie

Téigh chuig:: www.aacwest.wordpress.com
R-phost: abortionaccesscampaignwest@gmail.com

@AAC_West

www.facebook.com/AACWest

Eolas Fúinn:

Is comharghrúpa ban é Abortion Access CampaignWest
atá ag obair chun cinntiú go bhfuil cúram ghinmhillte ar
fáil dóibh siúd atá á iarraidh, agus go bhfuil sé ar fáil ar
bhealach measúil i dtimpeallacht chomhbhách de réir mar
is gá dóibh.

Rochtain a fháil ar

chúram ginmhillte
in Éirinn

Ar 1 Eanair 2019 cuireadh an Bille Sláinte
(Foirceannadh Toirchis a Rialáil) i bhfeidhm, a
cheadaíonn seibhísí ginmhillte in Éirinn. Tá an
seirbhís ar fáil saor in aisce d’aon duine atá ina
cónaí i bPoblacht na nÉireann. Tá sé ar fáil
d’aon duine taobh amuigh de Poblacht na
hÉireann ar chostas. Céard iad na céimeanna
dóibh siúd atá ag lorg cúraim ginmhillte?
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Céard atá i gceist leis an
reachtaíocht seo?

Céard é an chéad rud gur chóir
dom a dhéanamh?

Cuireadh seirbhísí ginmhillte ar fáil sna cásanna
seo a leanas:

1. Muna bhfuil an toircheas imithe thar dhá
sheachtain déag.

2. Má tá saol nó sláinte na máthar i mbaol.

3. Má tá seans maith go gcaillfear an ghin má
leantar ar aghaidh leis an toircheas nó an
bhreith.

4. Caithfear cead a fháil ó thuismitheoirí dóibh
siúd atá faoi sé bliana déag d’aois.

Caithfidh dhá liachleachtóir aontú ar an ngá
d’fhoirceannadh toirchis maidir le pointe 2 & 3.
San aireamh le liachleachtóir tá altraí,
cnáimhseacha, liachleachtóirí ginearálta agus
speisialtóirí leighis.

Chomh luath agus is féidir cuir glaoch ar líne
chabhrach 24 uair (saor in aisce) an HSE:
MyOptions 1800 828 010

Má tá tú ag glaoch lasmuigh de Poblacht na
hÉireann glaoigh ar +353 1
687 7044 (Níl seo saor in
aisce)

Cuireann an líne
chabhrach seo comhairle
ar fáil maidir le toircheas
agus ginmhilleadh agus
tabharfar
sonraí maidir le dochtúir atá i do cheantar a
chuireann seirbhísí ghinmhillte ar fáil.

Ceard é an chéad chéim eile?
1. B’éigean duit an comhairliúchán réamh-
ginmhilleadh a bheith agat chomh luath agus is
féidir.

2. Ag an gcomhairliúchán réamh-ghinmhilleadh
beidh tástáil le haghaidh toirchis agat.
Caithfidh an dochtúir deimhniú nach bhfuil tú
os cionn dhá sheachtain déag torrach ag am an
ghilmhillte.

3. D’fhéadfadh an dochtúir thú a threorú chun
scanadh ultrafhuaime a fháil chun dáta an
toirchis a dheimhniú.

4. Tabharfaidh do dhochtúr dáta dhuit don
ghinmhilleadh. Tá feitheamh 3 lá ann idir do
chomhairliúchan réamh-ghinmhilleadh agus
aon ghnáthamh don ghinmhilleadh.

Céard iad na céimeanna atá
leagtha amach?

Ginmhilleadh
leighis

Ginmhilleadh
mháinliach

Suas go 9 seachtaine
torrach
(63 lá ón gcéad lá de
d’fhuil mhíosta
deireanach.) Piollaí a
thógáil i gclinic an
dochtúra agus sa bhaile
atá i gceist leis seo.
9 go 12 seachtaine
torrach
84 lá ón gcéad lá de
d’fhuil mhíosta
deireanach. Piollaí a
thógáil san ospidéal atá
i gceist leis seo.

9 go 12 seachtaine
torrach

(63-84 lá ón gcéad lá de
d’fhuil mhíosta
deireanach.)
Mionghnáthamh
máinliachta in ospidéal
atá i gceist leis seo.

Céard is féidir liom a
dhéanamh má táim os cionn
dhá
Tar éis dhá sheachtain déag ní féidir leat
ginmhilleadh a fháil seachas sna cásanna seo a
leanas…
• Tá do bheatha i mbaol nó dochar mór á
dhéanamh dod shláinte.

• Tá fadhb le forbairt na gine agus is dócha go
gheobhaidh sí bás lastigh de 28 lá i ndiaidh na
breithe.

• Tá ginmhilleadh mháinliach déanta in
ospidéal.

Céard is feidir liom a
dhéanamh má dhiúltaíodh
ginmhilleadh a thabhairt dom?

• De réir dlí tá an ceart agat an cinneadh atá
déanta ag liachleachtóirí a agóid.

• Caithfidh tú iarratas foirmiúil a chur isteach
chuig an HSE. Bunófar coiste lastigh de trí lá tar
éis dóibh d’iarratas a fháil.

• Ní mór don choiste a athbhreithniú a chríochnú
lastigh de 10 lá ó d’iarratas.

• Tá an ceart agat go n-éistfidh an coiste leat agus
le do chás.

• Má cheadaíonn sé ginmhilleadh, ní mór don
choiste an gnáthamh a eagrú láithreach.

• Má chreideann sé nach bhfuil do bheatha nó do
shláinte i mbaol, nó nach bhfuil aon fhadhb
shláinte a chuirfeadh le bás na gine, cuirfidh an
coiste ar an eolas thú i scríbhinn.

Céard a dhéanfaidh mé má
dhiúltaíodh ginmhilleadh a

thabhairt dom tar éis
athbhreithniú a fháil?

Tá an ceart fós agat taisteal agus eolas a
fháil maidir le taisteal.

Tá níos mó eolais ar fáil ag
Irish Family Planning Association:
https://www.ifpa.ie/get-care/abortion nó
glaoigh ar 1850 49 50 51.

Ní féidir linn ach sibh a threorú i dtreo na
seirbhísí ainmnithe thíos. Bígí airdeallach
go bhfuil línte cabhracha agus láithreáin
ghréasáin bréagach ann.
Tá eolas, tacaíocht agus comhairle ar fáil
ón HSE ar:
My Options 1800 828 010.
Tá sé saor in aisce glaoch a chur orthu
dóibh siúd atá i bPoblacht na hÉireann.
Lasmuigh de Poblacht na hÉireann: +353
1 687 7044. Nó téigh chuig láithreán
gréasáin an HSE ag:
https://www2.hse.ie/abortion.

Níos mó eolais:
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Suas go 9 seachtaine torrach:

Ginmhilleadh mháinlieach:
1. Tar éis an fheithimh 3 lá, rachaidh tú chuig do
dhochtúir agus síneoidh tú foirm toilithe.

2. Ansin tógfaidh tú an chéad chógas leis an dochtúir i
láthair. Ina dhiaidh beidh tú in ann dul abhaile.

3. Tabharfar an dara cógas duit agus beidh ort é a
thógáil sa bhaile idir 24 agus 48 uair níos déanaí.
Críochnóidh sé seo an ginmhilleadh.

4. Is féidir scrúdú sláinte roghnach a bheith agat suas
go 2 sheachtain i ndiaidh an ghinmhillte.

9 go 12 seachtaine torrach, rogha
leighis:

9 go 12 seachtaine torrach,
rogha mháinliach:

Tá an rogha agat ginmhilleadh leighis a bheith agat le
piollaí san ospidéal nó tríd gnáthamh
máinliachta a bheith agat.

1. Tar éis an fheithimh 3 lá, treoróidh an dochtúir chuig
an ospidéal thú.

2. Tógfaidh tú an chéad phiolla san ospidéal agus ansin
rachaidh tú abhaile.

3. Rachaidh tú ar ais chuig an ospidéal chun an dara
piolla a thógáil (idir 24 agus 48 uair níos déanaí).

4. Beidh ort fanacht san ospidéal chun an ginmhilleadh
a chríochnú faoi ghrinniú (Thart ar 8 n-uaire. Is beag
seans go mbeidh ort fanacht san ospidéal thar oíche,
ach amháin muna bhfuil an toircheas foirceanta fós).

5. Is féidir scrúdú sláinte roghnach a bheith agat suas
go 2 sheachtain i ndiaidh an ghinmhillte.

Tá an rogha agat ginmhilleadh leighis a bheith agat le
piollaí san ospidéal nó tríd gnáthamh máinliachta a
bheith agat.

1. Tar éis an fheithimh 3 lá, treoróidh an dochtúir chuig
an ospidéal thú.

2. Iarrfar ort foirm toilithe a shíniú san ospidéal.

3. Tógann Asú Folúis idir 5 agus 10 nóiméad.

4. Ag brath ar céard atá ar fáil san ospidéal, beidh
ceann acu seo a leanas agat:
- ainéistéiseach logánta (bainfear an mothú as an
áit)

- tamhú nós imeachta (Scoiltear le do chorp agus
b’fheidir go mbeidh tú i do dhúiseacht)

- ainéistéiseach ginearálta (Tá tú i do chodladh)

5. Beidh ort fanacht san ospidéal cúpla uair an chloig
go dtiocfaidh biseach ort. Go hiondúil ní bhíonn

ort fanacht thar oíche.
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