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КАБІНЕТ ЛІКАРЯ АБО КЛІНІКА, ЯКА ПРОВОДИТЬ  
ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ, ВИМАГАЄ: 

1.   Довідка про надання передбачених законодавством 
консультацій

2.  Страховий поліс, можливо з направленням

3.   Гонорар лікаря готівкою (запитати в реєстратурі) або, 
у разі низького доходу, довідка про покриття витрат 
від обов‘язкового медичного страхування (отримати 
заздалегідь)

4.   Підтвердження групи крові за наявності (наприклад, 
старий паспорт матері/картка донора крові)

Більш детальну інформацію можна знайти в брошурі 
«Переривання вагітності» Федерального об‘єднання  
«pro familia»

www.profamilia.de

НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ‘ЄДНАННЯ «PRO FAMILIA» NRW  

Національне об‘єднання «pro familia» NRW є некомерційною 
асоціацією, яка керує більш ніж 30 консультаційними 
центрами у Північному Рейні-Вестфалії. Ми пропонуємо 
консультації, інформацію та заходи щодо: 

·  Сексуальність і партнерство 
·  Вагітність та планування сім‘ ї 
·  Статеве виховання та статева освіта 

Інформацію про послуги, які надає «pro familia», можна 
отримати за посиланням:

pro familia Landesverband NRW e.V.
Postfach 13 09 01 
42036 Wuppertal
Телефон: 0202-245 65-0
Ел. пошта: lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de

www.profamilia-nrw.de

НАЙБЛИЖЧИЙ ЦЕНТР КОНСУЛЬТУВАННЯ «pro familia»:



Вагітність може бути перервана медикаментозно або 
хірургічно. Обидва методи мають свої переваги та недоліки. 
Жоден з них не є кардинально кращим, м‘якшим або однаково 
придатним для всіх жінок. Важливим є те, що кожна жінка може 
сама визначитись, який метод найкраще підходить саме їй.

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ 

Переривання вагітності медикаментозним шляхом (фармаборт) 
дозволений до кінця 9-го тижня вагітності. Це відповідає 63-му 
дню, розрахованому від першого дня останньої менструальної 
кровотечі. 

Для цього вам знадобиться кілька візитів до лікаря. Після 
роз‘яснювальної бесіди та попереднього огляду Вам буде 
призначено до трьох таблеток для переривання вагітності. 
Це іноді вже може призвести до кровотечі, дуже рідко – до 
переривання вагітності. Через два дні дають ще один препарат. 
Це викликає кровотечу, яка призводить до відриву тканин 
вагітності (можна порівняти з раннім викиднем). У більшості 
практик Ви залишитеся на 3-4 години після прийому другого 
препарату для спостереження. У більшості випадків ефект 
настає протягом цього часу, але рідко до 24 годин пізніше. 
Ви можете відчувати спазмоподібний біль внизу живота 
(подібний до болісного менструального періоду) та порушення 
кровообігу. При необхідності Вам дадуть знеболюючі 
препарати. Досвід показує, що цього потребують лише 20 жінок 
зі 100. Деякі практики пропонують приймати другий препарат 
вдома. 

Кровотеча триває близько 7-12 днів, іноді довше. Зазвичай 
вона важча, ніж місячні. Через 10-14 днів проводиться 
повторне обстеження, щоб переконатися, що аборт був 
повним. Якщо Ви прийняли другий препарат вдома, Вам може 
бути запропоновано перше спостереження на наступний 
день. У рідкісних випадках аборт буває неповним або 
вагітність продовжується. Тоді може знадобитися подальше 
медикаментозне лікування або хірургічне втручання. 

Такі ускладнення, як надзвичайно сильна кровотеча, що 
потребує лікування, та інфекції виникають дуже рідко. 
Препарати можуть зрідка спричиняти нудоту, діарею та 
блювання.

ХІРУРГІЧНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ 

Як правило, переривання вагітності проводиться методом 
аспірації (вакуум-аспірації). Процедура зазвичай проводиться 
під загальним наркозом. В рідкісних випадках також під 
місцевою анестезією. При загальній анестезії анестезіолог 
вводить анестетик короткої дії у вену руки. Під час процедури 
Ви спите. Потім шийка матки обережно розтягується 
металевими стрижнями. Часто Вам заздалегідь дадуть ліки 
для розм‘якшення шийки матки. Потім через шийку матки в 
порожнину матки вводиться тонка пластикова трубка, з‘єднана 
з відсмоктувачем. При цьому відсмоктуванні видаляється 
частина слизової оболонки і тканини вагітності. Процедура 
займає близько 10 хвилин. Кровотеча і біль внизу живота після 
процедури є нормальним явищем, але виникають не у всіх 
жінок. 

Як правило, хірургічне переривання вагітності проводиться в 
амбулаторних умовах. Через 1-2 години після процедури можна 
йти додому, але самостійно сідати за кермо Ви не зможете. Якщо 
можливо, попросіть когось супроводжувати вас або принаймні 
забрати Вас. Також при цьому методі рекомендується огляд 
приблизно через 7-10 днів. 

Ускладнення під час або після хірургічного аборту виникають 
лише у декількох жінок. В окремих випадках знесення не 
завершено. Це може вимагати повторного спорожнення матки 
хірургічним шляхом. Матка травмується вкрай рідко. Зазвичай 
це заживає без наслідків. Іноді спостерігається більш тяжка 
післяопераційна кровотеча або запалення, які, як правило, 
добре піддаються лікуванню. 

При дуже сильній кровотечі, болю, підвищенні температури 
тіла понад 38,5°С або виділеннях з неприємним запахом 
слід звернутися до лікаря. Якщо запалення не вилікувати 
швидко і повністю, це може призвести до утворення 
спайок в маткових трубах і вплинути на фертильність в 
подальшому. Тому деякі лікарі призначають антибіотики в 
якості профілактики. Ускладнення з боку місцевої анестезії 
або наркозу виникають дуже рідко.

ПІСЛЯ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ

Бережіть себе після переривання вагітності, незалежно від 
методу, щоб зменшити ризик ускладнень. Багато лікарів 
рекомендують нічого не вводити в піхву протягом перших 
кількох днів, щоб запобігти запаленню. Тому, якщо Ви хочете 
бути обережною, не використовуйте тампони, користуйтеся 
прокладками, уникайте статевих контактів, купання та 
плавання. Приймати душ і митися можна без вагань. 

У день аборту відразу ж починається новий цикл, і Ви 
знову стаєте фертильною. Своєчасно, бажано заздалегідь, 
проконсультуйтеся з лікарем щодо подальшої контрацепції. 
Гормональні контрацептиви зазвичай можна починати 
приймати в день аборту. 

Полегшення або смуток – це нормальні почуття після аборту. 
З іншого боку, психологічні ускладнення трапляються дуже 
рідко. Корисною може бути розмова з консультантами. 
Консультації на цю тему надають консультаційні центри «pro 
familia».


