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De la femeie la femeie. Libretul despre sǎnǎtate a proiectului Mum Health. 

DISPENSARUL  

 

Ce este dispensarul? 

Este un serviciu prezent pe teritoriu, creat pentru a tutela şi promova sănătatea psiho-fizică şi socială – cea care se referă 

la corp, la modul de a simŃi şi de a relaŃiona cu mediul extern – a femeilor, a cuplurilor, adolescenŃilor, copiilor atât italieni 

cât şi străini. Chiar şi femeile străine care nu au un permis de şedere au dreptul să beneficieze de serviciile dispensarului. 

Accesul la dispensar şi la serviciile sale este gratuit,  pe când pentru unele prestări de specialitate se poate plăti un tichet.  

Pentru care probleme m ă pot adresa la dispensar? 

Sarcină 

• AsistenŃa după naştere şi sprijinul pentru alăptare 

• ContracepŃie 

• Întreruperea Voluntară a Sarcinii (IVG) 

• Prevenirea tumorilor (testul Papanicolau) 

• EducaŃie afectivă şi sexuală 

• Fertilitate, infertilitate 

• Boli cu transmitere sexuală 

• Menopauzaù 

• ConsultanŃă pentru naşterea în anonimat (Mama Secretă) 

În multe dispensare poŃi găsi răspunsuri şi pentru:  

• Tulburări ale comportamentului alimentar 

• Mediere familială pentru a da un sprijin în situaŃii de separare şi divorŃ 

• ÎncredinŃări şi adopŃii 

• ViolenŃă şi abuzuri asupra femeilor şi minorilor, atât în ceea ce priveşte agresiunile corporale cât şi cele ce privesc 

modul de a gândi, de a simŃi, de a avea emoŃii şi sentimente (de exemplu constrângeri de a face sau de a suporta 

împotriva voinŃei proprii acte sexuale de diverse tipuri sau forme de control şi intimidări) 

• Sprijinirea cuplurilor şi familiilor care se găsesc în condiŃii socio-economice dificile 

• DificultăŃi psihologice, adică situaŃii în care se manifestă o suferinŃă sau nelinişti în raport cu noi înşine şi/sau cu alŃii în 

anumite momente ale vieŃii (adolescenŃa, sarcina, ...) 

• Vaccinări pediatrice şi pediatria de comunitate 

• ConsultanŃă legală (în unele regii) 

 

Cine lucreaz ă în dispensar? 

În dispensar poŃi întâlni o echipă de muncă ce are competenŃe diverse: sanitare, psihologice şi sociale. În anumite 

dispensare sunt prezenŃi mediatorii culturali ce ajută persoanele străine să se orienteze în serviciile 

sanitare şi practicile terapeutice diverse de cele prezente în Ńările de origine şi să faciliteze reciproca înŃelegere cu 

operatorii socio-sanitari. 

 

Ce trebuie f ăcut pentru a putea avea acces la dispensar? 

Toate persoanele pot să meargă la dispensar chiar şi fără prescripŃie medicală (cu excepŃia unor cazuri: pentru tamponul 

vaginal şi pap-test efectuat în afara activităŃilor de screening). 
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Acolo vei putea face un colocviu cu personalul dispensarului şi vei putea găsi un răspuns adecvat cerinŃelor tale. Dacă va 

fi necesar, vei putea fixa alte vizite. Anonimatul este garantat ca şi secretul profesional. În plus, legea interzice 

personalului să denunŃe situaŃiile de clandestinitate. Te poŃi adresa la dispensar chiar dacă nu ştii cum funcŃionează: 

personalul prezent te va ajuta să înŃelegi drepturile şi îndatoririle tale. Pentru a cunoaşte unde se găseşte dispensarul cel 

mai aproape de tine vezi lista la sfârşitul broşurii.  

 

Cu care alte servicii colaboreaz ă dispensarul?  

Dispensarul colaborează cu toate serviciile teritoriale şi spitaliceşti. 

 

 

PARCURSUL PENTRU NAŞTERE/SARCINA ŞI NAŞTEREA 

 

Ce trebuie s ă fac dac ă cred c ă aştept un copil? 

Dacă menstruaŃiile nu ajung în perioada prevăzută, dacă pierderile sunt foarte reduse sau în orice fel diverse  faŃă de cele 

precedente, este posibil ca tu să fii însărcinată. Câteodată pot fi şi alte semnale, ca de exemplu starea de greaŃă de 

dimineaŃă, voma şi stimulul 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 m ă pot adresa dac ă aştept un copil? 

PoŃi să mergi la dispensar şi să prezinŃi un document care să dovedească sarcina: analiza de laborator (adică analiza 

sângelui) sau o ecografie referită (adică cu numele şi prenumele tău). La dispensar îŃi vor da apoi carnetul de sarcină. 

  

La ce este necesar carnetul de sarcin ă? 

Când retragi carnetul de sarcină la dispensar începi aşa-zisul parcurs naştere. Carnetul de naştere este necesar pentru 

efectuarea analizelor periodice prevăzute în timpul sarcinii, printre care ecografiile. Toate analizele cuprinse în carnet sunt 

gratuite şi asigură tutelarea sarcinii. Ia întotdeauna la tine carnetul de sarcină la analize, dosarul şi toate analizele 

efectuate. Dacă nu poŃi avea carnetul de sarcină pentru că nu ai reşedinŃa nu uita că sarcina ta este tutelată oricum şi ai 

dreptul să faci toate analizele.   

 

Cum trebuie s ă mă comport în timpul sarcini? 

În timpul sarcinii ar trebui să eviŃi stresul excesiv, să nu faci munci grele, mai ales nocturne, să faci mai multe pauze şi să 

dormi mai mult. Încearcă să ai o alimentaŃie sănătoasă şi variată, în special cu multe fructe şi verdeŃuri proaspete şi bine 

spălate, carne şi peşte bine preparate şi evită să mănânci prea multe salamuri, prăjeli şi dulciuri. Este foarte important să 

bei multă apă, să nu fumezi şi să nu consumi băuturi alcoolice.  PoŃi lua medicamente doar în mod exclusiv dacă au fost 

indicate de către medic. 

 

Dacă lucrez, cum sunt tutelat ă în timpul sarcinii?  

Legea italiană (n. 1204/1971) tutelează femeia care lucrează în timpul sarcinii. 

Dacă ai un contract de muncă subordonată, legea prevede următoarele: 

- nu poŃi fi concediată în timpul sarcinii şi până când copilul tău va împlini un an; 

- ai dreptul să lipseşti de la serviciu fără să pierzi retribuŃia în ultimele două luni de sarcină şi în următoarele trei luni 

de la naşterea copilului tău (sau ultima lună şi primele patru luni după naştere); 
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- poŃi întrerupe munca anticipat, în cazul în care condiŃiile de muncă sunt periculoase pentru sănătatea ta si cea a 

copilului sau dacă în timpul sarcinii îŃi apar probleme de sănătate. 

Dacă eşti o muncitoare autonomă parasubordonată, liber profesionistă, antreprenoare dau ai un contract pe proiect, 

vei avea oricum tutele. Dacă eşti fără ocupaŃie ai dreptul la un ajutor economic (indemnizaŃie de maternitate). Pentru 

informaŃii sau pentru asigurarea drepturilor tale, te poŃi adresa asistentei sociale de la dispensar, la INPS, la 

asociaŃiile de patronaj, la sindicate. 

     

 

Ce trebuie s ă fac dac ă am dubii în timpul sarcini? 

Corpul tău se va schimba chiar din primul moment: dacă ai dubii  sau îngrijorări nu aştepta, adresează-te obstetricianului 

din dispensar. 

 

Ce este ”diagnoza pre-natal ă? 

E o serie de analize amănunŃite care, în limbajul medical, cuprinde analiza vilozităŃilor corinoice, duo-test,  amniocenteză. 

Sunt analize care se fac în primele luni de sarcină pentru a identifica în mod precoce anomalii şi malformaŃii ale copilului. 

Nu sunt obligatorii şi sunt gratuite doar în unele cazuri. Efectuarea acestor examene poate cauza pierderea copilului în 

mod involuntar, chiar dacă riscul este foarte scăzut. 

 

Pot să frecventez întâlnirile de sprijin pentru na ştere? 

Dispensarul organizează cursuri gratuite de sprijin pentru naştere şi uneori pentru perioada de după naştere pe care le 

poŃi frecventa chiar dacă ai migrat fără permis de şedere. Aceste cursuri îŃi furnizează informaŃii ce privesc naşterea din 

punct de vedere fizic şi psihologic, tehnici ce te pot ajuta în limitarea durerii din timpul travaliului şi al naşterii, alimentaŃia, 

alăptarea şi tot ceea ce priveşte îngrijirea copilului. Participarea ta la aceste cursuri este preŃioasă pentru că sunt un loc 

de întâlnire unde mamele pot schimba între ele informaŃii şi pot crea prietenii. 

 

Unde şi cum pot s ă nasc? 

PoŃi să alegi locul unde vrei să naşti, în mod gratuit, în siguranŃă şi respectând cultura ta, în unul dintre Punctele pentru 

Naştere prezente în Toscana, ce sunt structuri spitaliceşti echipate pentru naştere. Pot fi puse în practică modalităŃi 

diverse pentru a naşte: naşterea întinsă pe pat; naşterea activă, în care poŃi să-Ńi alegi poziŃia pe care o preferi şi în care 

reuşeşti să-Ńi gestionezi mai bine durerea şi oboseala; naşterea în apă şi naşterea cu analgezie (epidurală sau cu alte 

tehnici de control al durerii) ce permite controlarea durerii rămânând în acelaşi timp conştientă pe toată perioada naşterii. 

PoŃi cere personalului dispensarului şi al Punctului pentru naştere care sunt posibilităŃile 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 înainte riscurile trebuiesc evaluate împreună cu personalul sanitar. 

 

Ce este opera Ńia cezarian ă? 

Dacă se creează condiŃii ce împiedică naşterea pe cale naturală a copilului, se recurge la operaŃia cezariană, adică o 

intervenŃie chirurgicală care se efectuează pe abdomenul mamei. OperaŃia cezariană -  se desfăşoară sub anestezie 

totală sau parŃială, în acest ultim caz mama rămânând trează. Dacă ai  născut prin cezariană, vei putea încerca oricum să 

naşti în mod natural dacă vei avea alŃi fii. În anumite cazuri  poŃi evita cezariana prin intermediul unor intervenŃii specifice, 

Obstetricienii şi ginecologii serviciului pot să-Ńi explice care sunt oportunităŃile pe care le oferă. Una dintre ele este 

modificarea externă a poziŃiei fătului când este în poziŃie podalică (cu capul în sus şi picioarele în jos). 
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Ce se întâmpl ă imediat dup ă naşterea în spital? 

În anumite spitale este posibil ca al tău copil să stea împreună cu tine 24 de ore din 24 (rooming in), situaŃie care 

favorizează ataşamentul între mamă şi copil şi alăptarea la sân. Copilul este consultat în mod regulat de către pediatru, 

chiar şi când rămâne alături de tine. Înainte de a pleca de la spital poŃi alege medicul pediatru pentru copilul tău. Dacă nu 

sunt complicaŃii te poŃi întoarce acasă după o perioadă cuprinsă între 48 şi 72 de ore după naştere. 

 

Ce pot s ă fac dac ă am dubii când m ă întorc acas ă dup ă naştere? 

După naştere parcursul tău continuă. La dispensar vei găsi personal calificat şi disponibil care te va putea susŃine, îŃi va 

da răspunsuri clare şi sugestii. Este aşadar important să te întorci la dispensar după naştere: poŃi fixa o programare când 

ieşi din spital. În unele dispensare poŃi cere o vizită gratuită acasă a obstetricianului. În toate dispensarele poŃi cere prima 

vizită a medicului pediatru care trebuie să fie făcută în prima lună a copilului tău.  

Dacă ai alături de tine alte femei care au avut deja copii, poŃi să te confrunŃi cu ele în această privinŃă: informaŃi-vă dacă în 

zona voastră există un grup de susŃinere pentru mamele care alăptează. 

 

Ce drepturi am ca şi mam ă, fiind un cet ăŃean str ăin? 

Dacă nu eşti comunitară, nu ai un permis de şedere, şi eşti însărcinată, poŃi obŃine un permis de şedere pentru tine şi 

pentru soŃul tău valabil pe perioada sarcinii şi pe primele şase luni după naştere, prezentând în chestură certificatul de 

sarcină care atestă luna de sarcină şi data probabilă a naşterii. Cu acest permis  te poŃi înscriere la serviciul sanitar, până 

la şase luni după naştere. Toate femeile străine, chiar dacă au doar carnetul pentru Străinii PrezenŃi în mod Temporar 

(Carnetul STP), au dreptul pe timpul sarcinii să facă în mod gratuit în cadrul dispensarelor, spitalelor publice şi structurilor 

acreditate, analize clinice şi de laborator, vizite de specialitate, cursuri de sprijin pentru naştere, internarea în vederea 

naşterii şi îngrijirile pentru eventualele boli ce pot apare în consecinŃa naşterii. Dacă eşti comunitară sau nu, cu permis de 

şedere şi trăieşti în condiŃii economice foarte dificile, poŃi să verifici împreună cu serviciile sociale ale primăriei sau cele 

ale Regiei Sanitare Locale (AUSL) dacă ai dreptul la un ajutor. Dacă eşti comunitară sau nu, cu permisul de şedere a 

ComunităŃii Europene (permisul de şedere CE) pentru rezidenŃii de lungă perioadă, poŃi să te adresezi serviciilor sociale 

pentru a verifica dacă ai dreptul la alocaŃia pentru maternitate. 

Dacă eşti comunitară sau nu, cu sau fără permis de şedere şi trăieşti în condiŃii economice dificile, poŃi verifica cu 

asistenta socială de la dispensar sau primărie dacă ai dreptul la un ajutor.  

Dacă eşti comunitară sau nu, cu permisul de şedere a ComunităŃii Europene (permisul de şedere CE) pentru rezidenŃi de 

lungă perioadă, te poŃi adresa la URP la primărie pentru a verifica dacă ai dreptul la indemnizaŃia pentru mama care nu 

lucrează. 

 

 

ASISTENłA DE DUPǍ NAŞTERE ŞI PEDIATRICǍ 

 

E mai bine s ă se alăpteze la sân? 

Laptele matern este cea mai bună hrană pentru copil, face bine la sănătatea acestuia, la creşterea şi dezvoltarea lui. 

Alăptarea întăreşte raportul dintre mamă şi nou-născut. Alăptarea are efecte benefice şi pentru sănătatea mamei. PoŃi 

alăpta la sân fără probleme chiar dacă ai născut prin cezariană. 

Alăptarea excluzivă la sân este forma cea mai bună de alimentare din primele şase luni de viaŃă a copilului  tău. În urmare 

îi vei putea adăuga alte alimente dar până când este posibil continuă să alăptezi la sân. Dacă ai probleme sau dubii sau 

vrei un sfat mergi la dispensar unde vei găsi ajutorul de care ai nevoie. 
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Când trebuie s ă-l alăptez? 

Dacă poŃi lasă-i copilului tău posibilitatea de a suge în funcŃie de nevoile sale, pentru că acest lucru îŃi garantează faptul 

că propriul copil ia cantitatea de lapte de care are nevoie. Alăptând de altfel stimulezi 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 Sanitar NaŃional 

(SSN) cât şi în cazul în care ai carnetul pentru Străinii PrezenŃi în mod Temporar (Carnetul STP). Până la vârsta de şase 

ani, fiul tău are dreptul la vizite de specialitate, analize de laborator şi alte evaluări gratuite dacă venitul tău familial brut – 

adică venitul familiei tale cu taxe incluse - nu depăşeşte o anumită sumă prestabilită de lege. Dacă vrei mai multe 

informaŃii adresează-te la biroul tichet de la Regia Sanitară Locală (AUSL).  

 

De ce trebuie s ă aleg medicul pediatru? 

Medicul pediatru îngrijeşte în mod gratuit copilul tău  începând cu primele momente după naştere şi pe toată perioada 

creşterii, cu controale periodice. ToŃi copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani au dreptul la asistenŃă pediatrică; poŃi alege 

medicul pediatru înainte de a ieşi din spital după naştere. 

 

Cum pot alege medicul pediatru? 

Dacă ai un permis de şedere, pentru alegerea medicului pediatru unul din părinŃi trebuie să meargă la AUSL cu un act de 

identitate şi libretul sanitar şi declari 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. PărinŃii pot alege medicul dorit din lista de la AUSL de 

referinŃă. Dacă nu ai un permis de şedere nu poŃi  alege  pediatrul, dar în orice caz copilul tău are dreptul la îngrijirile în 

ambulatoriu şi poate fi vizitat gratuit de către orice medic pediatru făcând în prealabil o rezervare. 

 

Când pot s ă contactez medicul pediatru? 

Medicul pediatru vizitează copiii în propriul dispensar deschis cinci zile pe săptămână, adică de luni până vineri. În cazul 

în care copilul tău – înscris la SSN – este bolnav şi nu se poate deplasa de acasă, dacă ai ales medicul pediatru poŃi cere 

o vizită la domiciliu. Pediatrul însuşi va face o evaluare dacă vizita este necesară. Trebuie să soliciŃi vizita pediatrului la 

domiciliu până la ora 10,00 dimineaŃa pentru a putea veni in cursul zilei. Dacă soliciŃi vizita după ora 10,00 pediatrul va 

veni până la ora 12,00 a zilei următoare. Sâmbăta şi înainte de sărbători medicul pediatru poate fi contactat la telefon 

între orele 8,00 şi 10,00. Sâmbăta şi înainte de sărbători după ora 10,00 te poŃi adresa la garda de prim ajutor (guardia 

medica). În orice caz pediatrul răspunde la cererile urgente în cel mai scurt timp posibil.  

 

Care este rolul medicului pediatru pentru s ănătatea copilului meu? 

Medicul pediatru se ocupă de sănătatea copilului tău, aşadar descoperă (diagnoză) şi  vindecă (tratează) bolile dar şi le 

previne. Pentru acest motiv sunt instituite aşa-numitele „bilanŃuri de sănătate”, adică vizite complexe care prevăd vizita 

normală şi unele investigaŃii specifice (analize preventive). BilanŃurile de sănătate sunt vizite programate prevăzute la 

intervale precise; pediatrul va informa părinŃii copiilor . 

 

Care sunt vaccinurile pentru copilul meu? 

Vaccinurile sunt puternic recomandate pentru prezervarea sănătăŃii copilului şi a comunităŃii. În Toscana există un 

calendar regional al vaccinaŃiilor pentru toŃi copii şi vaccinarea este gratuita   şi pentru imigranŃii fără permis de şedere. 

PoŃi să te adresezi la dispensar sau la Centrul Social Sanitar Districtual  pentru a avea mai multe detalii. 
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CONTRACEPłIA 

Cum pot s ă evit sarcinile nedorite? 

Folosirea corectă a metodelor contraceptive permite evitarea sarcinilor nedorite 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 le utilizezi corect şi nu au 

efecte negative pentru viitoarea fertilitate. 

 

Ce tip de anticoncep Ńionale sunt disponibile în Italia? 

Prezervativul 

ContracepŃia hormonală 

Spirala sau dispozitivul intrauterin (contraceptiv IUD) 

Metode naturale de contracepŃie 

Te poŃi adresa la dispensar pentru a fi îndrumată în alegerea contraceptivului cel mai adecvat pentru tine  

 

Ce este prezervativul şi cum se folose şte? 

Este o metodă contraceptivă de barieră şi consistă într-o membrană subŃire de cauciuc natural  în care se introduce 

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 raporturi ocazionale sau nu au relaŃii stabile. 

Prezervativul este unica metodă contraceptivă care protejează de bolile cu transmitere sexuală, printre care, HIV/AIDS, 

hepatite, sifilis, gonoree. Folosirea prezervativului reduce până la 90% posibilitatea unei sarcini. Este important să fie 

cumpărate cele care sunt supuse la controale de calitate, fiind atenŃi la data de scădere şi la modalitatea de conservare: 

evită expunerea produsului confecŃionat la temperaturi prea înalte. 

 

Ce este contracep Ńia hormonal ă? 

Este o metodă contraceptivă compusă din mici doze de hormoni care împiedică ovulaŃia. Trebuie să le iei în mod continuu 

şi, dacă sunt utilizate în mod corect, reduc de până la 99,9% posibilitatea apariŃiei unei sarcini. Fac parte din acest grup: 

· pilula, ce trebuie luată pe cale orală în fiecare zi. Te poŃi informa la dispensar cum trebuie să o iei. Fiecare tip de pilulă 

are instrucŃiunile sale de folosire. Există un tip de pilulă ce poate fi luată şi pe perioada alăptării şi nu are efecte negative 

asupra producŃiei laptelui şi a sănătăŃii copilului. Majoritatea pilulelor trebuie plătite dar există şi anumite tipuri ce sunt 

gratuite.  

· plasturele, ce este aplicat pe piele şi schimbat o dată pe săptămână; 

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

Pentru a cumpăra în farmacie diversele tipuri de anticoncepŃionale hormonale este necesară prescrierea medicală pe 

care o poŃi cere la dispensar sau doctorului de familie în mod gratuit. 

 

Ce este spirala sau dispozitivul intrauterin (IUD) şi cum se folose şte? 

Spirala (IUD) este un dispozitiv de plastic ce vine introdus în interiorul uterului de către ginecolog. AcŃionează iritând 

mucoasa uterului împiedicând în acest fel sarcina. Este de dimensiuni mici şi femeia nu îi simte prezenŃa, nici măcar în 

timpul contactelor sexuale. 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 apariŃiei unei 

sarcini. Pentru aplicarea şi înlăturarea ei şi pentru efectuarea controalelor periodice necesare trebuie să vă adresaŃi 

dispensarului. 
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Ce sunt metodele contraceptive naturale? 

 Metodele contraceptive naturale se bazează pe abstinenŃa de la raporturile sexuale cu penetrare în timpul perioadei 

fertile a fiecărui ciclu menstrual, adică în zilele aproape de ovulaŃie. PoŃi calcula perioada ta fertilă în diverse moduri, 

întreabă cum la dispensar. Calculul nu rezultă întotdeauna sigur din cauza variabilităŃii ciclului femeilor. Din acest motiv 

metodele naturale au o eficacitate redusă în contracepŃie. 

 

Şi coitul întrerupt este o metod ă contraceptiv ă? 

Coitul întrerupt, ce consistă în extragerea penisului din vagin înainte de ejaculare, nu este eficace ca şi metodă 

contraceptivă, pentru că deja în lichidul pentru lubrifiere produs de către bărbat la începutul raportului, pot să existe 

spermatozoizi capabili să fecundeze. 

 

Dacă am avut un raport cu risc de sarcin ă, ce trebuie s ă fac? 

Trebuie să te adresezi dispensarului (sau la urgenŃe, sau la doctorul de bază) cât mai repede cu putinŃă pentru 

consultanŃă şi pentru o eventuală prescriere de anticoncepŃionale de urgenŃă. 

 Există două metode: a) 

pilula de a doua zi (ce conŃine hormoni): trebuie luată  cât mai repede, 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 părinŃii acestora să fie informaŃi; b) spirala: 

trebuie să fie introdusă în primele 5 zile de la raportul neprotejat. 

 

 

 

ÎNTRERUPEREA VOLUNTARǍ DE SARCINǍ (IVG) 
 

Ce pot s ă fac dac ă îmi dau seama c ă aştept un copil şi am dubii în ceea ce prive şte continuarea sarcinii? 

PoŃi să mergi la dispensar unde vei putea găsi un personal ce te va putea asculta şi sprijini în alegerea pe care o vei face. 

Dacă decizia ta de a întrerupe sarcina este legată de motive economice, familiale sau sociale sau psihologice, te vor ajuta 

să verifici dacă serviciile sociale îŃi pot da un sprijin, chiar şi economic, pentru a putea Ńine şi creşte copilul. 

 

Dacă oricum nu pot s ă Ńin copilul, este posibil s ă fac un avort în Italia? 

Legea italiană (L. 194/1978) îŃi dă posibilitatea întreruperii sarcinii în primele 12 săptămâni şi 5 zile de sarcină într-un 

anonimat absolut şi nu este necesar acordul partenerului. Avortul poate fi făcut doar în structurile sanitare publice sau 

convenŃionate. Dispensarul garantează asistenŃa şi femeilor care nu sunt în regulă cu permisul de şedere. După a 

nouăzecea zi de sarcină este posibilă 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 substanŃe, poate fi ineficace sau periculos pentru sănătatea şi viaŃa femeii. 

 

Pot să fac o întrerupere voluntar ă de sarcin ă (IVG) dacă sunt minor ă? 

Dacă ambii părinŃi sunt informaŃi, este suficientă autorizarea lor. Dacă părinŃii tăi nu sunt sau dacă nu vrei să-i informezi, 

adresează-te la dispensar unde asistentul social te va ajuta să găseşti calea cea mai bună de urmat respectând decizia 

ta. 
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Ce trebuie s ă fac pentru a putea recurge la avort (IVG)? 

După ce ai făcut testul de sarcină în laborator, poŃi să mergi la dispensar pentru a face o vizită şi pentru a verifica de câte 

săptămâni eşti însărcinată. După verificarea motivelor alegerii tale, alternativele posibile şi posibilităŃile de contracepŃie de 

folosit în viitor, îŃi va fi eliberat un document pentru a face întreruperea voluntară de sarcină, prezentând un document 

valabil. Acesta permite fixarea intervenŃiei la o structură spitalicească începând de la a şaptea zi după eliberarea lui. 

IntervenŃia poate fi efectuată pe cale chirurgicală sau farmacologică (Pilula RU 486): cu ajutorul medicilor de la spital vei 

putea decide care este modalitatea cea mai indicată pentru tine. IntervenŃia se efectuează respectând confidenŃialitatea . 

După aproximativ o lună de la intervenŃie este important să vă prezentaŃi la dispensar pentru o vizită de control. După 

obŃinerea certificatului şi înainte de intervenŃie, ai oricum posibilitatea să-Ńi schimbi decizia în orice moment şi să te 

prezinŃi din nou la dispensar pentru a vorbi despre acest lucru cu personalul. 

 

Ce riscuri prezint ă avortul (IVG) pentru sarcinile succesive? 

Efectuarea unui avort nu împiedică posibilitatea de a avea copii după aceea, dar nu trebuie considerat o metodă de 

contracepŃie pentru că recursul repetat poate grava în mod negativ asupra sănătăŃii fizice şi psihice a femeii. 

 

Ce pot s ă fac dac ă nu pot s ă-mi Ńin copilul, dar nici nu vreau s ă avortez? 

Potrivit legii italiene (L. 127/1997) poți națte la spital fără să declari numele tău şi fără să recunoşti copilul tău, fără nici 

un risc de fi semnalată autorităŃilor. Copilul va fi deci dat în adopŃie unei familii care într-un timp foarte scurt îl va lua în 

îngrijire. Ai oricum o perioadă de 10 zile pentru a recunoaşte copilul, în cazul în care îŃi schimbi ideea şi decizi să îl Ńii. În 

Toscana femeile care decid să nu recunoască copilul sunt susŃinute şi ajutate de Proiectul Mama Secretă. 

 

 

PREVENłIA ONCOLOGICĂ 
 

Regiunea Toscana prevede 3 programe de screening gratuite: 

1) pentru tumoarea colului uterin, care se efectuează prin intermediul testului Papanicolau, 

2)  pentru tumoarea la sân care se efectuează prin intermediul unui examen numit mamografie 

3)  pentru tumoarea colorectală, care se efectuează prin intermediul analizei sângelui ocult prezent în excremente şi 

e prevăzut fie pentru femei cât şi pentru bărbaŃi cu vârsta între 50 şi 70 de ani. 

Dacă eşti rezident vei primi direct acasă invitaŃia în care este comunicată data fixată pentru efectuarea acestor teste. PoŃi 

să schimbi data examenului telefonând la numărul prezent în scrisoare. Dacă nu ai primit această invitaŃie chiar dacă ai 

împlinit vârsta recomandată indicată pentru efectuarea screening-ului poŃi să te adresezi dispensarului sau să telefonezi 

direct la num ărul verde 800556060 . 

 

Ce este un screening? 

Screening-ul oncologic (al tumorilor) este o analiză oferită populaŃiei de sistemul sanitar prin intermediul unor analize 

diagnostice;  are ca obiectiv individualizarea precoce a alterărilor care ar putea în timp, dacă nu sunt recunoscute şi 

tratate, să producă apariŃia unei tumori. 

Este foarte important să fie urmate toate indicaŃiile şi investigaŃiile propuse de operatorii sanitari pentru verificarea statului 

tău de sănătate. 
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Care sunt femeile ce sunt invitate s ă facă aceste examene? 

Testul Papanicolau.  SSN invită toate femeile italiene şi străine prezente în mod legal în Italia  cu vârsta cuprinsă între 

25 şi 64 de ani să efectueze gratuit testul. După primul examen, dacă răspunsul este negativ, vei fi invitată să-l repeŃi la 

fiecare 3 ani. 

Mamografia. SSN invită toate femeile italiene şi străine prezente în mod legal în Italia cu vârsta cuprinsă între50 şi 69 de 

ani să efectueze mamografia gratuit la fiecare doi ani. 

  

În ce consist ă acest examen? 

Testul Papanicolau. Este un examen simplu şi care nu produce dureri care se efectuează  în vaginul femeii cu o spatulă 

şi o periuŃă. Operatorul recoltează o mică cantitate de material prezent pe colul uterin, îl depune pe o lamelă de sticlă şi îl 

trimite la laborator pentru analiză. 

Mamografia. Este o radiografie a sânului care utilizează raze X foarte slabe  şi care nu sunt în nici un caz dăunătoare 

sănătăŃii. Este un examen simplu şi rapid, a cărui execuŃie cere maxim o jumătate de oră.   

 

Ce înseamn ă dacă mă cheam ă din nou?  

Testul Papanicolau. Dacă testul relevă 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 indică faptul că sunt necesare alte examene. Uneori este 

suficient doar să fie repetată mamografia, în alte situaŃii este necesară o ecografie sau o mică prelevare de Ńesut 

(biopsie). Noua convocare nu trebuie în nici un caz să te alarmeze pentru că nu înseamnă în mod necesar prezenŃa unei 

tumori: de fapt, alterările suspectate la început pot fi excluse de verificările şi examenele succesive.  

Acest examen poate preveni apari Ńia unei tumori? 

Testul Papanicolau.  Efectuarea testului Papanicolau în mod regulat este modalitatea cea mai bună pentru a individualiza 

din timp schimbările colului uterin. În cele mai multe cazuri individualizarea şi tratarea din timp a acestor schimbări 

înseamnă prevenirea dezvoltării unei tumori.  

Este important de ştiut că există factori ce pot creşte riscul apariŃiei unei tumori, ca de exemplu faptul de a avea mai mulŃi 

parteneri,  de a trăi în condiŃii socio-economice dezavantajate, etc.   

Mamografia.  Efectuarea unei mamografii în mod regulat reprezintă cea mai bună metodă pentru a individualiza precoce 

schimbările la sân. Este de asemenea importantă observarea şi autopalparea propriului sân, făcând atenŃie la zonele 

întărite, la noduli, la schimbările pielii sau la ieşirea de lichid din mamelon, dureri. Comunică imediat anomaliile observate 

propriului medic sau la dispensar. 

Dacă sunt cazuri de tumoare la sân în cadrul familiei,  este indicat ca mamografia să fie făcută anticipând vârsta 

recomandată. 

 

Ce este menopauza şi ce trebuie s ă fac când aceasta se manifest ă? 

Menopauza nu este o boală, e un moment fiziologic absolut normal ce reprezintă pentru o femeie terminarea  vârstei 

fertile. De fapt consecinŃa cea mai vizibilă este dispariŃia menstruaŃiilor. În cea mai mare parte a cazurilor menopauza se 

prezintă în jurul vârstei de 50 de ani, dar vârsta medie în mod normal oscilează între 45 şi 53 de ani.  E un moment de 

schimbare , de aceea este important să te ocupi de bunăstarea ta fizică şi psihică. Când intri în această fază, trebuie să 

acorzi multă atenŃie alimentaŃiei şi mişcării fizice pentru a preveni riscul de fracturi ale oaselor datorite diminuării calciului 

din sânge (osteoporoză), mai frecvente în menopauză, de boli vasculare (legate de circulaŃia sângelui şi a vaselor 

sanguine) şi de tumori la sân. łine    sub control propria stare de sănătate, adresându-te dispensarului sau medicului tău 

de încredere. 
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Serviciul Sanitar în Italia: pentru a şti mai mult 
 

SSN → 
SERVICIUL 
SANITAR 
NAłIONAL 

Serviciul Sanitar NaŃional este un complex de structuri care tutelează sănătatea 
persoanelor, unde poŃi găsi asistenŃă şi îngrijiri.  

 
 

AUSL →  
REGIA SANITARĂ 
LOCALĂ 

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

 

CARNETUL STP→ 
STRĂINII 
PREZENłI ÎN 
MOD TEMPORAR  

Dacă eşti  o femeie străină şi nu ai un permis de şedere regular, poŃi să beneficiezi 
oricum de asistenŃa sanitară, cerând carnetul STP.  PoŃi 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 naŃional. Nu-ti asumi nici un risc mergând la o structură sanitară publică: 
nu vei fi semnalată la autorităŃile de poliŃie.  

 

PUNCTELE 
PENTRU 
NAŞTERE 

Punctele pentru Naştere sunt structuri spitaliceşti ce te îngrijesc în momentul 
naşterii, în totală siguranŃă. În Toscana se găsesc 34  de Puncte pentru Naştere.  

 

Pentru a te înscrie la SSN 

Eşti o cet ăŃeancă 
extra-comunitar ă 
cu un permis de 
şedere regular 
sau carte de 
şedere?  

Mergi la regia sanitară cu aceste documente: 

1. Copie după PDS (Autocertificarea motivului de şedere în caz de PSE) 
2. Documentul de identitate 
3. Codul fiscal (Autocertificare) 
4. ReşedinŃa (Autocertificare) sau declaraŃia de stabilire a locuinŃei 
5. Înscrierea la Centrul de Plasare a ForŃelor de Muncă (în cazul celor fără 

ocupaŃie) 

o cet ăŃeancă 
comunitar ă? 

Mergi la regia sanitară cu aceste documente:  
1. Autocertificarea  datelor tale de stare civilă 
2. Certificatul de rezidenŃă sau o autocertificarea din care să rezulte rezidenŃa 

sau domiciliul tău pe teritoriul de competenŃă a AUSL   
3. Contractul de muncă (dacă aveŃi un loc de muncă subordonat) sau înscrierea 

la Camera de ComerŃ (dacă aveŃi un loc de muncă autonom) sau o înscriere 
pe listele persoanelor în şomaj  a Centrului pentru OcupaŃie (dacă aŃi pierdut 
locul de muncă precedent) sau dacă sunteŃi în posesia unuia dintre aceste 
formulare eliberate de către structura sanitară din Ńara de provenienŃă: E106, 
E109, E121, E120  

4. SituaŃia  familiei dacă eşti o cetăŃeancă comunitară în întreŃinerea unui 
cetăŃean italian, sau în întreŃinerea unui cetăŃean comunitar ce are un loc de 
muncă subordonat sau autonom  

5. Codul fiscal  
 

Eşti o cet ăŃeancă 
străina care nu  

Ai în mod egal dreptul la prestările Serviciului Sanitar NaŃional. În cadrul acestei 
asistenŃe sunt garantate, în mod particular, tutela maternităŃii şi sănătatea minorului. 
Pentru a avea acces la aceste servicii, cere Carnetul STP.  
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este în regul ă cu 
normele privind 
intrarea şi 
şederea pe 
teritoriul italian?  
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REGIA SANITARĂ 
CENTRALĂ 

TELEFONICĂ 
INTERNĂ 

URP N° GRATUIT ADRESE WEB REGII 
SANITARE USL 

 
ASL1 Massa e 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  


