бебето и др. Прекъсването в този срок се извършва по механизма на
раждането и е продължителна и болезнена процедура. След този период
абортът се смята за престъпление, дори да е извършен от лекар.
Аборт на момиче под 18 години се
извършва само с подпис на родителя. Момичето заедно с родител
минава задължително пред комисия преди аборта.
Най-добре е след като се установи
бременността от лекар-гинеколог,
момичето да сподели с майка си
или някой възрастен човек на когото има доверие. Има момичета,
които изпитват страх, категорично
отказват да отидат на лекар и решават сами да се справят със ситуацията. Правят си сами хормонални
инжекции, пият различни лекарства и отвари, използват други драстични средства. Такова поведение е
безсмислено и опасно. Не си позволявайте подобно невежество и престъпно поведение към самите себе си и към детето, което може да родите. Няма друго сигурно средство за прекъсване на нежелана бременност
освен аборт в медицинско заведение.
Бременността е едно от най-щастливите и най-важни
неща в живота на всяка двойка. Направете така, че
тя да бъде само желана. Изберете внимателно своя
интимен партньор и разчитайте на неговото чувство
за отговорност. Ако не желаете бременност, използвайте подходящи контрацептивни средства, след
консултация с Вашия личен лекар или гинеколог.
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Сексът е естествена и приятна част от нашия живот.
Но преждевременното започване на полов живот, преди настъпване на пълна зрелост, крие различни опасности - нежелана бременност и заразяване с полово предавани инфекции.
Да родиш дете или да направиш аборт - това е
сериозен и болезнен избор. Каквито и да са причините, решението за аборт е винаги трудно и
отговорно.
Според доклад на ООН за международното развитие България заема първо място по брой на
аборти на момичета между 15 и 19 год. в Източна
Европа.

И така –
нежелана бременност!
Тя е голямо изпитание за всяка жена, но когато се случи на младо момиче ситуацията е посложна. Значителна част от момичетата преодоляват благополучно тази криза, но някои
понасят непоправимите последици от преждевременната нежелана бременност. Когато
се констатира бременност, момичето или подобре двамата партньори заедно да преценят
какъв изход да бъде избран - прекъсване на
бременността (аборт) или износване и раждане на детето.
Всяко момиче, коeто има съмнение, че може да е
бременно, изпитва тревожно напрежение, докато разбере причината за закъснение на менструацията, което е възможно и по други причини нервно психическо и емоционално напрежение,
пътуване, болести.
Понякога, въпреки че е настъпила бременност,
се появява кървене в определения срок, известно под името “цветна бременност”.
Единствения начин да се разбере със сигурност
дали има наличие на бременност е да се отиде
на преглед при специалист - гинеколог. Отлагането може да се окаже фатално за вашия избор.

Прекъсването на бременността (абортът) крие рискове за здравето на момичетата и жените. Не трябва да се мисли, че абортът е нещо, което лесно ще
мине и ще сложи край на затрудненията. Понякога именно след аборт започват проблемите за цял живот. Въпреки
че днес абортът се извършва при вземане на всички мерки за опазване на
здравето на момичетата и жените, определен процент от тях развиват различни по тежест усложнения.
Усложненията могат да бъдат: възпаление на матката, тръбите и яйчниците,
което може да доведе до сериозни заболявания, извънматочна бременност,
безплодие, дори до смърт; перфорация
на матката, която нерядко води до
нейното отстраняване; кръвоизлив и др.
От друга страна при момичета под 16
години износването на плода и раждането са по-опасни за здравето, дори за
живота на момичето, отколкото направения аборт.
Обикновено след 19-20 годишна възраст ситуацията се променя и мотивите за правилно решение са други.
Предполага се, че повечето хора на
тази възраст са достатъчно зрели и
при наличие на бременност биха предпочели създаване на семейство пред
аборта. Ако все пак сте взели вече решението за аборт, времето е от особено важно значение.
У нас е разрешено прекъсване на бременността до 12-тата седмица или до
третия лунарен месец. Би могло да се
прекъсне бременността и до 20-тата
седмица, или петия лунарен месец,
след решение на комисия при някои специални обстоятелства - като
възраст до 16 години, болести, които
биха се влошили от продължаване на
бременността, генетични аномалии на

