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Ce este dispensarul?
Este un serviciu prezent pe terito-
riu, creat pentru a tutela şi promo-
va sănătatea psiho-fizică şi socia-
lă – cea care se referă la corp, la 
modul de a simţi şi de a relaţiona 
cu mediul extern – a femeilor, a cu-
plurilor, adolescenţilor, copiilor atât 
italieni cât şi străini. 

Chiar şi femeile străine care nu au 
un permis de şedere au dreptul să 
beneficieze de serviciile dispensa-
rului. Accesul la dispensar şi la ser-
viciile sale este gratuit, cu excepţia 
unor prestări ginecologice de spe-
cialitate pentru care poate fi prevă-
zut plata unui tichet.

DISPENSARUL
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Pentru care probleme mă pot adre-
sa la dispensar?
• Sarcină
• Asistenţa după naştere şi sprijinul 

pentru alăptare
• Contracepţie
• Întreruperea Voluntară a Sarcinei 

(IVG)
• Prevenirea tumorilor (testul Papani-

colau)
• Educaţie afectivă şi sexuală
• Tulburări ale comportamentului ali-

mentar
• Mediere familială pentru a da un 

sprijin în situaţii de separare şi di-
vorţ

• Fertilitate, infertilitate
• Încredinţări şi adopţii
• Violenţă şi maltratamente asupra 

femeilor şi minorilor, atât în ceea ce 
priveşte agresiunile corporale cât şi 
cele ce privesc modul de a gândi, 
de a simţi, de a avea emoţii şi sen-
timente (de exemplu constrângeri 
de a face sau de a suporta împo-
triva voinţei proprii acte sexuale de 
diverse tipuri sau forme de control 
şi intimidări)

• Sprijinirea cuplurilor şi familiilor care 
se găsesc în condiţii socio-econo-

mice dificile
• Dificultăţi psihologice, adică situaţii 

în care se manifestă o suferinţă sau 
nelinişti în raport cu noi înşine şi/
sau cu alţii în anumite momente ale 
vieţii (adolescenţa, sarcina, ...)

• Vaccinări pediatrice şi pediatria de 
comunitate

• Boli cu transmitere sexuală
• Menopauza
• Consultanţă legală
• Consultanţă pentru naşterea în ano-

nimat (Mama Secretă)

Cine lucrează în dispensar?
În dispensar se găseşte o echipă 
de muncă ce are competenţe diver-
se: sanitare, psihologice şi sociale. 
În anumite dispensare sunt prezenţi 
mediatorii culturali ce ajută persoane-
le străine să se orienteze în serviciile
sanitare şi practicile terapeutice di-
verse de cele prezente în ţările de 
origine şi să faciliteze reciproca înţe-
legere cu operatorii socio-sanitari.

Ce trebuie făcut pentru a putea 
avea acces la dispensar?
Toate persoanele pot să meargă la 
dispensar fără rezervare şi fără o pre-
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scriere medicală. Este posibil să se 
efectueze un colocviu cu personalul 
dispensarului în aceeaşi zi şi să găsiţi 
un răspuns adecvat propriilor nevoi, 
având posibilitatea să fixaţi şi vizite 
dacă sunt necesare. 
Anonimatul este garantat ca şi secre-
tul profesional. În plus, legea interzi-
ce personalului să denunţe situaţiile 
de clandestinitate. 
Este posibil să vă adresaţi dispen-
sarului chiar şi dacă nu cunoaşteţi 

normativa  şi regulile de funcţionare: 
personalul prezent vă va ajuta să în-
ţelegeţi propriile drepturi şi îndatoriri. 
(Lista dispensarelor care se găsesc 
în Toscana este prezentată la sfârşi-
tul documentului.)

Care sunt serviciile socio-sanitare 
cu care dispensarul colaborează?
Dispensarul colaborează cu toate 
serviciile teritoriale şi spitaliceşti.
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Ce trebuie să fac dacă cred că aş-
tept un copil?
Dacă menstruaţiile nu ajung în peri-
oada prevăzută, dacă pierderile sunt 
foarte reduse sau în orice fel diverse  
faţă de cele precedente, este posibil 
ca tu să fii însărcinată. Uneori pot fi şi 
alte semnale, ca de exemplu starea 
de greaţă de dimineaţă, voma şi sti-
molul frecvent de a urina. 

Pentru a avea confirmarea, trebuie 
să faci testul de sarcină în laborator. 
Tutela sarcinii este un drept al tuturor 
femeilor.

La cine mă pot adresa dacă aştept 
un copil?
Poţi să mergi la dispensar unde îţi va 
fi dat carnetul de sarcină, prezentând 
certificatul de sarcină eliberat de că-

PARCURSUL PENTRU 
NAŞTERE/SARCINA ŞI NAŞTEREA
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tre medicul ginecolog sau de către 
medicul de familie. Carnetul de sarci-
nă este necesar pentru efectuarea vi-
zitelor şi examenelor periodice prevă-
zute pe toată perioada gestaţiei, între 
acestea fiind şi 3 ecografii. Toate exa-
menele incluse în carnet sunt gratui-
te şi garantează tutela sarcinii. Este 
important să aveţi la dumneavoastră 
carnetul când vor fi făcute controalele 
şi să păstraţi rezultatele examenelor 
în mapă.

Cum trebuie să mă comport în tim-
pul sarcini?
În timpul sarcinii ar trebui să eviţi 
stresul excesiv, să nu faci munci 
grele, mai ales nocturne, să faci mai 
multe pauze şi să dormi mai mult. O 
alimentaţie sănătoasă şi variată este 
importantă, în special cu multe fructe 
şi verdeţuri proaspete şi bine spălate, 
carne şi peşte bine preparate şi evi-
taţi să mâncaţi prea multe salamuri, 
prăjeli şi dulciuri. Este foarte impor-
tant să bei multă apă, să nu fumezi şi 
să nu consumi băuturi alcolice. Me-
dicamentele trebuie, în mod exclusiv, 
să fie luate doar dacă au fost indicate 
de către medic.

Pot continua să muncesc în timpul 
sarcinii?
Legea italiană (d. lgs. 151/2001) tute-
lează angajatele cu contract de mun-
că subordonat şi legal prevăzând că:
· nu pot fi concediate pe timpul sarci-

nii şi pănâ la împlinirea unui an al 
copilului;

· au dreptul să lipsească de la muncă 
în ultimele două luni de sarcină şi în 
cele trei luni succesive naşterii co-
pilului, fiind retribuite (sau în ultima 
lună şi în primele patru luni după 
naştere);

· pot să suspendeze munca în mod 
anticipat în cazul în care condiţiile 
de muncă sunt periculoase pentru 
sănătatea mamei şi a copilului sau 
dacă în timpul sarcinii se prezintă 
probleme de sănătate pentru ei.

Ce trebuie să fac dacă am dubii în 
timpul sarcini?
Corpul tău se va schimba chiar din 
primul moment: dacă ai dubii nu aş-
tepta, adresează-te obstetricianului 
din dispensar.
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Ce este ”diagnoza pre-natală”, adi-
că toată seria de aprofundări care, 
în limbajul medic, cuprinde exame-
nul vilozităţii coriale (a placentei), 
dublul test, amniocenteza?
Toate acestea sunt examene care 
se efectuează în primele luni de sar-
cină pentru a identifica în mod pre-
coce posibile anomalii şi malformaţii 
ale copilului. Nu sunt obligatorii şi 
sunt gratuite doar în anumite cazuri. 
Efectuarea acestor examene poate 
provoca, în mod involuntar, pierderea 
copilului, chiar dacă acest risc este 
foarte scăzut.

Pot să frecventez întâlnirile de 
sprijin pentru naştere?
Dispensarul organizează cursuri de 
sprijin pentru naştere şi pentru pe-
rioada de după naştere gratuite pe 
care le poţi frecventa chiar dacă ai 
migrat în mod neregulamentar. 
Aceste cursuri furnizează informaţii 
ce privesc naşterea din punct de ve-
dere fizic şi psihologic, tehnici ce te 
pot ajuta în limitarea durerii din tim-
pul travaliului şi al naşterii, alimenta-
ţia, alăptarea şi tot ceea ce priveşte 
îngrijirea copilului. Participarea ta la 

aceste cursuri este preţioasă pentru 
că sunt un loc de întâlnire unde ma-
mele pot schimba între ele informaţii 
şi pot crea prietenii.

Unde şi cum pot să nasc?
Poţi să alegi locul unde vrei să naşti, 
în mod gratuit, în siguranţă şi res-
pectând cultura ta, în unul dintre 
Punctele pentru Naştere prezente 
în Toscana, ce sunt structuri spita-
liceşti echipate pentru naştere. Pot 
fi puse în practică modalităţi diver-
se pentru a naşte: naşterea întinsă 
pe pat; naşterea activă, în care poţi 
să-ţi alegi poziţia pe care o preferi şi 
în care reuşeşti să-ţi gestionezi mai 
bine durerea şi oboseala; naşterea 
în apă şi naşterea cu analgezie (epi-
durală) ce permite controlarea dure-
rii rămânând în acelaşi timp conşti-
entă pe toată perioada naşterii. Poţi 
cere personalului dispensarului şi al 
Punctului pentru naştere care sunt 
posibilităţile active în structura în 
care vei merge. În timpul travaliului 
şi al naşterii alături de tine poate să 
rămână o persoană aleasă de către 
tine. În anumite cazuri este posibil ca 
naşterea să fie făcută în casă, dar 

8



9

înainte riscurile trebuiesc evaluate 
împreună cu personalul sanitar.

S-ar putea verifica posibilitatea de 
a recurge la naşterea prin cezari-
ană?
Dacă se crează condiţii ce împiedică 
naşterea pe cale naturală a copilului, 
poate fi necesară naşterea prin ceza-
riană, adică o intervenţie chirurgicală 
efectuată pe abdomenul mamei ce se 
desfăşoară sub anestezie totală sau 
parţială, în acest ultim caz mama ră-
mânând trează. O femeie care a năs-
cut prin cezariană, dacă va avea alţi 
fii, va putea oricum să încerce să nas-
că în mod natural. În anumite cazuri 
este posibil să se evite cezariana prin 
intermediul unor intervenţii specifice, 
unele dintre care aparţin medicinii 
tradiţionale chineze (tecnici ce folo-
sesc căldura pentru a stimula puncte 
particulare ale corpului, acupuntura şi 
răsturnarea externă) efectuate doar 
în cadrul anumitor servicii. Obstreti-
cii şi ginecologii serviciului pot să-ţi 
explice ce sunt aceste intervenţii şi 
oportunităţile pe care le oferă.

Ce se întâmplă imediat după naş-
terea în spital?
În anumite spitale este posibil ca al 
tău copil să stea împreună cu tine 24 
de ore din 24 (rooming in), situaţie 
care favorizează ataşamentul între 
mamă şi copil şi alăptarea la sân. 
Copilul este consultat în mod regu-
lat de către pediatru, chiar şi când 
rămâne alături de tine. Dacă nu sunt 
complicaţii, întoarcerea acasă este 
prevăzută după o perioadă cuprinsă 
între 48 de ore şi 72 de ore după naş-
tere. În multe dispensare este prevă-
zută cel puţin o vizită acasă gratuită 
din partea obstreticului pentru per-
soanele înscrise la Serviciul Sanitar 
Naţional (SSN); în toate dispensarele 
există posibilitatea de a cere prima vi-
zită a medicului pediatru, vizită ce va 
trebui efectuată în prima lună după 
naştere.

Ce pot să fac dacă am dubii când 
mă întorc acasă după naştere?
În cadrul Punctului pentru Naştere şi 
a dispensarului vei găsi personal ca-
lificat şi disponibil ce va şti să-ţi dea 
răspunsuri clare şi sfaturi. Este im-
portant să te întorci la dispensar după 
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circa o lună după naştere, stabilind o 
vizită deja în momentul în care pără-
seşti spitalul. Dacă ai alături de tine 
alte femei care au avut deja copii, poţi 
să te confrunţi cu ele în această pri-
vinţă: informaţi-vă dacă în zona voas-
tră există un grup de susţinere pentru 
mamele care alăptează.

Ce drepturi am ca şi mamă, fiind 
un cetăţean străin?
Dacă eşti o persoană extra-comuni-
tară însărcinată şi nu ai un permis 
de şedere, poţi obţine un permis de 
şedere pentru tine şi pentru soţul 
tău valabil pe perioada sarcinii şi 
pe primele şase luni după naştere, 
prezentând în chestură certificatul 
de sarcină care atestă luna de ges-
taţie şi data probabilă a naşterii. Cu 
acest permis poţi face înscrierea la 
serviciul sanitar, dar nu poţi să-l re-
înnoieşti după cele şase luni de la 
naştere. Toate femeile străine, chiar 

dacă au doar carnetul pentru Străinii 
Prezenţi în mod Temporar (Carnetul 
STP), au dreptul pe timpul sarcinii să 
facă în mod gratuit în cadrul dispen-
sarelor, spitalelor publice şi structu-
relor acreditate, analize clinice şi de 
laborator, vizite de specialitate, cur-
suri de sprijin pentru naştere, inter-
narea în vederea naşterii şi îngrijirile 
pentru eventualele boli ce pot apare 
în consecinţa naşterii. Dacă eşti co-
munitară sau nu, cu permis de şe-
dere şi trăieşti în condiţii economice 
foarte dificile, poţi să verifici împreu-
nă cu serviciile sociale ale primăriei 
sau cele ale Regiei Sanitare Locale 
(AUSL) dacă ai dreptul la un ajutor 
economic. Dacă eşti comunitară sau 
nu, cu permisul de şedere a Comu-
nităţii Europene (permisul de şedere 
CE) pentru rezidenţii de lungă perioa-
dă, poţi să te adresezi serviciilor so-
ciale pentru a verifica dacă ai dreptul 
la alocaţia pentru maternitate.
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ASISTENŢA DE DUPǍ 
NAŞTERE ŞI PEDIATRICǍ

E mai bine să se alăpteze la sân?
Laptele matern este cea mai bună 
hrană pentru copil, face bine la sănă-
tatea acestuia, la creşterea şi dezvol-
tarea lui. Alăptarea întăreşte raportul 
dintre mamă şi neonat. Alăptarea are 
efecte benefice şi pentru sănătatea 
mamei.

Laptele matern pe care îl suge co-
pilul este suficient?
Alăptarea excluzivă la sân este for-
ma cea mai bună de alimentare din 
primele şase luni de viaţă a copilului, 
cum afirmă Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) şi UNICEF, în con-
tinuare poate fi dată o alimentaţie 
complementară, dar este bine să se 



continue alăptarea la sân până când 
este posibil. OMS sfătuieşte alăpta-
rea la sân până la vârsta de doi ani.

Când trebuie să-l alăptez?
Ideal ar fi să-i daţi copilului posibili-
tatea de a suge în funcţie de nevoile 
sale, pentru că acest lucru garantea-
ză mamei siguranţa că propriul co-
pil ia cantitatea de lapte de care are 
nevoie. Important de ştiut este faptul 
că alăptarea stimulează producerea 
laptelui.

La ce îngrijiri are dreptul copilul?
Copilul tău are dreptul să fie îngrijit 
de către un medic pediatru, în cazul 
în care eşti înscrisă la Serviciul Sa-
nitar Naţional (SSN) cât şi în cazul 
în care ai carnetul pentru Străinii 
Prezenţi în mod Temporar (Carne-
tul STP). Până la vârsta de şase 
ani, fiul tău are dreptul la vizite de 
specialitate, analize de laborator 
şi alte evaluări gratuite dacă veni-
tul tău familial brut nu depăşeşte o 
anumită sumă prestabilită de lege, 
sumă despre care poţi obţine infor-
maţii la biroul tichet al Regiei Sani-
tare Locale (AUSL). Dacă te găseşti 

în condiţii economice grave te poţi 
adresa asistentului social.

De ce trebuie să aleg medicul pe-
diatru?
Medicul pediatru îngrijeşte în mod 
gratuit copilul începând cu perioada 
imediat următoare naşterii şi pe par-
cursul întregii creşteri, prin interme-
diul controalelor periodice. Toţi copiii 
cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani au 
dreptul la asistenţă pediatrică.

Cum pot alege medicul pediatru?
Dacă ai un permis de şedere, pentru 
a alege medicul pediatru este sufici-
ent ca unul dintre părinţi să se pre-
zinte la propria AUSL cu un document 
de identitate, autocertificând datele 
copilului. În momentul alegerii, copilul 
este în mod automat înscris la SSN şi 
îi este atribuit un cod sanitar personal, 
fiind indicat şi pediatrul ales. Întrucât 
este important ca raportul cu pediatrul 
să fie întemeiat pe încredere, părinţii 
pot să aleagă medicul între cei pre-
zenţi pe listele de la AUSL. Dacă nu 
ai un permis de şedere nu poţi forma-
liza alegerea pediatrului, dar în orice 
caz copilul tău are dreptul la îngrijirile 
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ambulatoriale şi poate fi vizitat gratuit 
de către orice medic pediatru făcând 
în prealabil o rezervare.

Când pot să contactez medicul pe-
diatru?
Medicul pediatru vizitează copiii în 
propriul studiu deschis cinci zile pe 
săptămână. În cazul în care copilul 
bolnav înscris la SSN nu se poate 
mişca de acasă este posibil, pentru 
cine a ales deja pediatrul, să ceară 
o vizită la domiciliu. Pediatrul însuşi 
va face o evaluare asupra necesită-
ţii efective a unei asemenea vizite. 
Vizitele pediatrice la domiciliu, po-
sibile şi sâmbăta, trebuiesc oricum 
cerute până în ora 10.00 pentru a fi 
efectuate în timpul zilei; dacă cererea 
este făcută după ora 10.00 vizita va 
trebui efectuată până la ora 12.00 a 
zilei succesive. În orice caz cererile 
urgente sunt sadisfăcute în cel mai 
scurt timp posibil.

Care este rolul medicului pediatru 
pentru sănătatea copilului meu?
Medicul pediatru se ocupă de să-
nătatea copilului tău în mod global, 
şi de aceea îi este atribuită nu nu-

mai sarcina de a diagnostica şi de a 
vindeca bolile dar şi cea, destul de 
importantă, de a le preveni. Pentru 
acest motiv au fost prevăzute vizi-
te complexe, denumite „bilanţuri de 
sănătate”, ce consistă înafara vizitei 
normale, în executarea unor scree-
ning-uri specifice. Bilanţurile de să-
nătate ce trebuiesc efectuate sunt 
9 şi sunt prevăzute termene precise 
pe care pediatrul le va aduce la cu-
noştinţa părinţilor copiilor pe care el 
îi asistă.

Care sunt vaccinurile pentru copi-
lul meu?
Vaccinurile sunt puternic recoman-
date pentru că scopul lor este cel de 
a prezerva sănătatea copilului şi a 
comunităţii. În Italia există un calen-
dar a vaccinaţiilor pentru copii şi cei 
care sunt înscrişi la SSN sunt invitaţi 
să efectueze vaccinurile prevăzute. 
Vaccinaţiile sunt gratuite şi pentru mi-
granţii neregulari. Poţi să te adresezi 
la dispensar pentru a avea mai multe 
detalii.
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Cum pot să evit sarcinile nedorite?
Utilizarea corectă a metodelor contra-
ceptive permite evitarea sarcinilor ne-
dorite şi deci de a decide momentul 
în care se poate avea un copil. Există 
diverse metode contraceptive ce au 
efect doar pe perioada în care sunt 
utilizate corect şi nu au efecte negati-
ve pentru viitoarea fertilitate.

Ce tip de anticoncepţionale sunt 
disponibile în Italia?
• Prezervativul
• Contracepţia hormonală

• Spirala sau dispozitivul intrauterin 
(contraceptiv IUD)

• Metode naturale de contracepţie

Ce este prezervativul şi cum se fo-
loseşte?
Este o metodă contraceptivă de ba-
rieră şi consistă într-o membrană de 
cauciuc natural ce acoperă organul 
masculin înainte de contactul sexual 
pentru a evita ca sperma emisă în 
faza de ejaculare să intre în vagin. 
Prezervativul este în mod particular 
recomandat persoanelor care au ra-

CONTRACEPŢIA
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porturi ocazionale sau nu au relaţii 
stabile. Prezervativul este unica me-
todă contraceptivă ce oferă o protec-
ţie validă împotriva bolilor cu transmi-
tere sexuală, printre care, HIV/AIDS, 
hepatite, sifilis, gonoree. Utilizarea 
prezervativului reduce până la 90% 
posibilitatea unei sarcini. Este impor-
tant să fie cumpărate cele care sunt 
supuse la controale de calitate, fiind 
atenţi la data de scădere şi la modali-
tatea de conservare, evitând expune-
rea produsului confecţionat la tempe-
raturi înalte.

Ce este contracepţia hormonală?
Este o metodă contraceptivă com-
pusă din mici doze de hormoni luate 
în mod continuu care, dacă sunt uti-
lizate în mod corect, reduc de până 
la 99,9% posibilitatea apariţiei unei 
sarcini. Fac parte din acest grup:
• pilula, ce trebuie luată pe cale orală 

în fiecare zi. Te poţi informa la dis-
pensar cum trebuie să o iei. Fieca-
re tip de pilulă are instrucţiunile sale 
de folosire. Există un tip de pilulă ce 
poate fi luată şi pe perioada alăp-
tării şi nu are efecte negative asu-
pra producţiei laptelui şi a sănătăţii 

copilului. Majoritatea pilulelor tre-
buiesc plătite dar există şi anumite 
tipuri ce sunt gratuite şi care pot fi 
prescrise la dispensar;

• plasturele, ce este aplicat pe piele şi 
schimbat o dată pe sătămână;

• inelul, ce este introdus în vagin şi 
schimbat o dată pe lună.

Pentru a cumpăra în farmacie diver-
sele tipuri de anticoncepţionale hor-
monale este necesară prescrierea 
medicală pe care o poţi cere la dis-
pensar sau doctorului de familie în 
mod gratuit.

Ce este spirala sau dispozitivul in-
trauterin (IUD) şi cum se foloseş-
te?
Spirala (IUD) este un dispozitiv de 
plastic ce vine introdus în interiorul 
uterului de către ginecolog. Este de 
dimensioni mici şi femeia nu îi simte 
prezenţa, nici măcar în timpul contac-
telor sexuale. Acţionează iritând mu-
coasa uterului împiedicând în acest 
fel implantarea ovulului fecundat (em-
brionul) în uter. Nu este recomandată 
pentru femeile tinere ce nu au născut 
încă şi nu protejează împotriva bolilor 
cu transmitere sexuală. Spirala are o 



durată de 3 sau 5 ani şi reduce până 
la 98% posibilitatea apariţiei unei sar-
cini. Pentru aplicarea şi înlăturarea 
spiralei precum şi pentru controalele 
periodice necesare este nevoie să vă 
adresaţi dispensarului.

Ce sunt metodele contraceptive 
naturale?
Se bazează pe abstinenţa de la ra-
porturile sexuale cu penetrare în tim-
pul perioadei fertile a fiecărui ciclu 
menstrual, adică în zilele aproape de 
ovulaţie. Calcularea perioadei fertile 
poate fi făcută în diverse moduri, dar 
nu tot timpul rezultă validă din cau-
za variabilităţii ciclului femeilor. Din 
acest motiv metodele naturale au o 
eficacitate redusă în contracepţie.

Şi coitul întrerupt este o metodă 
contraceptivă?
Coitul întrerupt, ce consistă în extra-
gerea penisului din vagin înainte de 

ejaculare, are o eficacitate scăzută 
ca şi metodă contraceptivă, pentru că 
deja în lichidul pentru lubrifiere pro-
dus de către bărbat la începutul ra-
portului, pot să existe spermatozoizi 
capabili să fecundeze.

Dacă am avut un raport cu risc de 
sarcină, ce trebuie să fac?
Trebuie să te adresezi dispensarului 
(sau la urgenţe, sau la doctorul de 
bază) cât mai repede cu putinţă pen-
tru consultanţă şi pentru o eventuală 
prescriere de anticoncepţionale de 
urgenţă. Există două metode: a)
pilula de a doua zi (ce conţine hor-
moni) ce trebuie luată în primele 72 
de ore de la raportul neprotejat, pilulă 
ce eşuează în 3% dintre cazuri şi care 
poate fi prescrisă şi minorilor fără ca 
părinţii acestora să fie informaţi; b) 
spirala ce trebuie introdusă în primele 
5 zile de la raportul neprotejat.
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Ce pot să fac dacă îmi dau seama 
că aştept un copil şi am dubii în 
ceea ce priveşte continuarea sar-
cinii?
Poţi să mergi la dispensar unde vei 
putea găsi un personal ce te va pu-
tea asculta şi sprijini în alegerea pe 
care o vei face. În cazul în care deci-
zia de a întrerupe sarcina este legată 
de motive economice, familiale sau 

sociale, te vor ajuta să verifici dacă 
serviciile sociale îţi pot da un sprijin, 
chiar şi economic, pentru a putea ţine 
şi creşte copilul.

Dacă oricum nu pot să ţin copilul, 
este posibil să fac un avort în Ita-
lia?
Legea italiană (L. 194/1978) preve-
de posibilitatea întreruperii sarcinii în 
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primele 12 săptămâni şi 5 zile de 
sarcină într-un anonimat absolut şi 
nu este necesar accordul partene-
rului. Avortul poate fi făcut doar în 
structurile sanitare publice sau con-
venţionate. Dispensarul garantează 
asistenţa şi femeilor care nu sunt în 
regulă cu documentele de şedere. 
După a nouăzecea zi de sarcină 
este prevăzută întreruperea doar cu 
scop terapeutic, adică atunci când 
continuarea ei comportă un pericol 
grav pentru sănătatea psiho-fizică 
a femeii. Avortul ilegal şi clandestin, 
realizat şi prin intermediul ingerării 
de medicamente sau alte substan-
ţe, poate rezulta ineficace sau peri-
culos pentru sănătatea femeii.

Pot să fac o întrerupere volunta-
ră de sarcină (IVG) dacă sunt mi-
noră?
Dacă ambii părinţi sunt informaţi, este 
suficientă autorizarea lor. Dacă părin-
ţii tăi nu sunt sau dacă nu vrei să-i 
informezi, este nevoie să te adresezi 
la dispensar unde asistentul social te 
va ajuta pentru practica de autorizare 
din partea judecătorului tutelar.

Ce trebuie să fac pentru a putea re-
curge la avort (IVG)?
După ce ai făcut testul de sarcină 
în laborator, poţi să mergi la dis-
pensar pentru a face o vizită ce 
poate constata de câte săptămâni 
eşti însărcinată. Odată ce au fost 
verificate motivele alegerii, evalu-
ate alternativele posibile şi posibi-
lităţile de contracepţie viitoare, îţi 
va fi eliberat un certificat pentru a 
efectua întreruperea voluntară de 
sarcină, prezentând un document 
valabil. Acesta permite fixarea in-
tervenţiei la o structură spitaliceas-
că începând de la a şaptea zi după 
eliberarea lui. Intervenţia este făcu-
tă într-un anonimat absolut. După 
aproximativ o lună de la intervenţie 
este important să vă prezentaţi la 
dispensar pentru o vizită de control. 
După obţinerea certificatului şi îna-
inte de intervenţie, ai oricum posibi-
litatea să-ţi schimbi decizia în orice 
moment şi să te prezinţi din nou la 
dispensar pentru a vorbi despre 
acest lucru cu personalul.
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Ce riscuri prezintă avortul (IVG) 
pentru sarcinile succesive?
Recursul la avort (IVG) nu împiedi-
că posibilitatea de a avea copii după 
aceea, dar nu trebuie considerat o 
metodă de contracepţie pentru că re-
cursul repetat poate compromite să-
nătatea femeii.

Ce pot să fac dacă nu pot să-mi 
ţin copilul, dar nici nu vreau să 
avortez?
Legea italiană (L. 127/1997) admi-

te posibilitatea de a nu recunoaşte 
propriul copil, fără nici un risc de fi 
semnalată autorităţilor, şi poţi naşte 
în spital fără să declari numele tău. 
Copilul va fi deci dat în adopţie unei 
familii care într-un timp foarte scurt 
îl va lua în îngrijire. Ai oricum o pe-
rioadă de 10 zile pentru a recunoaş-
te copilul, în cazul în care îţi schimbi 
idea şi decizi să îl ţii. În Toscana exis-
tă Proiectul Mama Secretă ce oferă 
sprijin mamelor care au intenţia de a 
nu recunoaşte copilul.
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Regiunea Toscana prevede 3 pro-
grame de screening gratuite: pen-
tru tumoarea colului uterin (care se 
efectuează prin intermediul testului 
Papanicolau), pentru tumoarea la 
sân (care se efectuează prin in-
termediul unei mamografii) şi pen-
tru tumoarea colorectală (care se 
efectuează prin intermediul analizei 
sângelui ocult prezent în excremen-
te, prevăzut pentru ambele sexe în-
tre 50 şi 70 de ani). Dacă eşti rezi-
dent vei primi direct acasă invitaţia 

în care este comunicată data fixată 
pentru efectuarea testelor, dar este 
oricum posibil să schimbi data exa-
menului telefonând la numărul pre-
zent în scrisoare. În cazul în care, 
chiar dacă ai împlinit vârsta reco-
mandată pentru a face screeningul 
şi nu ai primit această invitaţie, poţi 
să te adresezi dispensarului sau să 
telefonezi direct la numărul verde 
800556060.
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Ce este un screening?
Screening-ul oncologic are ca obiec-
tiv individuarea alterărilor care ar pu-
tea în timp, dacă nu sunt recunoscute 
şi tratate, să producă apariţia unei 
tumori.

Care sunt femeile ce sunt invitate 
să facă aceste examene?
Testul Papanicolau. Sunt invitate să 
efectueze testul pap toate femeile ita-
liene şi străine prezente în mod legal 
pe teritoriul italian, cu vârsta cuprin-
să între 25 şi 64 de ani. După primul 
examen, dacă răspunsul este nega-
tiv, vei fi invitată să-l repeţi la fiecare 
3 ani dacă ai o vârstă cuprinsă între 
25 şi 64 de ani.
Mamografia. Sunt invitate să efectu-
eze mamografia toate femeile italiene 
şi străine prezente în mod legal pe te-
ritoriul italian, cu vârsta cuprinsă între 
50 şi 70 de ani, la fiecare doi ani.  

În ce consistă acest examen?
Testul Papanicolau. Este un exa-
men simplu şi care nu produce du-
reri. Este făcut de către un operator 
ce prelevă cu o spatulă şi o periuţă 
materialul prezent pe colul uterin ce 

este „răzuit”, fixat pe o lamelă de sti-
clă şi după aceea trimis în laborator 
pentru a fi examinat.
Mamografia. Este o radiografie a 
sânului care utilizează raze X foarte 
slabe  şi care nu sunt în nici un caz 
dăunătoare sănătăţii. Este un exa-
men simplu şi rapid, a cărui execuţie 
cere maxim o jumătate de oră.  

Ce înseamnă dacă mă chiamă din 
nou? 
Testul Papanicolau. Dacă testul re-
levă alterări Regia Sanitară Locală 
(AUSL) te va chema pentru a efectua 
ulterioare verificări prin intermediul 
unui alt examen (colposcopie).
Mamografia. Ai putea fi chemată 
din nou pentru că radiografiile indi-
că faptul că sunt necesare ulterioare 
examene. Uneori este suficient doar 
să fie repetată mamografia, în alte si-
tuaţii este necesară o ecografie sau 
o mică prelevare de ţesut (biopsie). 
Noua convocare nu trebuie în nici un 
caz să producă alarmism pentru că 
nu înseamnă în mod necesar prezen-
ţa unei tumori: de fapt, alterările sus-
pectate la început sunt apoi excluse 
după verificările şi examenele succe-
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sive. Este deci important ca parcursul 
diagnostic să fie terminat pentru a pu-
tea evalua propria stare de sănătate.

Acest examen poate preveni apari-
ţia unei tumori?
Testul Papanicolau. Testul Papa-
nicolau efectuat în mod regulat este 
modalitatea cea mai bună pentru a 
individua precoce schimbările colu-
lui uterin. Relevarea şi tratamentul 
precoce previn dezvoltarea unei tu-
mori în majoritatea cazurilor, dar nu 
în toate. 
Este important de ştiut că există fac-
tori ce pot creşte riscul apariţiei unei 
tumori, ca de exemplu faptul de a 
avea mai mulţi parteneri, de a trăi în 
condiţii socio-economice dezavanta-
jate, etc.  
Mamografia. Efecturea unei mamo-
grafii în mod regulat reprezintă cea 
mai bună metodă pentru a individua 
precoce schimbările la sân. Este 
deasemenea importantă observa-
rea şi autopalparea propriului sân, 
făcând atenţie la zonele întărite, la 
noduli, la schimbările pielii sau la 
ieşirea de lichid din mamelon, du-

reri; în aceste situaţii referiţi imediat 
anomaliile observate propriului me-
dic sau la dispensar.
Dacă sunt cazuri de tumoare la sân 
în cadrul familiei, se recomandă ca 
mamografia să fie făcută anticipând 
vârsta recomandată.

Ce este menopauza şi ce trebuie 
să fac când aceasta se manifestă?
Menopauza nu este o boală, e un 
moment fiziologic absolut normal 
ce reprezintă pentru o femeie sfâr-
şitul vârstei fertile. 
De fapt consecinţa cea mai vizibi-
lă este dispariţia menstruaţiilor. În 
cea mai mare parte a cazurilor me-
nopauza se prezintă în jurul vârstei 
de 50 de ani, iar vârsta medie în 
mod normal oscilează între 45 şi 53 
de ani. Când intri în această fază, 
scheletul începe să se fragilizeze, 
expunându-te la riscul de fracturi 
(osteoporoză), şi măreşte riscul 
de boli vasculare şi de tumori ale 
mamelei. Este important să ţii sub 
control propria stare de sănătate, 
adresându-te dispensarului.
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Regii Sanitare 
şi Spitaliceşti 

Numere de 
telefon Infor-
maţii pentru 
sănătate

AUSL 1 Massa 
and Carrara 800 565509

AUSL 2 Lucca 800 869143

AUSL 3 Pistoia 800 861213

AUSL 4 Prato 800 017835

AUSL 5 Pisa 800 221290

AUSL 6 Livorno 
(Leghorn) 800 016009

AUSL 7 Siena 0577 586047

AUSL 8 Arezzo 0575 254000

AUSL 9 Grosseto 800 320651

AUSL 10 Firenze 
(Florence) 840 003003

AUSL 11 Empoli 0571 7051

AUSL 12 Viareggio 800 297211

Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria Pisana 
(Pisa Hospital)

800 015877

Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria 
Senese (Siena 
Hospital)

0577 585137

Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria 
Careggi (Careggi 
Hospital)

840 003003

Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria Meyer 
(Meyer Children’s 
Hospital)

055 5662332

Serviciul Sanitar în Italia: pentru a şti mai mult

SSN →
SERVICIUL SANITAR 
NAŢIONAL

Serviciul Sanitar Naţional este un complex de structure care 
tutelează sănătatea persoanelor, unde poţi găsi asistenţă şi 
îngrijiri.

AUSL → 
REGIA SANITARĂ 
LOCALĂ

Regia sanitară locală organizează şi gestionează prestările 
sanitare în diversele teritorii ale Regiunii, în ceea ce priveşte 
intervenţiile de prevenţie, de diagnoză şi de terapie.

CARNETUL STP→ 
STRĂINII PREZENŢI 
ÎN MOD TEMPORAR  

Dacă eşti  o femeie străină şi nu ai un permis de şedere regu-
lar, poţi să beneficiezi oricum de asistenţa sanitară, cerând car-
netul STP.  Poţi cere carnetul STP la cea mai apropiată AUSL 
sau într-un dispensar familial. Carnetul STP are o validitate de 
6 luni, se poate renova în locul în care a fost eliberat prima dată 
şi este valabil pe tot teritoriul naţional. Nu-ţi asumi nici un risc 
mergând la o structură sanitară publică.” invece di „Nu-i asumi 
nici un risc mergând la o structură sanitară publică

PUNCTELE 
PENTRU NAŞTERE

Punctele pentru Naştere sunt structuri spitaliceşti ce te îngri-
jesc în momentul naşterii, în totală siguranţă. În Toscana se 
găsesc 34  de Puncte pentru Naştere. 

Pentru a te inscrie la SSN

Eşti o cetăţeancă 
extra-comunitară cu 
un permis de şedere 
regular sau carte de 
şedere? 

• mergi la regia sanitară cu aceste documente:
1. Autocertificaţie a datelor tale de stare civilă şi a rezidenţei
2. Permisul de şedere sau cartea de şedere eliberate de către 

Chestură sau în lipsa acestora, chitanţa cererii de reînnoire  a 
permisului de şedere sau a cărţii de şedere

3. Codul fiscal
4. Carnetul sanitar Ausl dacă veniţi dintr-o altă Regie Sanitară

Eşti o cetăţeancă 
comunitară?

Eşti o cetăţeancă comunitară?
mergi la regia sanitară cu aceste documente: 
1. Autocertificaţie a datelor tale de stare civilă
2.Certificatul de rezidenţă sau o autocertificaţie din care să rezulte 

rezidenţa sau domiciliul tău pe teritoriul de competenţă a AUSL  
3. Contractul de muncă (dacă aveţi un loc de muncă subordo-

nat) sau înscrierea la Camera de Comerţ (dacă aveţi un loc 
de muncă autonom) sau o înscriere pe listele persoanelor în 
şomaj  a Centrului pentru Ocupaţie (dacă aţi pierdut locul de 
muncă precedent) sau dacă sunteţi în posesia unuia dintre 
aceste formulare eliberate de către structura sanitară din ţara 
de provenienţă: E106, E109, E121, E120 

4. Situaţia  familiei dacă eşti o cetăţeancă comunitară în întreţi-
nerea unui cetăţean italian, sau în întreţinerea unui cetăţean 
comunitar ce are un loc de muncă subordonat sau autonom 

5. Codul fiscal 
Eşti o cetăţeancă străină 
care nu este în regulă cu 
normele privind intrarea 
şi şederea pe teritoriul 
italian?

ai în mod egal dreptul la prestările Serviciului Sanitar Naţional. În 
cadrul acestei asistenţe sunt garantate, în mod particular, tutela 
maternităţii şi sănătatea minorului. Pentru a avea acces la aces-
te servicii, cere Carnetul STP. 
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