
Drepturile si responsabilitatile pacientelor 
Ai dreptul legal la avort… 

În Moldova avortul este permis de lege. Se permite întreruperea sarcinii pînă la 12 săptămîni. 
După 12 săpt. Sunt un şir de indicaţii medicale şi sociale pentru avort. 

Ai dreptul la servicii medicale de calitate… 

Clinica de ginecologie a Centrului Municipal Perinatal Nr.1 este bine cunoscută în oferirea 
serviciilor specializate de înaltă calitate. La moment Aspirarea Vacuum Manuală şi Avortul 
Medicamentos sunt disponibile în asociaţiile medico-teritoriale (foste policlinici), centrele 
spitalelor raionale şi municipale. 

Ai dreptul să fii tratată cu respect... 

Ai dreptul să fii deservită la timp… 

Ca în orice procedură chirurgicală, te vei găsi în clinica noastră pentru cîteva ore. Fii punctuală 
cu venirea la clinica. In caz de întîrziere nu-ţi va fi garantată deservirea la timp, putînd fi 
implicată în urgenţe sau operaţii. In acest caz programul nu va putea fi modificat şi vei fi nevoită 
să astepţi mai mult. 

Ai dreptul la confidenţialitate… 

Te rugam să fii sigură că orice servicii oferite în clinică sunt confidenţiale. Vom fi discreţi în 
măsura cerinţelor Dvs. Nimic şi nicăieri nu se va discuta despre serviciile oferite, dacă ne veţi 
cere aceasta. 

Ai dreptul la un avort fără riscuri… 

Metoda avortului prin aspirare vacuum-manuală şi avortul medicamentos, reprezintă metode mai 
avantajoase, moderne şi sigure din cele posibile actualmente. 
Lipsa necesităţii dilatării canalului cervical, evitarea chiuretajului cu instrument metalic, deci 
traumării colului si uterului, posibilitatea utilizării anesteziei locale sunt deosebirile esenţiale ale 
AVM de metoda tradiţională – dilatarea şi chiuretajul. Studii mondiale au demonstrat siguranţa, 
eficacitatea, rata joasă a complicaţiilor în timpul şi după procedură, la fel ca şi satisfacţia 
femeilor, care au suportat-o. 

Ai dreptul să iai decizia ta personală… 

Echipa noastră este convinsă că fiecare femeie este capabilă să ia cea mai corectă decizie pentru 
propria sa soartă. Suntem convinşi că fiecare femeie are dreptul de a decide cînd, cum şi cu cine 
să aibă copii . Vom fi oneşti şi direcţi cu tine vizavi de tratamentul medical oferit. Dacă ai 
intrebări sau ceva te ingrijorează – vrem să ştim. 

 Ai dreptul la consiliere profesionistă… 

Avortul prin AVM este o procedură chirurgicală, iar Avortul medicamentos este o procedură 
nechirurgicală. In acelaşi timp noi percepem avortul ca un compartiment al medicinei şi nu ca pe 
o traumă emoţională. Intelegem că majoritatea femeilor se confruntă cu emoţii legate de decizia 



de a întrerupe sarcina. Dar dacă sunteţi aici, credem că aţi depăşit aceste emoţii şi sunteţi 
pregatită pentru procedură. Dacă nu sunteţi încă sigură sau aveţi nevoie de consiliere, te rugăm 
sa ne dai de ştire. 

 Ai responsabilitatea de a fi sinceră cu noi … 

Pentru a-ţi oferi serviciile de care ai nevoie între noi trebuie să existe respect reciproc şi 
onestitate. Te rugăm să fii sinceră cu noi. Nu suntem aici ca să te judecăm. Unicul scop al nostru 
e să-ţi oferim un avort cît mai sigur şi cu riscuri minimale. Te rugăm să nu ne ascunzi nici o 
informaţie din istoricul tău medical. 

Eşti responsabilă pentru propria ta viaţă şi sănătate reproductivă… 

Intelegem, că la moment unica ta preocupare e sa întrerupi această sarcină.  
Dar nu mai puţin important este să o înterupi în aşa mod ca să nu-ţi fie afectată sănătatea 
reproductivă. Putem să te ajutăm în aceasta, oferindu-ţi un avort sigur. 
Nu apela la intervenţii criminale, ele au consecinţe fatale! Adresează-te cît mai curînd posibil! 
Cere să ţi se ofere un avort prin aspirare manuală sau avort medicamentos şi nu prin chiuretaj! 

Ai responsabilitatea să fii respectuoasă cu cei ce te înconjoară… 

Echipa din clinica noastră nu va tolera un comportament ostil, abuziv sau nerespectuos. Te 
rugăm sa nu uiţi că suntem aici ca să-ţi oferim îngrijire medicală, iar tu ai venit la libera ta 
decizie. Nu purtăm nici o responsabilitate pentru circumstanţele, care te-au adus la necesitatea de 
a întrerupe sarcina. 
Dacă cineva din prieteni sau rude cu care ai venit va fi ostil sau abuziv vom avea dreptul să te 
reprogramam pentru o altă zi sau să-ţi cerem sa vii fără ei. 
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