Telefónne číslo

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta
Nemocnica Agel Zvolen
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec n.o.
Súkromná klinika jednodňovej chirurgie Mediklinik, Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava sv. Cyrila a Metoda Antolská
Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov
GPN - KOCH, Súkromná gynekologicko-pôrodnícka
nemocnica
Interklinik (GYN) s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava
Nemocnica Agel Košice-Šaca a.s.
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s.
Súkromná klinika jednodňovej chirurgie Mediklinik
Nemocnica AGEL Komárno a.s.
Nemocnica Topoľčany a.s.
Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
Fakultná nemocnica Nitra
Nemocnica Poprad a.s.
Fakultná nemocnica Trenčín
Nsp Prievidza, so sídlom v Bojniciach
Nemocnica s poliklinikou Ilava
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s.
Nemocnica Alexandra Wintera, Piešťany
Liptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Univerzitná nemocnica Martin

Banská Bystrica
Zvolen
Lučenec
Senec

048/4411111
045/5201664
047/4311627
00421 915 547 097

Bratislava V.

02/68672619

Bratislava II

Bratislava V.
Rožňava
Košice
Košice
Spišská Nová Ves
Michalovce
Levice
Komárno
Topoľčany
Levice
Nitra
Poprad
Trenčín
Bojnice
Ilava
Myjava
Dunajská Streda
Piešťany

02/48236764
02/54640061
02/43631709
00421 268 230 950
058/7771239
055/7234 214
055/6403617
053/4199379
056/6416819
00421 903 463 425
00421 357 907 133
00421 383 824 473
00421 366 379 631
037/6545303
052/7125426
032/6566240
046/5112247
042/4667224
034/6979154
031/5571324
033/7955240

Litovský Mikuláš

044/5563291

Martin

043/4203591

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Žilina

041/5110376

Bratislava I.

Interrupcia je základná služba zdravotnej starostlivosti, ktorá by mala byť ľahko dostupná. Ženy a dievčatá by
mali mať informácie o zariadeniach, kde sa vykonáva, aby neboli pod časovým tlakom a nepodstupovali zbytočné riziko.
Preto prinášame zoznam zariadení, v ktorých sa interrupcia vykonáva, ktorý sme zostavili v júni 2021.

Bezpečná
interrupcia je
vaše právo
Každá žena alebo dievča má právo slobodne
sa rozhodnúť či a kedy bude mať deti.
S tým súvisí aj právo na prístup k interrupcii
poskytovanej s rešpektom a úctou. Nik ich
nesmie vystavovať ubližujúcemu správaniu
alebo nátlaku, aby zmenili svoje rozhodnutia.
Len ony najlepšie vedia, čo majú robiť a aké sú
ich životné okolnosti.

súkromná

Okres

Služby bezpečnej interrupcie je
potrebné poskytovať spôsobom,
ktorý rešpektuje dôstojnosť žien
a dievčat, zaručuje im právo
na súkromie a je citlivý voči ich
potrebám.

štátna

zoznam zariadení, v ktorých sa interrupcia vykonáva

Leták bol vytvorený v rámci projektu ‘Nebuďte ticho s nami!’. Projekt
je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný
z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu
je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti
Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Fakty o interrupcii
Tieto fakty sú postavené na zisteniach
a tvrdeniach autorít ako je Svetová zdravotnícka
organizácia (SZO) a Medzinárodná federácie
gynekológie a pôrodníctva (FIGO) a Kráľovská
akadémia pôrodníkov a gynekológov Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Bezpečnosť
Interrupcia je jedným z najbezpečnejších
lekárskych zákrokov, pokiaľ je vykonaná
správne, a teda vyškoleným personálom,
s použitím správnych zdravotníckych techník a
liekov a v hygienických podmienkach. Interrupcie
bez zdravotných dôvodov, vykonané riadne
a počas prvého trimestra, sú v skutočnosti
bezpečnejšie než pôrod. Väčšina žien, ktoré
podstúpia riadne vykonanú interrupciu nebude
trpieť žiadnymi dlhotrvajúcimi následkami na ich
zdravotný stav a reprodukčné zdravie.
Interrupcia nezvyšuje riziko vzniku rakoviny
prsníka.
SZO zdôrazňuje, že overené údaje nepoukazujú
na zvýšené riziko rakoviny prsníkov žien
po spontánnom alebo umelom prerušení
tehotenstva (interrupcii).
Interrupcia, ktorá prebehla bez komplikácii,
neznižuje vaše šance na otehotnenie
v budúcnosti. Neexistuje dokázaná súvislosť
medzi interrupciou a následnou neplodnosťou.
Výskumy dokladajú, že neplodnosť nie je
dôsledkom správne vykonanej, nekomplikovanej
interrupcie.

Praktické informácie
Duševné zdravie
Interrupcie nespôsobujú závažné duševné
problémy. Negatívne psychologické následky
sa vyskytujú len u veľmi malého počtu žien a sú
skôr pokračovaním už existujúcich duševných
problémov. Pre väčšinu žien a dievčat nie je
rozhodnutie ísť na interrupciu jednoduché. Vaša
reakcia bude závisieť od situácie, v akej sa
v čase interrupcie nachádzate. Môžete cítiť
úľavu alebo smútok. Tieto emócie sa môžu
v rôznych fázach striedať. Väčšina žien však
nemá dlhodobé emocionálne problémy.
Ženy, ktoré nechcene otehotneli a už predtým
mali duševné problémy, by mali vedieť, že tieto
problémy môžu pretrvávať bez ohľadu na to, či
sa rozhodnú pre interrupciu alebo pokračovanie
tehotenstva. V prípade problémov vyhľadajte
lekársku pomoc alebo kontaktujte niektorú
z liniek pomoci.

Napríklad na Linku dôvery Nezábudka na čísle

0800 800 566

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, 2012), Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems /Bezpečné interrupcie: Technické a politické usmernenie
pre systémy zdravotnej starostlivosti; FIGO (2015) Committee for the Study of Ethical Aspects of Human Reproduction and Women’s Health, Ethical Issues in Obstretrics
and Gynecology; Kráľovská akadémia pôrodníkov a gynekológov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska The Care of Women Requesting Induced Abortion:
Evidence-Based Clinical Guideline Number 7/Starostlivosť o ženy, ktoré žiadajú o umelé prerušenie tehotenstva: na dôkazoch založený klinický postup č. 7) (2011).

Dôležitým faktorom je čas
Na Slovensku máte možnosť podstúpiť
interrupciu na žiadosť alebo zo zdravotných
dôvodov do 12. týždňa tehotenstva.
V neskoršom období je to možné len
v prípade ohrozenia života ženy, ak plod nie je
schopný života alebo je ťažko poškodený.
Začiatok tehotenstva sa počíta od prvého
dňa poslednej menštruácie. Reálne máte teda
menej času ako je dvanásť týždňov. Do úvahy
je potrebné brať aj 48-hodinovú čakaciu
dobu, ktorú budete musieť absolvovať
po poučení lekárom. Táto prekážka môže
spôsobiť, že interrupciu nestihnete, preto
s ňou vopred rátajte.

Dievčatá do 18 rokov
Dievčatá, ktoré nemajú 16 rokov potrebujú
súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu.
Rodičov dievčat vo veku od 16 do 18 rokov
vyrozumie zdravotnícke zariadenie.
Cena
Ministerstvo zdravotníctva SR stanovilo
maximálnu cena za interrupciu na 248,95
eur. Tá sa nie vždy dodržiava. Podľa nášho
výskumu je priemerná cena s dodatočnými
poplatkami 414 eur. Cena bola navýšená
napríklad poplatkami za vyšetrenia či
vypísanie žiadosti. O celkovej cene sa preto
informujte vopred.

