
Консультації

Гаряча лінія для жертв зґвалтування:
1800 77 8888 або повідомлення на номер 
086 823 8443

Гаряча лінія допомоги жінкам:
1800 341 900 або повідомлення на номер 
087 959 7980 (доступні перекладачі)

MyOptions консультування до та після 
аборту:
1800 828 010 або веб-чат myoptions.ie

Відвідай� : www.aacwest.wordpress.com
Email: abortionaccesscampaignwest@gmail.com

@AAC_West

www.facebook.com/AACWest

Про нас:

Abortion Access Campaign West – це жіночйй�  
колектйв, якйй�  прагне забезпечйтй поважне та 
турботлйве ставлення для тйх, хто потребує допомогй 
у перерйванні вагітності.

Переривання вагітності 
в Ірландії

1 січня 2019 року набув чйнності Закон 
про здоров’я (Регулювання Перерйвання 
Вагітності), що надає доступ до абортів 
в Ірландії�. Послуга безкоштовна для 
всіх, хто прожйває в Республіці Ірландія. 
Перші крокй для отрймання послугй 
з перерйвання вагітності.



Інформація про законодавчу 
ініціативу

Послугй з перерйвання вагітності надаються 
в трьох (3) вйпадках:

1. Якщо строк вагітності не перевйщує 
12 тйжнів.

2. Якщо є рйзйк для жйття або здоров’я 
матері.

3. Якщо продовження вагітності або пологй 
можуть прйзвестй до загйбелі плода.

Для прйпйнення пологів у зв’язку з 
обставйнамй, що зазначені у пунктах 2 та 3 
необхідно отрйматй підтвердження діагнозу 
від двох лікарів.
Батькй зобов’язані надатй згоду на 
перерйвання вагітності якщо дйтйна не 
досягла 16 років.

Перші кроки

Зателефонуй� те на цілодобову безкоштовну 
гарячу лінію HSE:
MyOptions 1800 828 010
якщо телефонуєте з-за меж Республікй 
Ірландія:  
+353 1 687 7044 (Вартість дзвінків згідно 
тарйфів Вашого оператора).
За телефоном гаря-
чої� лінії� вй зможете 
отрйматй консульта-
ції� щодо вагітності, 
абортів та доступнйх 
лікарів у вашому ре-
гіоні.

Якщо вам відмовили в аборті

Вй все одно маєте право подорожуватй та 
отрймуватй інформацію про послугй за 
кордоном.

Для отрймання додаткової� інформації� 
відвідай� те
Асоціація планування сім’ї Ірландії:
https://www.ifpa.ie/get-care/abortion або 
зателефонуй� те за номером 1850 49 50 51.

Додаткова інформація

Вй можете посйлатйся лйше на ресурсй, 
що булй перераховані у цьому буклеті.
Зверніть увагу, що існують шахрай� ські 
телефонні лінії� та веб-сай� тй.

Інформацію, підтрймку та консультування 
перед та після аборту пропонує HSE 
(Health Service Executive) за контактамй:
My Options 1800 828 010.
Дзвінкй за вказанйм телефоном 
є безкоштовнймй якщо вй перебуваєте 
у Ірландській�  Республіці.

Для дзвінків з-за межамй Республікй 
Ірландія:
+353 1 687 7044.
Або перей� діть за посйланням:
https://www2.hse.ie/abortion.



Що робити якщо я вагітна понад 
12 тижнів?

Після 12 тйжнів робйтй аборт можна тількй 
в тому вйпадку, якщо...

• Якщо вагітність буде продовжена, існує 
рйзйк для вашого жйття або рйзйк 
серй� озної� шкодй вашому здоров’ю.

• Плід має проблемй розвйтку і, й� мовірно, 
помре до або протягом 28 днів після 
народження.

Після 12 тйжнів проводйться тількй 
хірургічнйй�  аборт.

Що робити, якщо мені відмовили 
в аборті?

• Вй можете оскаржйтй рішення юрйдйчно, 
подав офіцій� ну заяву до HSE, якйй�  
створйть комітет протягом 3 днів з 
моменту отрймання вашого звернення.

• Комітет має завершйтй розгляд заявй 
протягом 10 днів після звернення. Вй 
маєте право бутй почутйм комітетом.

• Якщо перерйвання пологів було дозволено, 
комітет повйнен негай� но організуватй 
процедуру.

• Якщо комітет вважає, що рйзйку для 
вашого жйття чй здоров’я немає, або що 
не існує умов, які моглй б прйзвестй до 
смерті плода, створенйй�  комітет пйсьмово 
повідомйть вас про те, що ваша заявка 
не задоволена.

• Вй маєте право легально пої�хатй в іншу 
юрйсдйкцію для аборту.

Наступні кроки

1. Якомога раніше проконсультуй� тесь 
з лікарем щодо проведення аборту.

2. На передабортній�  консультації� вам 
зроблять тест на вагітність.

3. Ваш лікар повйнен підтвердйтй, що вй 
вагітні не більше 12 тйжнів на момент 
аборту.

4. Ваш лікар може направйтй вас на 
ультразвукове дослідження, щоб 
підтвердйтй термін вагітності.

5. Вй повйнні почекатй трй повні дні після 
першого огляду лікаря, перш ніж вй 
зможете зробйтй аборт.

Шляхи вирішення

U до 12 тижнів / 
медикаментозний 

аборт

9-12 тижнів / 
хірургічний аборт

До 63 днів від першого 
дня останньої� 
менструації�
Вам нададуть 2 пігулкй
Першу вй прйй� мйте 
у лікарні
Другу – необхідно буде 
прйй� нятйй�  вдома через 
24 годйнй
Між 63-84 днямй після 
першого дня останньої� 
менструації�
Вй повйнні двічі 
відвідатй лікарню, 
щоб прйй� нятй обйдві 
таблеткй

Між 63-84 днямй після 
першого дня останньої� 
менструації�
З медйчнйх прйчйн, 
вагітність у вказанйй�  
строк буде перервана 
за допомогою 
хірургічного аборту 
у лікарні якщо 
медйкаментознйй�  
аборт протйпоказанйй�  



Вагітність до 9 тижнів:
Медикаментозний аборт

1. Вй звернетеся до лікаря, якйй�  підтвердйть, 
що вй вагітні (до 9 тйжнів).

2. Через 3 повні дні вй повернетеся до свого 
лікаря, підпйсуєте згоду та прйй� мете першу 
пігулку у прйсутності лікаря.

3. Другу пігулку вам дадуть через 24-48 годйн 
удома. Це завершйть перерйвання вагітності.

4. Рекомендується прой� тй безкоштовне 
обстеження після аборту через 2 тйжні.

9-12 тиждень вагітності, 
медикаментозний аборт:

1. Вй відвідаєте свого лікаря, якйй�  підтвердйть, 
що вй перебуваєте на 9-12 тйжні вагітності.

2. Лікар направйть вас у пологове відділення. 
Вй прйй� дете тудй після 3 повнйх днів після 
огляду лікаря.

3. Вй прйй� маєте першу таблетку в лікарні, 
а потім й� дете додому.

4. Вй повернетеся в лікарню, щоб прйй� нятй 
другу таблетку через 24/48 годйн і 
залйшйтеся у лікарні до завершення аборту.

5. Через 2 тйжні вй повйнні прой� тй 
безкоштовнйй�  огляд у лікаря після аборту.

9-12 тижнів вагітності: 
хірургічний аборт

1. Ваш лікар підтвердйть, що вй перебуваєте на 
9-12 тйжні вагітності.

2. Лікар направйть вас у пологове відділення. 
Вй прйй� дете тудй після 3 повнйх днів після 
огляду лікаря.

3. Вй підпйшете згоду в лікарні.

4. Вам буде зробленйй�  хірургічнйй�  аборт під 
місцевою або загальною анестезією.

5. Вй залйшйтеся в лікарні на кілька годйн 
для відновлення. Через два тйжні прой� дете 
безкоштовнйй�  огляд у лікаря після аборту.


