خطوط مباشرة لالتصال بالمهنيين
العاملين بالمستشفيات لالستفسار عن
اإليقاف الطوعي للحمل ()IVG

المهنيون المتواجدون
بمراكز التخطيط العائلي ()CPEF

هاتف09 79 72 55 44 :
فاكس01 60 89 39 02 :
reseau@perinatifsud.org
www.perinatifsud.org

المراكز االستشفائية التابعة للقطاع العام
أربجون
كورباي ()CHSF
69 71 11
دوردان ()CHSE
81 58 57
إتومب ()CHSE

01 64 92 91 49
01 61
01 60
01 60 80 78 66
01 60 74 12 64
01 64 48 20 20
01 60 74 12 64
01 64 31 65 70
01 69 29 75 85
01 43 86 20 08

فونتانبلو
لونجيمو
موالن
منترو
أورسي
فيلنوف سان جورج
المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص

01 69 54 45 45

افري
عيادة أسون
عيادة دي موسو

www.seine-et-marne.fr/les-services-de-la-pmi

أطباء البلدة

يعملون ضمن اتفاقية مبرمة مع مؤسسة صحية مصرح
بها؛ يمكنكم الحصول على بياناتهم لدى شبكة Périnat
IF Sud

لمعرفة المزيد:

اتيس مونس
المستشفى الخاص التيس مونس

www.essonne.fr

أنت حامل،
وال ترغبين
باالستمرار في الحمل

01 60 87 86 30
01 60 77 62 52

فونتانبلو

الخدمة الهاتفية المتعلقة باإليقاف الطوعي للحمل ()IVG
للحركة الفرنسية من أجل التخطيط العائلي ()MFPF
من اإلثنين إلى الجمعة ،من  12:00إلى 19:00
01 47 00 18 66

عيادة ال فوري

01 64 69 77 78

www.perinatifsud.org/fr/interruption
-de-grossesse

المستشفى الخاص جاك كارتيه

01 60 13 62 26

www.ancic.asso.fr

سان جون

01 64 14 30 02

www.IVGlesadresses.org

المستشفى الخاص كلود كاليان

01 69 39 90 31

www.planning-familial.org

ماسي
موالن
كوينسي سو سينار

اإليقاف الطوعي
للحمل ()IVG
المهنيون مستعدون
لمساعدتك

ما هي الوسيلة التي ستختارينها؟
يمكنك اختيار الطريقة المناسبة بمساعدة الطبيب وذلك وفقا
لمعطيات عدة (فترة الحمل ،الحالة الصحية ،إلخ.)...
اإليقاف الطوعي للحمل عن طريق األدوية

ابتداء من  31مارس  ،2013يقوم الضمان
ً
االجتماعي بتعويض تكاليف اإليقاف الطوعي للحمل
بمعدل .%100

تعتمد هذه الوسيلة على تناول األقراص على فترتين
تفصل بينهما ما بين  36إلى  48ساعة.
يمكن استعمال هذه الوسيلة في المنزل إلى غاية  5أسابيع
من بدء الحمل وفي المؤسسة الصحية إلى غاية  7أسابيع
من بدء الحمل.

اإليقاف الطوعي للحمل عن طريق الجراحة
تعتمد هذه الوسيلة على شفط محتوى الرحم قبيل اكتمال
األسبوع  12من الحمل.
يمكن القيام بهذه العملية تحت التخدير الموضعي أو العام.
يمكنك الخروج في اليوم ذاته أو في الغد.

حسب الوسيلة التي تم اختيارها لإليقاف الطوعي للحمل
( ،)IVGستكون هناك تدابير مصاحبة خالل هذه الفترة:
 أدوية مسكنة لأللم ووسيلة مانعة للحمل.
 فحص طبي وتصوير إشعاعي خالل  10أو 21
يوما بعد إيقاف الحمل.

الهاتف09 79 72 55 44 :
الفاكس01 60 89 39 02 :
reseau@perinatifsud.org

إذا كنتم غير مشمولين بنظام الضمان االجتماعي،
يمكنكم التواصل مع مركز التخطيط العائلي.

ننبه إلى ضرورة
احترام اآلجال
القانونية!
اتصلوا في أسرع
وقت ممكن حتى
وإن كنت مترددة

إن انتقاء وسيلة من وسائل اإليقاف الطوعي
للحمل هي مسألة اختيار شخصي يجري تنظيمها
بموجب القانون بمهلة تفكير قدرها أسبوع.
سيقترح عليكم إجراء مقابلة نفسية-اجتماعية مع
مهني الصحة.
إذا كان الطبيب ال يقوم بإجراء اإليقاف الطوعي
للحمل (شرط الضمير) ،ينبغي عليه توجيهكم إلى
مهني آخر يمكنه أن يتولى مسؤوليتكم.

وحدها المرأة
معنية بالتقدم بالطلب.

وحده الطبيب
يمكنه القيام بهذه
العملية.
إذا كنت قاصرة وال ترغبين في إخبار عائلتك ،يمكنك
التواصل مع مركز التخطيط العائلي ( )CPEFأو مع
الطبيب.

 ،18شارع جنرال لكلير
 91100كربي-أسون

