On es fa l’IVE?

On es pot trobar més informació
sobre aquest tema?

Sempre en centres sanitaris acreditats.

Com es pot accedir a la prestació de l’IVE
en el sistema sanitari públic?

Interrupció
voluntària
de l’embaràs

•A
 CatSalut Respon, durant les 24 hores del dia

La sol·licitud de l’IVE s’ha de fer en les unitats d’atenció
a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).
En els embarassos de risc, aquesta sol·licitud també
es pot adreçar als hospitals maternoinfantils de la xarxa
d’hospitals d’utilització pública (XHUP).

Salut, en l’apartat La salut de la A a la Z,
· aA lesCanal
fitxes que contenen informació sobre els
temes següents:
4 Contracepció
4 Infeccions de transmissió sexual
4 Interrupció voluntària de l’embaràs
4 Salut sexual
4 Sexe joves

Com es pot accedir a la prestació de l’IVE
en el sistema sanitari privat?
Es pot anar a una de les clíniques acreditades per a l’IVE.
El cost s’ha de pagar on es dugui a terme el procediment.

Aquesta informació es pot trobar a:
http://canalsalut.gencat.cat/

És confidencial l’avortament?
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, garanteix la confidencialitat absoluta en relació amb l’IVE.
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Llei orgànica 2/2010, de 3 de març,
de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs

Interrupció voluntària de l’embaràs
Què és una interrupció voluntària
de l’embaràs (IVE)?
És la finalització de l’embaràs per decisió de la dona, realitzada per professionals mèdics o sota la seva direcció
i d’acord amb la normativa legal vigent.

Quina és la normativa actual de l’IVE?
La normativa és la Llei orgànica 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.
Aquesta llei té els objectius de garantir els drets fonamentals
en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, i de regular les
condicions de la interrupció voluntària de l’embaràs i l’accés
a aquesta prestació.
També estableix mesures per garantir l’educació sexual,
per millorar l’accés als mètodes contraceptius i per disposar de programes i serveis de salut sexual i reproductiva específics.

En quins casos es pot sol·licitar l’IVE?
a) Durant les primeres 14 setmanes de gestació a
petició de la dona.
En aquest cas, és important la informació per poder decidir de forma autònoma i és obligat el període de reflexió
de tres dies entre la informació i la realització de l’IVE.

b) Fins a les 22 setmanes de gestació, quan hi
hagi causes mèdiques:
- Greu risc per a la vida o la salut de la dona.
- Risc de greus anomalies en el fetus.
c) Quan es detectin:
- Anomalies fetals incompatibles amb la vida.
- Una malaltia extremadament greu i incurable en el
moment del diagnòstic i així ho confirmi un Comitè
clínic.

Com es fa un avortament?
Tècnica farmacològica
S’administra un fàrmac que atura la progressió de l’embaràs. Unes hores més tard s’administra un altre fàrmac
que estimula les contraccions uterines i la dilatació cervical fins a l’expulsió del contingut uterí.
Tècnica quirúrgica
Amb l’utillatge adequat es dilata el coll uterí i se succiona
o s’extreu el contingut de l’úter.

Què passa després d’una IVE?
És normal un sagnat irregular i molèsties similars a una
regla després de la intervenció.
Són signes d’alarma el sagnat hemorràgic, un dolor molt
fort, la febre de 38ºC o més. En aquests casos, cal tornar
al lloc on s’ha practicat l’IVE o a l’hospital més pròxim.
La regla sol venir entre les quatre o sis setmanes després de l’IVE.

Què s’ha de fer després d’una IVE?
Durant les dues primeres setmanes després de l’IVE,
són millors la dutxa que el bany, les compreses que els
tampons i les relacions sexuals sense penetració.
Cal sol·licitar una visita a l’ASSIR per prevenir un
nou embaràs no desitjat i les infeccions de transmissió
sexual (ITS).

Les tècniques farmacològiques i quirúrgiques combinades s’utilitzen, en alguns casos, per facilitar la finalització
de l’embaràs i l’evacuació de l’úter.

A l’iniciar relacions sexuals amb penetració, fins a decidir el mètode, cal utilitzar preservatius masculins o
femenins.

L’aplicació d’un mètode o d’un altre té a veure amb
les setmanes de gestació, amb les característiques
de cada dona i amb la seva decisió.

Recordeu que sempre podeu telefonar a Sanitat
Respon, o anar a l’ASSIR o al CAP.

