
Безпечне 
переривання 
вагітності -
ваше право

Кожна жінка чи дівчина має право вільно 
вирішувати, чи матиме дітей і коли. З цим 

пов’язане право на доступ до абортів, яке має 
кожна людина нарівні з повагою та гідністю. 
Ніхто не може переконувати та тиснути на 

них, задля зміни свого рішення. Тільки вони 
найкраще знають, що робити і які їхні життєві 

обставини. 

Послуги з безпечного переривання 
вагітності мають надаватися таким 
чином, щоб поважати гідність жінок 
і дівчат, гарантувати їхнє право на 
приватне життя та враховувати їхні 

потреби.

Leták bol vytvorený v rámci projektu ‘Nebuďte ticho s nami!’. Projekt 
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Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ, В ЯКИХ РОБЛЯТЬ ШТУЧНЕ 
ПРИПИНЕННЯ ВАГІТНОСТІ РАЙОННИЙ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНУ
GPN - KOCH, Súkromná gynekologicko-pôrodnícka 
nemocnica

Bratislava I.
004212/54640061 
004212/43631709

Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov Bratislava II 004212/48236764
Interklinik (GYN) s.r.o. Bratislava V. 00421 268 230 950
Univerzitná nemocnica Bratislava sv. Cyrila a Metoda - 
Antolská

Bratislava V. 004212/68672619

Súkromná klinika jednodňovej chirurgie Mediklinik, Bratislava Senec 00421 915 547 097
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s. Dunajská Streda 0042131/5571324
Nemocnica Alexandra Wintera, Piešťany Piešťany 0042133/7955240
Nemocnica s poliklinikou Ilava Ilava 0042142/4667224
Nemocnica s poliklinikou Myjava Myjava 0042134/6979154
Nsp Prievidza, so sídlom v Bojniciach Bojnice 0042146/5112247
Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín 0042132/6566240
Nemocnica AGEL Komárno a.s. Komárno 00421 357 907 133
Súkromná klinika jednodňovej chirurgie Mediklinik Levice 00421 903 463 425
Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Levice 00421 366 379 631
Fakultná nemocnica Nitra Nitra 0042137/6545303
Nemocnica Topoľčany a.s. Topoľčany 00421 383 824 473
Liptovská nemocnica s poliklinikou 
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Litovský Mikuláš 0042144/5563291

Univerzitná nemocnica Martin Martin 0042143/4203591
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina 0042141/5110376
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta Banská Bystrica 0042148/4411111
Nemocnica Agel Zvolen Zvolen 0042145/5201664
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec n.o. Lučenec 0042147/4311627
Nemocnica Poprad a.s. Poprad 0042152/7125426
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s. Michalovce 0042156/6416819
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava Rožňava 0042158/7771239
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 0042153/4199379

Nemocnica Agel Košice-Šaca a.s. Košice 0042155/7234 214

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Košice 0042155/6403617

Братиславська область
Трнавська область
Тренчанська область

Нитрянська область
Жилинська область
Банскобистрицька область

Прешовська область
Кошицька область

UKRAINIAN / УКРАЇНСЬКИЙ



Ці факти ґрунтуються на висновках та заявах 
таких авторитетних організацій, як Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародна 
федерація гінекології та акушерства (FIGO), а 
також Королівська академія акушерів і гінекологів 
Сполученого Королівства Великобританії та 
Північної Ірландії.

Безпека
Переривання вагітності є однією з найбезпечніших 
медичних процедур, якщо вона виконується 
правильно, а отже, підготовленим персоналом, 
із застосуванням правильних медичних методів, 
лікарських засобів та в гігієнічних умовах. 
Переривання вагітності, зроблене правильно і в 
першому триместрі, насправді, безпечніше ніж пологи. 
Більшість жінок, які пройшли правильне переривання 
вагітності, не зазнають жодних довгострокових 
наслідків для їхнього здоров’я та репродуктивної 
системи.

Переривання вагітності не підвищує 
ризик раку грудей
ВООЗ наголошує, що підтверджені дані не вказують 
на підвищений ризик виникнення раку грудей у жінок 
після спонтанного або штучного аборту. 

Аборт, який пройшов без ускладнень, 
не зменшує шансів завагітніти в 
майбутньому. Немає доведеного зв’язку між 
абортом і подальшим безпліддям. Дослідження 
показують, що безпліддя не є наслідком правильно 
проведеного, неускладненого аборту.

ФАКТИ ПРО 
ÇПЕРЕРИВАННЯ 

ВАГІТНОСТІ

ПРАКТИЧНА 
ІНГОРМАЦІЯ 

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).

Переривання вагітності не викликає серйозних 
психічних проблем. Негативні психологічні наслідки 
виникають лише у дуже невеликої кількості людей 
і є скоріше продовженням вже існуючих проблем 
психічного здоров’я. Для більшості жінок, дівчат та 
інших людей рішення зробити аборт нелегке. Ваша 
реакція буде залежати від вашої ситуації на момент 
аборту. Ви можете відчути полегшення або сум. Ці 
емоції можуть чергуватися в різних фазах. Однак, 
більшість жінок не мають довготривалих емоційних 
проблем. Люди, які неочікувано завагітніли і раніше 
мали проблеми з психічним здоров’ям, повинні знати, 
що ці проблеми можуть зберігатися незалежно від 
того, чи вирішать вони перервати або продовжити 
вагітність. У разі виникнення проблем зверніться 
за медичною допомогою або зверніться на одну з 
гарячих ліній.

У Словаччині ви маєте можливість зробити 
аборт за бажанням або за станом здоров’я до 
12-го тижня вагітності. На пізніх термінах це 
можливо лише в разі загрози життю жінки, якщо 
плід не може жити або сильно пошкоджений. 
Початок вагітності відраховується з першого дня 
останньої менструації. Отже, насправді у вас є 
менше ніж дванадцяти тижнів. Також необхідно 
враховувати 48-годинний період очікування, який 
вам доведеться пройти після вказівки лікаря. Через 
ці обмеження ви можете не встигнути аборт, тому 
розраховуйте на це заздалегідь.

ДІВЧАТА ДО 18 РОКІВ

ЦІНА

ЧАС Є ВАЖЛИВИМ 
ФАКТОРОМПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я

За нашими дослідженнями, середня ціна з 
додатковими зборами становить 414 євро (з 250 
до 600 євро). Ціну можуть збільшити, наприклад, 
плата за аналізи чи за адміністративні послуги. 
Тому, будь ласка, питайте про загальну вартість.

У Словаччині аборти роблять тільки 
хірургічним шляхом.

Дівчатам віком до 16 років потрібна згода батьків 
або законного опікуна. Батьків дівчат віком від 16 
до 18 років повідомить медичний заклад.

Якщо ви стали жертвою сексуального насильства, ви 
можете зателефонувати на гарячу лінію: 
00421800 212 212

Якщо у вас проблеми з психічним здоров’ям, ви 
можете контактувати «Лінію довіри (Незабудка)».
00421 800 222 450 Консультації українською мовою 
надаються щоденно з 13:00 до 21:00.


