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Jak kobieta z kobiet ą. Ksi ąŜeczka na temat zdrowia Mum Health. 
 
PORADNIA   
 
 
Czym jest poradnia?   
Jest to usługa publiczna dostępna na terytorium kraju, stworzona, by chronić i promować zdrowie 
psychofizyczne i społeczne - czyli zdrowie dotyczące naszego ciała, tego, co czujemy oraz nasze 
stosunki z otoczeniem - kobiet, par, młodzieŜy, dzieci, zarówno obywatelstwa włoskiego, jak i 
cudzoziemek. 
RównieŜ cudzoziemki bez pozwolenia na pobyt maja prawo do korzystania z usług poradni. 
Dostęp do poradni oraz świadczonych przez nią usług jest bezpłatny, natomiast moŜliwe jest pobieranie 
opłat /ticket/ za niektóre usługi specjalistyczne.  
 
Z jakich powodów mog ę zwróci ć się do poradni? 

• CiąŜa 
• Opieka poporodowa i pomoc w problemach związanych z karmieniem piersią 
• Antykoncepcja 
• Dobrowolne Przerwanie CiąŜy (IVG) 
• Profilaktyka nowotworów (badanie cytologiczne)  
• Edukacja afektywna i seksualna 
• Płodność, bezpłodność 
• Choroby przenoszone droga płciową  
• Menopauza 
• Konsultacja „poród anonimowy" (Tajna Mama) 

W wielu poradniach moŜesz takŜe znaleźć pomoc w następujących kwestiach:  
• Zaburzenia zachowań Ŝywieniowych  
• Mediacja rodzinna jako wsparcie dla par w sytuacjach kryzysowych,  w okresie separacji i 

rozwodu 
• Rodziny zastępcze i adopcje 
• Przemoc i maltretowanie kobiet i małoletnich, rozumiane zarówno jako atak cielesny, jak i atak 

przeciwko uczuciom, sposobowi myślenia i odczuwania emocji (np. zmuszanie do odbywania 
stosunków seksualnych jakiegokolwiek rodzaju wbrew własnej woli lub wszelkie formy kontroli 
lub zastraszania) 

• Wsparcie dla par i rodzin w trudnej sytuacji finansowej i społecznej 
• Dyskomfort psychiczny, czyli złe samopoczucie i cierpienie w relacjach z samym sobą i/lub 

innymi w szczególnych momentach Ŝycia (dojrzewanie, ciąŜa, ...) 
• Szczepienia pediatryczne oraz pediatria wspólnoty  
• Konsultacja prawna (w niektórych Ośrodkach)  
 

 
Kto pracuje w poradni? 
W poradni moŜesz znaleźć zespół specjalistów o róŜnego typu kompetencjach: sanitarnych, 
psychologicznych i społecznych.  
W niektórych z poradni są obecni równieŜ mediatorzy kulturowi, którzy pomagają obcokrajowcom 
orientować się pośród usług sanitarnych i terapeutycznych innych niŜ w krajach ich pochodzenia oraz 
ułatwiają wzajemne porozumienie z pracownikami socjalno-sanitarnymi.  
 
Jak uzyska ć dost ęp do poradni? 
Wszyscy mają prawo do wizyty w poradni, nawet bez skierowania lekarskiego (z wyjątkiem niektórych 
przypadków: tampon pochwowy i badanie cytologiczne nie objęte skriningiem) 
MoŜesz tam odbyć rozmowę z personelem poradni, który pomoŜe ustalić niezbędne działania zgodnie z 
twoimi konkretnymi potrzebami. MoŜesz dokonać rezerwacji wizyt lekarskich, jeśli okaŜą się one 
konieczne.  
Gwarantowana jest anonimowość, dyskrecja i tajemnica zawodowa. Ponadto prawo zabrania 
personelowi zawiadamiania o nielegalnym pobycie.  
Do poradni moŜesz się zwrócić  nawet jeśli nie znasz zasad jej działania: jej personel pomoŜe ci 
zapoznać się z nimi i zrozumieć przysługujące ci prawa i obowiązki.  
Na końcu niniejszej ksiąŜeczki znajduje się lista, która  pozwoli ci znaleźć najbliŜszą poradnię.  
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Z jakimi innym i usługami   jest powi ązana poradnia?  
 
Poradnia współpracuje ze wszystkimi ośrodkami terenowymi oraz szpitalami. 
 
 
 
 
DROGA DO NARODZIN CIĄśA I PORÓD 
 
Jak post ępować w przypadku przypuszczalnego zaj ścia w ci ąŜę? 
Jeśli miesiączka nie rozpoczyna się w przewidzianym terminie, lub krwawienie jest bardzo skąpe czy 
pod innym względem odmienne od normalnych, moŜesz przypuszczać, Ŝe oczekujesz dziecka. Czasami  
są równieŜ inne objawy, takie jak poranne mdłości, wymioty i częste oddawanie moczu. Chcąc mieć 
pewność, musisz wykonać test ciąŜowy w laboratorium. Wszystkie kobiety mają prawo do ochrony 
ciąŜy. 
 
Gdzie mog ę się zwróci ć, jeśli oczekuj ę dziecka? 
MoŜesz zwrócić się do poradni, gdzie przedłoŜysz dokument, który potwierdza ciąŜę: test laboratoryjny, 
(to znaczy badanie krwi)  lub badanie USG „z orzeczeniem”  (czyli opisane z twoim imieniem i 
nazwiskiem). W poradni zostanie ci wydana ksiąŜeczka ciąŜy. 
 
Do czego słu Ŝy ksi ąŜeczka ci ąŜy? 
Gdy odbierzesz w poradni ksiąŜeczkę ciąŜy, rozpoczynasz tak zwaną drogę do narodzin. KsiąŜeczka 
ciąŜy jest konieczna do wykonania okresowych badań przewidzianych w czasie ciąŜy, m.in. badań USG. 
Wszystkie badania przewidziane w ksiąŜeczce są bezpłatne i zapewniają ochronę ciąŜy. Bardzo waŜne 
jest, by mieć przy sobie ksiąŜeczką podczas badań i wizyt kontrolnych i zachować wszystkie wyniki 
badań. JeŜeli nie moŜesz posiadać ksiąŜeczki ciąŜy, bo nie masz zameldowania, pamiętaj, Ŝe w kaŜdym 
razie twoja ciąŜa jest chroniona i masz prawo do wykonania wszelkich badań.   
 
Jak powinnam si ę zachowywa ć w okresie ci ąŜy? 
W czasie ciąŜy powinnaś unikać nadmiernego stresu, nie wykonywać cięŜkich prac, przede wszystkim 
na zmianie nocnej, robić więcej przerw i więcej spać.  
Staraj się o zdrowe i zróŜnicowane poŜywienie, zawierające duŜo świeŜych i dobrze umytych owoców i 
warzyw, dobrze dogotowane mięso i ryby, powinnaś unikać wędlin oraz smaŜonych i słodkich potraw. 
Podstawowe znaczenie ma picie duŜych ilości wody oraz nie palenie i nie spoŜywanie alkoholu. MoŜesz 
brać lekarstwa wyłącznie wtedy, gdy zostaną ci przepisane przez lekarza. 
 
JeŜeli jestem kobiet ą pracuj ącą, jakiej ochronie podlegam podczas ci ąŜy? 
Prawo włoskie (ustawa nr 1204/1971) chroni kobiety zatrudnione podczas trwania ciąŜy. 
JeŜeli masz umowę jako pracownica etatowa, prawo przewiduje, Ŝe: 
- nie moŜesz zostać zwolniona przez cały czas trwania ciąŜy i do ukończenia przez dziecko pierwszego 
roku Ŝycia;  
- masz prawo do płatnego urlopu przez ostatnie dwa miesiące ciąŜy oraz trzy pierwsze miesiące Ŝycia 
dziecka (lub teŜ przez ostatni miesiąc ciąŜy i cztery pierwsze miesiące Ŝycia dziecka); 
- moŜesz zawiesić wykonywanie pracy wcześniej, jeśli warunki pracy są niebezpieczne dla twojego 
zdrowia  lub zdrowia dziecka czy teŜ jeśli w okresie ciąŜy pojawią się komplikacje lub problemy 
zdrowotne. 
JeŜeli jesteś pracownicą niezaleŜną, pozaetatową, osobą wykonującą wolny zawód czy teŜ 
przedsiębiorcą lub masz umowę o dzieło/zlecenie /contratto a progetto/ jesteś takŜe chroniona. JeŜeli 
jesteś bezrobotna masz prawo do pomocy finansowej (zasiłek macierzyński). W celu uzyskania 
informacji oraz poszanowania twoich praw, moŜesz się zwrócić do pomocy społecznej w poradni, do 
INPS /Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych/,  do patronatu  bądź do związków zawodowych.  
 
Co zrobi ć, jeśli mam w ątpliwo ści w okresie ci ąŜy? 
Twoje ciało od samego początku ulegnie zmianom: jeśli masz wątpliwości lub obawy, nie czekaj, zwróć 
się do połoŜnej w poradni. 
 
Czym jest „diagnostyka prenatalna"? 
Jest to szereg  badań, które w języku medycznym obejmują badanie kosmówki, duo-test, amniopunkcję. 
Są to badania wykonywane w pierwszych miesiącach ciąŜy celem jak najwcześniejszego wykrycia 
problemów i wad wrodzonych dziecka. Nie są one obowiązkowe i są bezpłatne tylko w niektórych 
przypadkach. Poddanie się tym badaniom moŜe spowodować poronienie, choć takie ryzyko jest bardzo 
niskie. 
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Czy mog ę uczęszczać na spotkania przygotowuj ące do porodu? 
Poradnia organizuje bezpłatne kursy przygotowujące do porodu, a czasami dotyczące takŜe okresu 
poporodowego, na które moŜesz uczęszczać równieŜ jeśli nie posiadasz pozwolenia na pobyt. Kursy 
dostarczą ci informacji na temat porodu z punktu widzenia fizycznego i psychologicznego, na temat 
technik ułatwiających radzenie sobie z bólem porodowym, Ŝywienia, karmienia piersią i wszystkiego 
tego, co dotyczy opieki nad dzieckiem.  
Uczęszczanie na kursy jest cennym doświadczeniem, jest to miejsce spotkań mam, które wymieniają się 
informacjami i zawierają przyjaźnie.  
 
Gdzie i jak mog ę urodzi ć? 
MoŜesz wybrać miejsce porodu, bezpłatnego, bezpiecznego i szanującego twoją kulturę, spośród 
Punktów Porodowych w Toskanii. Są to placówki szpitalne przygotowane do odbierania porodu.  
MoŜna wybrać spośród róŜnych metod rodzenia: poród w pozycji leŜącej, poród aktywny z moŜliwością 
wybrania dowolnej pozycji, w której lepiej znosi się ból i zmęczenie, poród w wodzie i poród w 
znieczuleniu zewnątrzoponowym (epidural lub inne techniki dotyczące kontroli bólu), co ci pomoŜe 
opanować ból, pozostając jednak przytomną podczas porodu. MoŜesz zapytać pracowników poradni lub 
Punktu Porodowego o to, jakie metody rodzenia są dostępne w placówce, w której będziesz rodzić.  
Podczas porodu moŜe ci towarzyszyć jedna wybrana przez ciebie osoba. 
 
Czym jest ci ęcie cesarskie?  
Jeśli zajdą warunki uniemoŜliwiające naturalny poród, moŜe pojawić się konieczność wykonania cięcia 
cesarskiego, które jest zabiegiem chirurgicznym na brzuchu matki: Cięcie cesarskie – ma miejsce w 
znieczuleniu ogólnym lub częściowym, podczas którego matka pozostaje przytomna. Jeśli urodziłaś 
poprzez cięcie cesarskie, przy kolejnych ciąŜach moŜe próbować urodzić w sposób naturalny. 
W niektórych przypadkach moŜna uniknąć ciecia cesarskiego przeprowadzając szczególne interwencje. 
PołoŜne i ginekolodzy mogą ci wyjaśnić na czym one polegają i jakie korzyści za sobą niosą.  Jednym z 
nich jest obrót zewnętrzny, którego dokonuje się czasami, gdy dziecko jest w ułoŜeniu pośladkowym (to 
znaczy z główką zwróconą do góry, a stópkami do dołu) 
 
Co dzieje si ę zaraz po porodzie w szpitalu? 
W niektórych szpitalach moŜliwe jest, aby twoje dziecko było z tobą 24 godziny na dobę (rooming in), co 
wzmacnia więź między matką a dzieckiem oraz ułatwia karmienie piersią. Dziecko jest regularnie 
badane przez pediatrę, nawet jeśli jest razem z tobą. Przed opuszczeniem szpitala moŜesz wybrać 
pediatrę dla twojego dziecka. Jeśli nie ma komplikacji, powrót do domu jest przewidziany po 48-72 
godzinach od porodu.  
 
Co mog ę zrobi ć, jeśli mam w ątpliwo ści  z chwil ą powrotu do domu po porodzie? 
Twoja droga trwa po porodzie. W poradni pozostaje do twojej dyspozycji wykwalifikowany personel, 
który udzieli ci jasnych odpowiedzi i pomocnych sugestii. WaŜne jest więc, abyś zgłosiła się ponownie 
do poradni po upływie około jednego miesiąca od porodu, zarezerwuj wizytę juŜ w chwili wypisu ze 
szpitala.  
W niektórych poradniach moŜesz wymagać bezpłatnej wizyty połoŜnej w domu. We wszystkich 
poradniach moŜesz prosić o pierwszą wizytę pediatry, która musi mieć miejsce w pierwszym miesiącu 
Ŝycia twojego dziecka. 
Jeśli znasz inne kobiety, które urodziły dzieci, moŜesz porównać z nimi swoje doświadczenia: 
dowiedzieć się czy w waszej dzielnicy istnieje grupa samopomocy matek karmiących piersią. 
 
Jakie prawa mi przysługuj ą jako matce cudzoziemce?  
Jeśli pochodzisz z kraju, który  nie naleŜy do Unii Europejskiej,  nie masz pozwolenia na pobyt, a jesteś 
w ciąŜy, moŜesz odebrać pozwolenie na pobyt dla ciebie i twojego męŜa na czas ciąŜy i na sześć 
miesięcy po porodzie, przedstawiając w głównej komendzie policji zaświadczenie o ciąŜy, w którym jest 
określony stopień zaawansowania ciąŜy oraz przewidywalny okres porodu. Takie pozwolenie na pobyt 
pozwala ci na zapisanie się do Publicznej Opieki Zdrowotnej, ale z ograniczeniem czasowym do sześciu 
miesięcy po porodzie.  
Wszystkie cudzoziemki, nawet jeśli posiadają jedynie legitymację STP /Straniero Temporaneamente 
Presente - Obcokrajowiec Obecny Tymczasowo/, w czasie ciąŜy mają prawo do bezpłatnego 
przeprowadzania w poradniach, szpitalach publicznych i akredytowanych ośrodkach laboratoryjnych 
badań klinicznych, specjalistycznych wizyt lekarskich, kursów w szkołach rodzenia oraz do porodu i 
leczenia ewentualnych chorób poporodowych.  
Jeśli jesteś obywatelką kraju wspólnoty lub kraju, który nie naleŜy  do Unii Europejskiej, masz 
pozwolenie na pobyt, a borykasz się z powaŜnymi problemami natury finansowej, moŜesz sprawdzić 
przy pomocy opieki społecznej gminy lub ośrodka zdrowia (AUSL) czy przysługuje ci pomoc.  
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Jeśli jesteś obywatelką kraju wspólnoty lub kraju, który nie naleŜy do Unii, a posiadasz pozwolenie na 
długoterminowy pobyt w Unii Europejskiej, moŜesz zwrócić się do opieki społecznej, celem sprawdzenia 
czy przysługuje ci zasiłek macierzyński. 
Jeśli jesteś obywatelką kraju wspólnoty lub kraju, który  nie naleŜy do Unii Europejskiej, posiadasz lub nie 
posiadasz pozwolenie na pobyt, a znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej,  moŜesz zwrócić się do 
opieki społecznej poradni czy do Urzędu Miasta  celem sprawdzenia czy przysługuje ci pomoc. 
Jeśli jesteś obywatelką kraju wspólnoty lub kraju, który nie naleŜy do Unii Europejskiej, a posiadasz 
pozwolenie na długoterminowy pobyt w Unii Europejskiej, moŜesz zwrócić się do urzędu URP /Urząd Relacji 
z Petentami/ gminy, celem sprawdzenia czy przysługuje ci zasiłek macierzyński dla matki, która nie pracuje. 
 
 
 
 
OPIEKA POPORODOWA I PEDIATRYCZNA 
 
Czy karmienie piersi ą jest najlepszym rozwi ązaniem? 
Mleko matki jest najlepszym poŜywieniem dla dziecka, jest korzystne dla zdrowia, dziecka, jego wzrostu i 
rozwoju. Karmienie piersią wzmacnia wieź między matką a noworodkiem. Karmienie piersią jest korzystne 
równieŜ dla zdrowia matki. MoŜesz karmić piersią bez problemów nawet jeŜeli urodziłaś cięciem 
cesarskim. 
Karmienie wyłącznie piersią jest najlepszą formą Ŝywienia w pierwszych sześciu miesiącach Ŝycia twojego 
dziecka. Później moŜesz mu dawać dodatkowe rodzaje poŜywienia, ale dobrze jest karmić piersią tak 
długo, jak się da. JeŜeli masz problemy czy wątpliwości, a chcesz uzyskać poradę, udaj się do poradni, 
gdzie znajdziesz pomoc, której potrzebujesz.   
 
Kiedy powinnam karmi ć piersi ą? 
JeŜeli moŜesz, zostaw twojemu dziecku moŜliwość ssania piersi za kaŜdym razem, gdy wyraŜa taką 
potrzebę, gdyŜ daje ci to gwarancję, Ŝe dziecko dostaje taką ilość mleka, jaka jest mu potrzebna. Ponadto 
karmienie stymuluje produkcję mleka. 
 
Do jakiego leczenia ma prawo dziecko? 
Twoje dziecko ma prawo do opieki pediatrycznej, zarówno jeśli jesteś wpisana do rejestru Publicznej 
Opieki Zdrowotnej (SSN), jak równieŜ wtedy gdy posiadasz jedynie legitymację STP (Tesserino Straniero 
Temporaneamente Presente – Legitymacja Obcokrajowca Obecnego Tymczasowo). Do ukończenia 
szóstego roku Ŝycia twoje dziecko ma prawo do specjalistycznych wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych 
i innych bezpłatnych badań, jeśli całkowity dochód twojej rodziny - to znaczy dochód twojej rodziny łącznie 
ze składkami ubezpieczeniowymi - nie przekracza określonych prawnie granic. Informacje na ten temat 
moŜesz uzyskać w biurze „ticket” miejscowej przychodni (AUSL).  
 
Dlaczego musz ę wybra ć pediatr ę? 
Dlatego, Ŝe pediatra, dzięki okresowym kontrolom, śledzi bezpłatnie rozwój twojego dziecka od 
pierwszych chwil po jego urodzeniu oraz  przez cały okres wzrostu. Wszystkie dzieci w wieku od 0 do 14 
lat mają prawo do opieki pediatrycznej; moŜesz wybrać pediatrę przed opuszczeniem szpitala po 
porodzie. 
  
Jak mog ę wybra ć pediatr ę? 
Jeśli masz waŜne pozwolenie na pobyt, aby wybrać pediatrę jedno z rodziców musi się zgłosić do własnej 
przychodni AUSL z dokumentem toŜsamości oraz z legitymacją zdrowotną  i poświadczyć dane dziecka. 
W momencie wyboru pediatry dziecko zostaje automatycznie zapisane do Publicznej Opieki Zdrowotnej 
(SSN), zostaje mu przypisany osobisty kod sanitarny ze wskazaniem wybranego pediatry. Rodzice mogą 
wybrać lekarza, którego wolą, spośród tych, którzy się znajdują na liście wywieszonej w odpowiedniej 
przychodni AUSL.  
Jeśli nie masz pozwolenia na pobyt, nie moŜesz dokonać wyboru pediatry, ale twoje dziecko ma mimo to 
prawo do leczenia ambulatoryjnego, dzięki czemu moŜe być badane bezpłatnie przez jakiegokolwiek 
pediatrę pracującego w twojej przychodni AUSL, po  uprzednim zarezerwowaniu wizyty.  
 
Kiedy mog ę kontaktowa ć się z pediatr ą? 
Pediatra przyjmuje dzieci w swoim gabinecie przez pięć dni w tygodniu, to znaczy od poniedziałku do 
piątku.  Jeśli twoje dziecko - wpisane do rejestru Publicznej Opieki Zdrowotnej (SSN) – jest chore i nie 
moŜe opuszczać domu, rodzic moŜe poprosić o wizytę domową wybranego wcześniej pediatry. Pediatra 
sam oceni, czy istnieje efektywna potrzeba takiej wizyty. Prośba o domową wizytę pediatryczną musi być 
zgłaszana do godziny 10.00 rano, by pediatra przyszedł tego samego dnia. Jeśli poprosisz o wizytę po 
godzinie 10.00, pediatra przyjdzie do godziny 12.00 następnego dnia. W sobotę i w dni poprzedzające 
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dzień świąteczny pediatra odpowiada na telefony od godziny 8.00 do 10.00. W sobotę po godzinie 10.00 
oraz w dni poprzedzające dni świąteczne lub w niedzielę oraz w dni świąteczne moŜesz się zwrócić do 
lekarza dyŜurnego /guardia medica/. W kaŜdym razie pediatra rozpatruje pilne zgłoszenia jak najszybciej 
jak to moŜliwe. 
 
Jaka jest rola pediatry dla zdrowia mojego dziecka?  
Pediatra dba o zdrowie twojego dziecka, to znaczy wykrywa problemy zdrowotne (diagnoza) i leczy 
(terapia) choroby, ale równieŜ zapobiega im. W tym celu przewidziane zostały wizyty pediatryczne 
nazwane „bilansem zdrowia", czyli złoŜone wizyty, które oprócz zwykłego badania lekarskiego obejmują 
dodatkowe szczególne badania przesiewowe (badania prewencyjne). Bilanse zdrowia są 
zaprogramowanymi wizytami w ustalonych terminach; pediatra poinformuje rodziców dzieci, którymi się 
zajmuje.  
  
Jakie szczepionki powinno mie ć zrobione moje dziecko? 
Szczepienia są wysoko zalecane, celem ochrony zdrowia dziecka i całej społeczności. W Toskanii istnieje 
kalendarz regionalny szczepień dla wszystkich dzieci. Szczepienia są darmowe równieŜ dla imigrantów 
nie mających pozwolenia na pobyt. MoŜesz się zwrócić do poradni lub do Rejonowego Centrum Socjalno 
Zdrowotnego, by uzyskać więcej informacji. 
 
 
 
 
ANTYKONCEPCJA  
 
Jak mog ę unikn ąć niepo Ŝądanej ci ąŜy?  
Prawidłowe stosowanie środków antykoncepcyjnych pozwala uniknąć ciąŜy, a takŜe decydować o tym, 
kiedy mieć dziecko. Istnieje wiele metod antykoncepcyjnych, które działają tylko, gdy są poprawnie 
stosowane i nie mają Ŝadnego negatywnego wpływu na późniejszą płodność. 
 
Jakiego rodzaju środki antykoncepcyjne s ą dost ępne we Włoszech? 
Prezerwatywa 
Antykoncepcja hormonalna 
Wkładka wewnątrzmaciczna (IUD) 
Metody naturalne 
MoŜesz się zwrócić do poradni celem uzyskania pomocy w wyborze odpowiedniego środka 
antykoncepcyjnego.  
 
Czym jest prezerwatywa i jak jej si ę uŜywa? 
Jest to metoda antykoncepcyjna działająca na zasadzie bariery polegającej na naturalnej gumowej osłonie  
zakładanej na męski członek przed stosunkiem, która zatrzymuje spermę, uniemoŜliwiając jej 
przedostanie się do pochwy. Prezerwatywa jest szczególnie polecana osobom, których kontakty 
seksualne są okazjonalne lub które nie mają stałego partnera. Prezerwatywa jest jedyną metodą 
antykoncepcyjną, która gwarantuje skuteczną ochronę przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, 
m.in. AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby, kiłą, rzeŜączką. UŜywanie prezerwatywy zabezpiecza przed 
ciąŜą w 90%. Jest waŜne, by kupować prezerwatywy poddawane testom jakości, zwracając uwagę na 
datę waŜności oraz sposób przechowywania: unikaj naraŜania ich w zbyt wysokie temperatury. 
 
Czym jest antykoncepcja hormonalna?  
To metoda antykoncepcyjna oparta na regularnym zaŜywaniu niewielkich dawek hormonów, które,  
uniemoŜliwiają owulację. Musisz je brać regularnie, a  jeśli są prawidłowo uŜywane, zabezpieczają w 
99,9% przed ciąŜą.  
NaleŜą do tej grupy: 
- pigułka, która musi być zaŜywana doustnie codziennie. W poradni moŜesz uzyskać informacje na temat 
tego, jak ją stosować. KaŜdy rodzaj pigułki ma swoje wskazania uŜycia. Istnieje taki rodzaj pigułki, która 
moŜe być zaŜywana równieŜ w czasie karmienia piersią, bez negatywnego wpływu na wytwarzanie mleka 
i na zdrowie dziecka. Większość pigułek antykoncepcyjnych jest płatna, istnieją jednak pewne rodzaje 
bezpłatnych pigułek. 
- Plaster, który nakleja się na skórę i zmienia raz na tydzień; 
- pierścień, który zostaje wprowadzony do pochwy, a który zmienia się raz na miesiąc.  
Do zakupu hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest konieczna recepta wystawiona przez lekarza, 
którą  moŜesz uzyskać bezpłatnie w poradni lub u lekarza rodzinnego. 
 
Czym jest wkładka wewn ątrzmaciczna (IUD) i jak jej si ę uŜywa? 
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Wkładka wewnątrzmaciczna (IUD) to plastikowa kształtka wprowadzana do macicy przez ginekologa. 
Działa draŜniąco na błonę śluzową macicy, uniemoŜliwiając warunki, które powodują moŜliwość zajścia w 
ciąŜę. Ma mały rozmiar, dzięki czemu kobieta nie wyczuwa jej obecności, równieŜ podczas stosunku.  Nie 
poleca się jej młodym kobietom, które jeszcze nie rodziły, a nie chroni ona przed chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. Wkładka działa jako środek antykoncepcyjny przez 3 do 5 lat i zabezpiecza 
w 98% przed ciąŜą. W celu załoŜenia lub usunięcia wkładki oraz okresowych, niezbędnych kontroli, naleŜy 
zwrócić się do poradni.  
 
Czym są naturalne metody antykoncepcyjne? 
Naturalne metody antykoncepcyjne polegają na powstrzymaniu się od stosunków z penetracją w dniach 
płodnych kaŜdego cyklu menstruacyjnego, czyli w dniach, w których dochodzi do owulacji. MoŜesz 
obliczyć okres, kiedy przypadają twoje dni płodne w róŜne sposoby: zapytaj w poradni w jaki sposób. Nie 
zawsze jednak moŜna być pewnym wyniku, ze względu na zmienność cyklu owulacyjnego u kobiet. Z tego 
powodu metody naturalne mają niską skuteczność jako środki antykoncepcyjne.  
 
Czy stosunek przerywany jest metod ą antykoncepcyjn ą? 
Stosunek przerywany, polegający na wyjęciu członka z pochwy przed wytryskiem, nie jest skuteczną 
metodą antykoncepcyjną, poniewaŜ juŜ w wydzielinie preejakulacyjnej, którą produkuje męŜczyzna na 
początku stosunku,  mogą znajdować się plemniki zdolne do zapłodnienia. 
 
Co powinnam zrobi ć, jeśli istnieje mo Ŝliwo ść, Ŝe zaszłam w niepo Ŝądaną ciąŜę?  
Powinnaś jak najszybciej zwrócić się do poradni (lub na pogotowie czy do lekarza pierwszego kontaktu) 
po ewentualne przepisanie środka antykoncepcji doraźnej.  
Istnieją dwie metody: 
a) pigułka następnego dnia (zawierająca hormony):  musi być zaŜyta jak najszybciej,  maksymalnie do 72 
godzin od ryzykownego stosunku; pigułka zawodzi w jedynie 3% przypadków i moŜe być przepisana 
równieŜ osobom niepełnoletnim bez potrzeby informowania rodziców;  
b) wkładka domaciczna: musi być załoŜona w ciągu 5 dni od stosunku. 
 
 
 
DOBROWOLNE PRZERWANIE CIĄśY (IVG) 
 
Co mog ę zrobi ć, jeśli zorientuj ę się, Ŝe jestem w ci ąŜy, ale nie jestem pewna czy chc ę ją donosi ć? 
MoŜesz zwrócić się do poradni, której personel wysłucha cię i wesprze w twoim wyborze. Jeśli twoja 
decyzja o przerwaniu ciąŜy jest związana z sytuacją finansową, rodzinną, społeczną lub psychologiczną, 
pomoŜe ci zweryfikować, czy opieka społeczna moŜe ci pomóc, równieŜ finansowo, abyś mogła zatrzymać 
i wychować dziecko. 
 
Jeśli mimo tego nie mog ę zatrzyma ć dziecka, czy mo Ŝliwe jest usuni ęcie ci ąŜy we Włoszech? 
Prawo włoskie (ustawa nr 194/1978) daje ci moŜliwość przerwania ciąŜy w okresie do 12 tygodni i 5 dni od 
zapłodnienia z całkowitą anonimowością, a zgoda partnera nie jest wymagana. Aborcja moŜe być 
przeprowadzona tylko w publicznych ośrodkach zdrowia lub akredytowanych placówkach. Poradnia 
zapewnia opiekę równieŜ kobietom, które nie mają pozwolenia na pobyt.  
Po upływie 90° dnia ci ąŜy, aborcja jest moŜliwa jedynie z powodów terapeutycznych, czyli wyłącznie 
wtedy, gdy ciąŜa stanowi powaŜne zagroŜenie dla zdrowia psychofizycznego kobiety. Nielegalna aborcja, 
dokonana takŜe przez zaŜycie leków lub innych substancji, moŜe być nieskuteczna lub niebezpieczna dla 
zdrowia i dla Ŝycia kobiety. 
 
Czy mog ę dokona ć dobrowolnego przerwania ci ąŜy (IVG), jeśli jestem niepełnoletnia? 
Jeśli twoi rodzice są o tym poinformowanych, wystarczy ich autoryzacja.  
Jeśli twoi rodzice nie wiedzą, Ŝe jesteś w ciąŜy lub jeśli nie chcesz ich o tym informować, zwróć się do 
poradni, gdzie pracownik socjalny pomoŜe ci znaleźć najlepszą drogę szanującą twoją decyzję.  
 
 
Co nale Ŝy zrobi ć, by móc dokona ć dobrowolnego przerwania ci ąŜy? 
Po wykonaniu laboratoryjnego testu ciąŜowego, moŜesz zgłosić się do poradni, poddać się wizycie 
lekarskiej, która ustali, w którym tygodniu ciąŜy jesteś. Po ocenie powodów twojego wyboru i rozpatrzeniu 
moŜliwych rozwiązań alternatywnych oraz przyszłego stosowania metod antykoncepcyjnych, zostanie ci 
wydane zaświadczenie zezwalające na przerwanie ciąŜy, po okazaniu waŜnego dokumentu toŜsamości. 
Zaświadczenie pozwala na rezerwację terminu zabiegu w szpitalu po upływie siedmiu dni od daty 
zaświadczenia. Zabieg  moŜe się odbyć chirurgicznie lub farmakologicznie (Pigułka RU 486): moŜesz 
wybrać odpowiednią metodę z pomocą lekarzy szpitalnych. Zabieg pozwala zachować ci pełną 



 8

anonimowość. Jest waŜne, abyś wróciła do poradni na wizytę kontrolną po upływie miesiąca od zabiegu. 
Po uzyskaniu zaświadczenia i przed zabiegiem, zawsze masz moŜliwość wycofania się i ponownego 
udania się ponownie do poradni, aby porozmawiać z jej pracownikami na ten temat. 
 
Jakie ryzyko poci ąga za sob ą IVG dla kolejnych ci ąŜ? 
Aborcja nie wyklucza moŜliwości posiadania dzieci w przyszłości, ale nie wolno traktować jej jako metody 
antykoncepcyjnej, poniewaŜ jej wielokrotne stosowanie moŜe być szkodliwe dla zdrowia fizycznego i 
psychicznego kobiety.  
 
Co mog ę zrobi ć, jeśli nie mog ę zatrzyma ć dziecka, ale nie chc ę usuwa ć ciąŜy? 
Według prawa włoskiego (ustawa nr 127/1997) moŜesz urodzić w szpitalu bez podania twojego nazwiska 
oraz moŜesz nie uznać  własnego dziecka bez Ŝadnego ryzyka, Ŝe zostaną o tym powiadomione władze. 
Dziecko zostanie oddane w krótkim czasie do adopcji rodzinie, która się nim zajmie. W kaŜdym razie masz 
10 dni na to, by uznać dziecko, jeśli zmienisz zdanie i zdecydujesz, Ŝe chcesz je zatrzymać. 
W Toskanii kobiety, które decydują się nie uznać dziecka, są wspierane i wspomagane przez Projekt 
Tajna Mama. 
 
 
 
PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA  
 
Region Toskanii przewiduje 3 programy bezpłatnych badań skriningowych:  

1) wykrycie nowotworu szyjki macicy, co polega na badaniu cytologicznym  nazywanym „pap-test”, 
2) nowotwór  piersi, co polega na wykonaniu mammografii  
3) nowotwór  odbytnicy, co polega na badaniu obecności krwi w kale, a jest przewidziane dla obu płci 

w wieku od 50 do 70 lat.  
Jeśli masz zameldowanie otrzymasz bezpośrednio do domu wezwanie do zgłoszenia się na wyznaczoną 
wizytę celem przeprowadzenia tych badań. MoŜliwa jest zmiana daty wizyty pod numerem telefonu 
podanym w liście. Jeśli mimo osiągnięcia wieku, w którym zalecane jest przeprowadzenie skriningu, nie 
otrzymasz listu z zaproszeniem na badania, moŜesz zgłosić się do poradni lub zadzwonić pod bezpłatny 
numer  800556060.  
 
Na czym polegaj ą badania przesiewowe?   
Skrining onkologiczny (dotyczący nowotworów) to badania udostępnione ludności przez system zdrowotny 
w postaci badań diagnostycznych; ma na celu wczesne wykrycie zmian w organizmie, które wraz z 
biegiem czasu, jeśli nie byłyby wykryte i leczone, mogłyby doprowadzić do powstania nowotworu. 
Jest bardzo waŜne, by dokonywać wszystkich polecanych badań i działań, proponowanych, by ocenić 
stan twojego zdrowia.   
 
Jakie kobiety zostaj ą zaproszone do wykonania tych bada ń? 
 
Badanie cytologiczne. System Opieki Zdrowotnej wzywa wszystkie kobiety, zarówno Włoszki, jak i 
cudzoziemki legalnie przebywające we Włoszech, w wieku od 25 do 64 lat, do wykonania bezpłatnego 
badania cytologicznego.  Po pierwszym badaniu, jeśli jego wynik jest negatywny, zostaniesz zaproszona 
do powtarzania go co 3 lata. 
Mammografia. System Opieki Zdrowotnej wzywa wszystkie kobiety, Włoszki oraz cudzoziemki legalnie 
przebywające we Włoszech, w wieku do 50 do 69  lat do bezpłatnej mammografii co dwa lata. 
 
 
Na czym polega to badanie? 
 
Badanie cytologiczne. To proste i bezbolesne badanie, które jest wykonywane przy uŜyciu szpatułki i 
szczoteczki. Operator medyczny pobiera niewielką ilość  nabłonka z szyjki macicy, rozprowadza i utrwala 
na szkiełku, a następnie wysyła do laboratorium do badania. 
Mammografia. To radiologiczna metoda badania gruczołu piersiowego, korzystająca z niewielkich dawek 
promieniowania rentgenowskiego, całkowicie nieszkodliwych dla zdrowia. To proste i szybkie badanie, 
które wymaga maksymalnie pół godziny. 
 
Co oznacza, je śli zostan ę ponownie wezwana?  
 
Badanie cytologiczne. Jeśli test wykryje niepoŜądanie zmiany, dostaniesz wezwanie z przychodni 
(AUSL), celem wykonania dokładniejszego badania (kolposkopia). 
Mammografia. MoŜesz zostać ponownie wezwana poniewaŜ obraz prześwietlenia sugeruje, Ŝe potrzebne 
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są dalsze badania. Czasem wystarczy jedynie powtórzyć mammografię, innym razem konieczne jest 
wykonanie badania ultrasonograficznego lub pobranie niewielkiego wycinka tkanki (biopsja lub biopsja 
aspiracyjna cienką igłą). Ponowne wezwanie nie powinno cię niepokoić, poniewaŜ nie jest równoznaczne 
z obecnością zmian nowotworowych: w rzeczywistości dalsze badania mogą wykluczyć początkowe 
podejrzane zmiany.  
 
Czy to badanie mo Ŝe zapobiec pojawieniu si ę nowotworu? 
 
Badanie cytologiczne. Przeprowadzane regularnie badanie cytologiczne jest najlepszym sposobem na 
wczesne wykrycie zmian szyjki macicy. Wczesne wykrycie i leczenie zapobiegają powstaniu raka w 
większości przypadków. 
Mammografia. Przeprowadzane regularnie badanie mammograficzne jest jednym z najlepszych 
sposobów na wczesne wykrycie zmian w gruczołach piersiowych. Bardzo waŜna jest obserwacja i 
samobadanie piersi, zwracaj szczególną uwagę na stwardnienia, zgrubienia, zmiany na skórze, wypływ 
płynu z brodawki sutkowej lub bolesność. Jeśli zauwaŜysz któryś z tych objawów, natychmiast poinformuj 
o tym swojego lekarza lub pracownika poradni. 
Jeśli w twojej rodzinie są przypadki raka piersi, zaleca się przyspieszenie wieku, w którym przeprowadza 
się pierwszą mammografię. 
 
 
 
  
Czym jest menopauza i co powinnam zrobi ć, gdy pojawi ą się jej pierwsze symptomy? 
 

Menopauza nie jest chorobą, ale całkowicie normalnym etapem fizjologicznym określającym koniec 
płodnego wieku kobiety. Najwyraźniejszym symptomem menopauzy jest ustanie miesiączki. W większości 
przypadków menopauza ma miejsce około 50 roku Ŝycia, a średni przedział wiekowy, w którym pojawia 
się menopauza, to okres między 45 a 53 rokiem Ŝycia. Jest to okres zmian, dlatego jest waŜne, abyś się 
zajęła twoim stanem psychofizycznym. Gdy wejdziesz w tę fazę musisz zwracać szczególną uwagę na 
odŜywianie i ruch fizyczny, celem zapobiegnięcia ryzyka, bardzo częstego podczas menopauzy, złamań 
kości spowodowanych zmniejszeniem wapna we krwi (osteoporoza), chorób krąŜenia (związanych z 
krąŜeniem oraz naczyniami krwionośnymi) oraz nowotworów piersi. Miej pod kontrolą twój stan zdrowia, 
zwracając się do poradni lub do zaufanego lekarza. 
 
 
 
 
SłuŜba Zdrowia we Włoszech: podstawowe informacje 
 
 

SSN → SERVIZIO 
SANITARIO 
NAZIONALE 
PUBLICZNA OPIEKA 
ZDROWOTNA 

Do Publicznej Opieki Zdrowotnej zalicza się wszystkie ośrodki zajmujące się 
ochroną zdrowia, do których moŜesz zwrócić się po pomoc i leczenie.  

 
AUSL → AZIENDA 
SANITARIA LOCALE 
LOKALNY O ŚRODEK 
OPIEKI DROWOTNEJ 

Lokalny ośrodek opieki zdrowotnej organizuje i wykonuje świadczenia 
lekarskie w Regonie; obejmują one profilaktykę, diagnozę i leczenie. 

 

TESSERINO STP →  
STRANIERO 
TEMPORANEAMENTE 
PRESENTE 
LEGITYMACJA STP -
OBCOKRAJOWIEC 
OBECNY 
TYMCZASOWO  

Jeśli jesteś cudzoziemką i nie masz waŜnego pozwolenia na pobyt, moŜesz 
mimo wszystko korzystać z opieki zdrowotnej, zgłaszając się o wydanie 
legitymacji STP. MoŜesz zgłosić się po legitymację STP w ośrodku AUSL 
najbliŜszym miejscu zamieszkania lub do poradni rodzinnej. Legitymacja STP 
ma waŜność 6 miesięcy, moŜna ją przedłuŜać w miejscu, w którym została 
wydana i jest waŜna na całym terytorium kraju. Udając się do publicznego 
ośrodka zdrowia niczym nie ryzykujesz: Ŝadne powiadomienie nie zostanie 
wysłane na policję.  
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PUNKTY 
PORODOWE 

Punkty Porodowe to ośrodki szpitalne, w których zostajesz otoczona opieką 
na czas porodu z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. W 
Toskanii istnieją 34 Punkty Porodowe.  

Aby zapisa ć się do SSN – Publicznej Opieki Zdrowotnej 

Jeste ś cudzoziemk ą 
pochodz ącą z kraju, 
który nie  nale Ŝy do 
Unii Europejskiej i 
posiadasz wa Ŝne 
pozwolenie na pobyt 
lub kart ę stałego 
pobytu?  

Zgłoś się do ośrodka zdrowia AUSL z następującymi dokumentami: 

1. Kserokopia  Pozwolenia na pobyt /Pds/ (Oświadczenie dotyczące powodu    
pobytu w wypadku posiadania Elektronicznego Pozwolenia na Pobyt /PSE/) 
2. Dokument toŜsamości    
3. Numer Identyfikacji Podatkowej (Oświadczenie) 
4. Zameldowanie (Oświadczenie) lub oświadczenie dotyczące rzeczywistego     
miejsca zamieszkania 
5. Wpis do Urzędu Pracy (w wypadku osoby bezrobotnej) 

Jeste ś cudzoziemk ą 
pochodz ącą z kraju 
naleŜącego do Unii 
Europejskiej? 

Zgłoś się do ośrodka AUSL z następującymi dokumentami:  
 
1. Oświadczenie stwierdzające dane osobowe 
2. Zaświadczenie o miejscu zameldowanie lub oświadczenie, na podstawie 
którego moŜna stwierdzić, Ŝe jesteś zameldowana lub mieszkasz na terenie 
podlegającym danemu ośrodkowi AUSL   
3. Umowa o pracę (jeśli jesteś zatrudniona etatowo) lub wpis do rejestru Izby 
Handlowej /Camera di Commercio/  (jeśli jesteś pracownikiem niezaleŜnym) 
lub  zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako bezrobotna (czyli osoba, która 
straciła poprzednią pracę) lub jako osoba posiadająca jeden z poniŜszych 
formularzy wydanych przez urząd opieki zdrowotnej w ojczystym kraju: E106, 
E109, E121, E120  
4. Zaświadczenie o stanie rodzinnym jeśli obywatelka wspólnoty jest na 
utrzymaniu obywatela włoskiego lub obywatela wspólnoty pracującego 
etatowo lub jako pracownik niezaleŜny 
5. Numer identyfikacji podatkowej /codice fiscale/  

Jeste ś cudz oziemk ą i 
nie posiadasz 
pozwolenia na wjazd 
i pobyt? 

Mimo tego masz prawo do świadczeń oferowanych przez SSN. W ramach tej 
opieki są zagwarantowane przede wszystkim świadczenia związane z 
ochroną macierzyństwa i zdrowia dziecka. Aby uzyskać dostęp do tej opieki 
musisz wyrobić sobie Legitymację STP.  
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OŚRODKI 
ZDROWIA 

I SZPITALE 
CENTRALA 

URZĄD RELACJI Z 
PETENTEM 

/URP/ 

BEZPŁATNY 
NUMER 

ADRES INTERNETOWY 
OŚRODKÓW  ZDROWIA 

/USL/ 

 
ASL1 Massa Carrara 
 

0585/6571 
0585 657547 
0585 657733 
0585 657573 

800 565 509 www.usl1.toscana.it  

 
USL2 Lucca 
 

0583.9701 
0583.6691 
0583.7290 

0583 970712/970079 800 869143 www.usl2.toscana.it  

USL3 Pistoia 0573 3521 0573 352774/8  
800 861213 

www.usl3.toscana.it  

USL4 Prato 0574 4341 0574 435052 800 017835 www.usl4.toscana.it  

AUSL5 Pisa 050 954111 050 – 954296 800 221290 www.usl5.toscana.it  

AUSL6 Livorno 0586 233111 0586 223741 800 016009 www.usl6.toscana.it  

 
AUSL 7 Siena 0577 58111 0577 536047 0577 382344 www.usl7.toscana.it  

AUSL 8 Arezzo 0575 2541/51 0575 254161 0575 254000 www.usl8.toscana.it  

 

AUSL 9 Grosseto 0564 485111 0564 485955/880 800 320651 www.usl9.grosseto.it  

AUSL 10 Firenze 055 27581 
055 39111 840003003 840003003 www.asf.toscana.it  

 

AUSL 11 Empoli 0571/7051 0571/7051 800833302 www.usl11.toscana.it  

AUSL 12 Viareggio  
0584/6051 

0584.6055287 
0584.6055288 
0584.6059421 

 
800.297211  

 
 

www.usl12.toscana.it  
 

Azienda ospedaliera 
Pisana ( Pisa 
Hospital) 

050 
993893/91 050 993892 800015877 www.ao-pisa.toscana.it  

Azienda ospedaliera 
senese ( Siena 
Hospital) 

 
0577 585111 

 
0577 585518 

 
0577 585689 

 
www.ao-siena.toscana.it  

Azienda ospedaliera 
di Careggi (Careggi 
Hospital) 

055 794111 
 

055 7947790 
 

 
 

www.aou-careggi.toscana.it  

Azienda ospedaliera 
Meyer (Meyer 
children’s hospital) 

 
055 56621 

 
055 5662332  www.meyer.it  


