Medicul care procedează la întreruperea
sarcinii necesită:

Cel mai apropiat dintre centrele Dv. de
consiliere pro familia:

1. Adeverinţa privind consultanţa prescrisă de lege
2. Dovada grupei sanguine, dacă e disponibilă (de ex.
o legitimaţie mai veche de maternitate/de donator
de sânge)
3. Fişa personală din partea Casei de Asigurare de
boală şi foaia de transfer / sau 10,- € ca taxă de
cabinet medical
4. Onorariul medicului în numerar (de aflat la
înscriere) sau, în cazul venitului personal minor,
adeverinţă de preluare a costurilor din partea
Casei de Asigurare de boală (de procurat anterior)
Informaţii mai detailate găsiţi în broşura Schwangerschaftsabbruch – Întreruperea sarcinii a Asociaţiei
Federale pro familia (în limba germană), disponibilă şi
în Internet ca download, la adresa www.profamilia.de.
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Întrerupere cu medicamente

Întreruperea instrumentală (chirurgicală)
a sarcinii

Întreruperea sarcinii prin intermediul medicamentelor este
posibilă numai până la sfârşitul celei de a 9-a săptămâni
a sarcinii (ceiace corespunde celei de a 63-a zile, socotite
începâînd cu prima zi a ultimei menstruaţii). Aveţi până la
trei termene la medic. După o convorbire de lămurire şi o
consultaţie prealabilă veţi primi trei tablete, care pun capăt
sarcinii. Aceasta poate avea ca efect o menstruaţie. După
alte două zile trebuie să luaţi un alt medicament, care
declanşează o menstruaţie, prin care se elimină ţesutul
sarcinii. În majoritatea cabinetelor medicale rămâneţi
sub observaţie timp de 3-4 ore după luarea celui de al
doilea medicament, în majoritatea cazurilor în această
perioadă se produce eliminarea. Aceasta poate cauza dureri de abdomen convulsive, asemănătoare celor ale unei
menstruaţii reglementare dureroase, contra cărora puteţi
primi tablete împotriva durerilor. Hemoragia durează cca
şapte până la douăsprezece zile şi este, de regulă, mai
puternică decât o menstruaţie periodică. După aproximativ 14 zile are loc o consultaţie posterioară, pentru a se
asigura că întreruperea sarcinii a fost deplină.
Întrun număr redus de cazuri, sarcina continuă a persista,
în pofida medicamentelor luate. În aceste cazuri poate
deveni necesară o a doua administrare a medicamentelor
sau o aspiraţie. Complicaţii precum hemoragii foarte puternice, probleme circulatorii şi infecţii sunt foarte rare.

Cea mai uzuală şi mai menajantă metodă a întreruperii
instrumentale este metoda aspiraţiei (denumită şi aspiraţia
prin vacuum). Ea poate fi aplicată în condiţii de anestezie locală sau de narcoză integrală. În vederea anesteziei
locale veţi primi o injecţie în dreapta şi alta în stânga
orificiului uterin, ceiace este puţin sau de loc dureros.
În unele cabinete medicale se oferă, înaintea intervenţiei,
un mijloc calmant, astfel că Vă cuprinde o stare de
somnolenţă. În cazul narcozei integrale, medicul anestezist injectează substanţa anestezică în vena braţului
astfel că veţi dormi pe parcursul intervenţiei. În ajunul
unei narcoze integrale trebuie să nu mâncaţi, să nu beţi
şi să nu fumaţi în ultimele 6 ore dinaintea intervenţiei.
Colul uterin se extinde cu bastonaşe din metal. După
aceia se introduce un tub subţire, racordat cu un aparat de absorbţie, prin orificiul uterin în uter. Prin el se
absorb membrana mucoasei şi produsul concepţiei.
Intervenţia durează cinci până la zece minute. Hemoragii
şi dureri de abdomen după tratament sunt normale dar nu
se manifestă la toate femeile.
În unele cazuri poate fi necesar un chiuretaj. Prin el se
elimină strat cu strat, cu instrumente, mucoasa şi produsul concepţiei.
De regulă, întreruperea sarcinii se efectuează ambulant,
ceiace înseamnă că la 1-2 ore după intervenţie Vă puteţi
duce acasă. Nu sunteţi însă capabilă să circulaţi singură.
În majoritatea instituţiilor, o persoană însoţitoare Vă poate asista după intervenţie. Şi în cazul acestei metode este
necesară o consultaţie medicală posterioară după cca zece
zile.

Sunt puţine femeile care după întreruperea instrumentală
a sarcinii se confruntă cu complicaţii ale stării sănătăţii.
Sunt din cele mai mărunte între cea de a 7-a şi cea de
a 9-a săptămână a sarcinii (socotite începând cu prima zi a ultimei menstruaţii). În cazuri rare se produc
hemoragii posterioare sau inflamaţii, care în general pot fi
bine tratate. În caz că apar hemoragii puternice, dureri,
temperatură peste 38.5° C sau scurgeri rău mirositoare trebuie să consultaţi un medic. Dacă o inflamaţie nu se
vindecă repede şi deplin se poate produce lipirea trompelor. Aceasta poate prejudicia fecunditatea ulterioară.
Foarte rar se produce lezarea uterului. În cazuri individuale sarcina poate persista în continuare, ceiace poate face
necesară o altă intervenţie.
După întreruperea sarcinii:
Menajaţi-vă după întreruperea sarcinii, indiferent de metoda tratamentului, deoarece, epuizată fizic fiind, sunteţi
mai predispusă la inflamaţii. Mulţi medici recomandă ca
în primele câteva zile, spre prevenirea inflamaţiilor, să nu
pătrundă nimic în vagin. Dacă doriţi deci să fiţi precaută:

·
·
·

Nu folosiţi tampon ci bandaj
Renunţaţi la raporturi sexuale
Renunţaţi la îmbăiere şi la înot. Duşul şi spălatul
sunt permise.

Uşurarea sau tristeţea sunt sentimente normale după
o întrerupere a sarcinii. Complicaţii psihice sunt, contrar,
foarte rare. Convorbiri cu consiliere pot în schimb ajuta.
În centrele de consiliere pro familia se fac în acest scop
oferte de convorbiri.

