Інформація для біженців

Яку
підтримку
можуть
отримати
вагітні жінки?
Відповідно до Закону „про конфлікти при
вагітності“/ „Schwangerschaftskonfliktgesetz“ кожна
жінка і кожен чоловік мають право на отримання
інформацiї на відповідні теми. Цю інформацію
можна отримати в 42 спеціальних
консультаційних центрах у МекленбургПерехідній Померанії/Mecklenburg-Vorpommern. Ці
центри розташовані в кожній сільській місцевості
та в кожному міському районі, а отже, поруч з
вами.
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Де я можу отримати допомогу?

Допомога та поради щодо вагітності доступні в усіх
клініках вагітності та консультаційних центрів та
центрів з конфліктів вагітності. Тут жінки можуть
отримати всю інформацію про медичні, фінансові чи
соціальні питання пов’язані з вагітністью. Усі питання
обговорюються конфіденційно та делікатно.
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Що мені робити, якщо я хочу перервати
вагітність?
Аборт у Німеччині заборонений, але при дотриманні
певних умов він звільняється від покарання. Ці умови є:
Вагітна жінка повинна дати згоду на переривання
вагітності.
З моменту зачаття повинно пройти не більше 12 тижнів.
Діагностувати вагітність повинен лікар.
Принаймні за три дні до процедури вагітна жінка
повинна звернутися до консультаційного центру з
конфлікту вагітності за порадою. Після закінчення
консультації буде видано консультаційний сертифікат.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Сертифікат консультації можна отримати
лише в консультаційному центрі по вагітності. Переривати
вагітність дозволяється зробити тільки лікарям. Це можна
зробити в кабінеті лікаря або в лікарні. Лікарі можуть
робити це лише в тому випадку, якщо
вагітна жінка вручає їм консультаційний сертифікат.
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Що робити, якщо я завагітніла в результаті
зґвалтування?
Аборт не карається у разі зґвалтування, сексуального
примусу чи сексуального насильства. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
В цьому випадку: Вагітна жінка повинна погодитися на
аборт. З моменту зачаття повинно пройти не більше 12
тижнів.
Існують винятки з цього терміну. Лікар повинен
перевірити вагітність i визначити її.
АЛЕ: консультація в Консультаційнoму центрy з конфліктів
вагітності не є обов’язковим. Однак лікарі часто
рекомендують консультуватися, тому що за вагітною жінкoю
краще доглядають, а її проблеми вирішуються швидше.
Аборт не карається у разі зґвалтування, сексуального
примусу чи сексуального насильства. ПРИМІТКА: Перервати
вагітність можуть тільки лікарі.
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А якщо вагітність це небезпечно для
мене?
Якщо є небезпека для життя або ризик серйозного
ураження фізичного або психічного здоров'я вагітної,
аборт також не карається. У цих випадках також
застосовуються такі умови:
Вагітна жінка повинна дати згоду на переривання
вагітності.
З моменту зачаття повинно пройти не більше 12
тижнів. Існують винятки щодо цього терміну.
Діагностувати вагітність повинен лікар.
АЛЕ: консультація в Консультаційному центрі з
конфліктів вагітності не є обов’язковим. Лікарі часто
рекомендують консультуватися, оскільки від цього
вагітна жінка почувається краще. За нею можна
доглядати та вирішувати усі проблеми.
Перервати вагітність можуть тільки лікарі.
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Де я можу знайти консультації щодо
вагітності?
Консультаційні центри з конфлікту вагітності можна
знайти по всій федеративній державі. Адреси та
телефони можна знайти у додатку до цієї інформації
aбо онлайн: https://t1p.de/ksda3

Що я можу зробити, якщо я хочу
виносити дитину до терміну, але не
хочу залишати її?
У цих випадках вам допоможуть консультаційні
центри з конфлікту вагітності для вагітних. Там вам
нададуть yсю детальнішу інформацію.
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До кого я можу звернутися, якщо
сталася надзвичайна ситуація і
консультаційні центри з питань
вагітності закриті?
У цих випадках жінка в будь-який момент може
зателефонувати на гарячу лінію за безкоштовним
номером 0 8000 116 016
або отримати консультацію на www.hilfetelefon.de.
Онлайн-консультація пропонує конфіденційну та
безкоштовну багатомовну допомогу та підтримку - 365
днів на рік, цілодобово та анонімно. З 17 іноземними
мовами, в т.ч польска, російська та англійська.
Наразі перевіряється, чи можна пропонувати пораду
також українською мовою.
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