)INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA (IVG
إنهاء الحمل المتطوع )(IVG
في إيطاليا ،مع القانون , 194/78إنهاء الحمل ممكن في غضون ال  90يوما الولى من الحمل .إل في حالت خاصة
)مثل :خطورة شديدة على الم أو تشوه الجنين( ،إنهاء الحمل المتطوع ممكن بعد  90يوما.
بدأ  ASL 2شمال نابولي مسار متكمل بين العيادات والمستشفيات التي انضمت إلى
البرنامج للنساء اللتي يعتزمن أن يجهضن.
ستتبع المرأة ،وفقا للبروتوكول الموضح أدناه ،لتقييم البدائل الممكنة للجهاض .يتطلب حجز إنهاء الحمل المتطوع
دائما بشهادة طبية من طبيب النساء الذي أجرى الفحوصات الرشادية المطلوبة.
PERCORSO OPERATIVO
مسار التشغيل
المرأة التي تنوي إنهاء الحمل تستطيع أن تتصل بالرشاد السري ) (CFفي حي القامة الصحي ,حيث ستستقبل
لتحليل أسباب قرارها ولتقييمها وللنظر في جميع الحلول الممكنة كبديل ) IVGمساعدة من الجمعيات القطاع الثالث،
والعمل في عدم الكشف عن هويته ،وما إلى ذلك(.
يقم طبيب النساء من ,CFبتقييمات الصحة )عمر الحمل ،الحالة العامة للمرأة الحاملة( .يتقرر الموعد المقبل لصدار
الشهادة لتشغيل  IVGبعد سبعة أيام ,كما يتطلب القانون  194/78؛

في سبعة أيام المرأة قد تعيد تقييم الحالة وهي ترافق أمها في القرار
إذا المرأة فجأة ل ترغب في إلغاء الجهاض ،تكون لها مساعدة في الحمل والولدة و ما بعد الولدة .وفي الوقت نفسه ،العامل
الجتماعي للرشاد السري يهتم بالشبكة من اتصالت مع جمعيات أو تستطيع المرأة اختار الملجئ لطريقها الخاص.
في حالة تأكيد  ،طبيب النساء يفرج شهادة تثبت الحمل و طلب النهاء .يمكن حجز التدخل على العناوين التالية:
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  S. M. delle GrazieﻓﻲPozzuoli
:اﻟدﻛﺗور اﻟﻣرﺟﻊ081 8552329/2347: Tiberius Sauroرﻗم اﻟﮭﺎﺗف
المستشفى  San Giovanni di Dioفي Frattamaggiore
الدكتور المرجع Antonio Esposito :رقم الهاتف8891225 081 :
المستشفى  San Giulianoفي Giugliano
الدكتور المرجع Giuseppe Ciccarelli :رقم الهاتف8955268 081 :
في المستشفى تتلقى المرأة الفحوصات الطبية السريرية  .في هذا المقعد نفسه تتلقى إعلم عن تعيين لممارسة الجهاض في
مستشفى يوم.
يتبع الطريق من قبل الموظفين التالية :طبيب النساء الرئيسي و قابلة واحدة وممرضة واحدة و وسيط لثقافي واحد )عند
الضرورة(.
بعد العملية الجراحية تدعى المرأة للذهاب إلى  CFلوقاية طلبات مستقبلية لجهاض ,وعند الضرورة لدعم النفسي ،وأخيرا
لتعزيز المومة الواعية والمسؤولة )مانع الحمل(.
مهم
في حالة وجود قاصر ،موافقة كل الوالدين أو الوصي الخاص مطلوب  .ومع ذلك ،عندما لسباب مختلفة ل يمكن ذلك ،يعطى
الترخيص من القاضي ،وبعد مسار قصير من المحادثات والتقييم والبلغ ،منجز من طبيب نسائي ،عالم النفس و عامل اجتماعي
في مقر المكتب الستشاري السكني لمستخدم.
المرجعية المعيارية  -القانون رقم  194لسنة 1978

