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Annan Information
Blodtestet är att kontrollera om du är anemisk och att ta reda på din blodgrupp. Antalet
kliniker som levererar aborttjänster minskade med 6% under denna period (från 839 till 788).
Använd inte tamponger, dusch, eller ha samlag i en vecka. Du kan dock välja att inte se
sonogrambilderna eller höra ljudet, och det finns undantag för att få en verbal förklaring av
sonogramresultaten. Det finns många synpunkter bland pro-choicers, men i grunden tror de att
kvinnan ska ha full kontroll över vad som händer med kroppen. Den medicinska
klassificeringen ändras från ett embryo till ett foster. I det här fallet borde samhället göra allt
för att hjälpa kvinnan om hon vill föda sitt barn. Mitt konto Visa e-tidningen Hantera dina

nyhetsbrev Visa dina Insider-erbjudanden och mer Medlems ID-kort Chat Support Chat
Support Support Support Logga ut Få nyheter Dela den här berättelsen. Det kan ha varit en
abort som utförts korrekt av alla normer som smittats. Denna aspekt av lagen var inte inför
domstolen i förevarande fall.
Du står inför ett moraliskt dilemma eftersom violinisten har rätt att leva genom att vara
medlem av mänskligheten; det verkar inte finnas någon möjlighet att koppla bort honom utan
att bryta mot denna rätt och därmed döda honom. Men samhället skulle troligen lägga lite
informellt tryck på den gravida kvinnan för att påverka hennes beslut att inte ha abort. ACOG
Practice Bulletin nr 67. Obstetrics and Gynecology, 106 (4): 871-882. Vissa kvinnor väljer att
ha abort snarare än att ta hand om ett svårt funktionshindrat barn. Den 14: e uppgav att
förbudet inte skulle begränsa rätten att distribuera information om aborttjänster utomlands.
Om du har tvivel om ditt beslut eller om du behöver stöd för din speciella situation, finns en
specialiserad socialarbetare också att träffa dig. Det innebär att information inte kan delas med
någon annan utan att du är överens. Det finns inga tecken på att sugkretsarabort påverkar
kvinnans förmåga att få barn när hon är redo. De 7% av abortpatienterna som var tvungna att
vänta mer än 14 dagar mellan att boka ett möte och få proceduren var mer benägna att ha blivit
utsatta för störande livshändelser eller att bo i ett tillstånd med en önskad väntetid. 24. Oavsett
hur långt längs graviditeten är en kvinna alltid valet att göra vad hon anser är bäst för henne.
Krisen om sexuella övergrepp Omedelbart stöd är tillgängligt 24 timmar om dygnet på (812)
855-8900. Inte bara är det bra lagstiftning, men det har stöd av en majoritet av det amerikanska
folket. Du bör ta ett mellanmål att äta efter proceduren. Hon har kampat mot det åttonde
ändringsförslaget "sedan Savita".
Innan du lämnar kommer du att bli påminnad om instruktionerna att följa efter din procedur,
och du får recept på din valda preventivmedel. Kliniken eller IU Health Center kan hjälpa dig
att bestämma vad som passar dig. Royal College of Obstetricians och Gynekologer. s. 9.
Arkiverad från originalet (PDF) den 27 juli 2013. Ett antal ord eller fraser kommer ofta att
hänvisas under folkomröstningskampanjen. Läkaren kommer att applicera nummerande
medicinering (lokalbedövning) till livmoderhalsen. För att förklara detta resultat konstaterar
forskarna att medan andra faktorer också kan vara till spel "visar skillnaden i skillnaden att
Medicaid täckning av abort har en viktig inverkan på fattiga kvinnors förmåga att avsluta
oönskade graviditeter." Samtidigt studerades en studie publicerad av Journal of Health
Economics 1999 betraktade effekterna av avbrott i abortfinansiering i North Carolina (som
betalade för abort fram till 1995). Han förberedde för publicering den första versionen av
National Abort Federation Program Standards for Abort Services, släppt 1981. Det röstade
med 14 till 6 (med en nedlagd röst) till förmån för upphävandet. Ring oss på 0800 11 77 85
eller gör en bokning för din uppföljning. Wade-beslutet, som bekräftade kvinnans rätt till
abort, och även USA: s högsta domstolsplanerade föräldraskap i sydöstra Pennsylvania v.
Stanek, Mokena, IL. "Underkommitté för konstitutionen, domstolskommittén, USA: s
representanthus, 20 juli 2000.
Många restriktioner avstår i nödsituationer. Den andra medicinen är misoprostal och kan ges
samtidigt som den första medicinen eller du kommer tillbaka till kliniken mellan 1 och 3 dagar
senare. Tre specialister krävs när hotet mot en kvinnas liv är i fara med självmord. Observera
att vi inte kan ge några personliga råd via denna feedbackformulär. Cirka hälften av alla
graviditeter är oplanerade, och i en av fem graviditeter väljer en kvinna att ha abort. Centers
for Disease Control och Prevention, National Center for Health Statistics. Var vänlig och säg

om du är - mycket nöjd, något nöjd, något missnöjd eller mycket missnöjd. I bästa fall kan
man hävda att zygoten potentiellt kan utvecklas till en människa. Din läkare kommer att ge dig
abort antingen genom att du får ett piller att ta eller genom att utföra ett förfarande på
läkarmottagningen. Ring 9-1-1 eller det lokala nödnumret omedelbart. FRC vill hjälpa till att
bygga en livskultur och hävdar att allt mänskligt liv är en gåva som ska uppskattas.
En lokalbedövning kan injiceras i livmoderhalsen eller du kan ha en lätt allmänbedövning så
att du sover under proceduren. Samma regel gäller fortfarande från och med juni 2008.
Utvecklingen av denna teknik har lett till sex-selektiv abort, eller avbrytandet av ett foster
baserat på kön. Detta är inte sant. Många studier har visat att abort inte orsakar långsiktiga
psykiska problem eller problem med att bli gravid. Chapel Hill: University of North Carolina
Press. s. 30. ISBN 978-0-8078-4675-9. Till exempel kan ett ben rippas av fostret eftersom det
dras genom livmoderhalsen och ur kvinnan. Att spendera nio månader gravid med ett barn du
inte tror att du är beredd att förälder kan vara svårt, men att ta ditt ofödda barns liv är ett
beslut som du aldrig kan vända om. Detta är en märklig platt och inte överbelastad motorväg.
" Förfarandet tar bara ca 5-10 minuter och det finns inga sår eller stygn.
Kvinnor kunde sluta graviditet före livskraft med hjälp av medicinsk personal. Att
tillhandahålla tidig abortvård i primärvårdsinställningarna är säker, effektiv och expanderar
åtkomst. Männen, som motsätter sig abort, sa att de var där för att tyst be. Jag gick in i det
smutsiga tvättstugan för att kasta bort något, och där på bordets metalldel med ingenting
under, fanns det ett foster, en bebis som rör sig kraftigt och bara ligger där. Han tog henne för
en röntgen som visade lunginflammation bilateralt. " För andra - särskilt de som inte är gifta
och inte redo att bli föräldrar - verkar det som början på en mardröm. Men rapporter som
beskriver undermåliga hälsotillstånd vid abortcentra över hela landet berättar om en annan
historia. Karakteristik av abortpatienter i USA 2014 och förändringar sedan 2008.
I vissa stater driver politiker genom lagar som förbjuder de flesta aborter. Du kan resa så snart
du känner dig väl nog för att efter proceduren men vi rekommenderar inte Marie Stopes
medicinska process för kvinnor som reser ett betydande avstånd (med flyg eller väg).
Redigerad av Dr. Harvey Marcovich. Scarecrow Press, 2006. Indiana lag kräver att en kvinna
ger samtycke minst 18 timmar innan en abort. North Dakota, Ohio, Indiana och Louisiana
antog lagstiftning för att förbjuda läkare från att utföra aborter om den enda anledningen är på
grund av en diagnos av Downs syndrom; Utahs lagstiftare diskuterar en sådan proposition.
Detta kallas frivillig uppsägning av graviditeten, eller enklare, en abort. Även om många stater
kräver att inducerade aborter rapporteras inkluderar endast en på sina register som identifierar
data som kan användas för att länka dessa poster med andra datorer. Om du är under 16 år
behöver dina föräldrar vanligtvis inte höra.
Vi inser att kvalitet, prisvärd helhetsvård, bevisbaserad sexutbildning och ett komplett utbud
av familjeplaneringstjänster bidrar till att minska antalet oavsiktliga graviditeter och därigenom
minska abortbehovet. På dagen för ditt förfarande Ta med två identifikationsdelar med dig.
Om du är mellan 6 och 12 veckor gravid, tar avtalet cirka tre timmar. Vi kan behöva boka ett
möte för att du ska återvända på en separat dag, beroende på läkarens tillgänglighet.
Återföring av vasektomi är ett förfarande för att återgå till rören som skars under vasektomi
(se. Det innebär att suga ut munnen och innehållet i livmodern försiktigt med ett litet plaströr.
Pro-livsrörelsen argumenterar i allmänhet för att livet blir mänskligt liv vid
befruktningspunkten. Därför är det viktigt att varje kvinna har tillgång till överkomlig
preskontroll, så hon kan välja och konsekvent använda den metod som fungerar för henne.

Men även om fostret är en mänsklig livsform följer det inte nödvändigtvis att det bör skyddas
av det faktum, simpliciter. En kvinna kan beviljas abort i fall av våldtäkt eller andra sällsynta
övergrepp, potentiella fosterskador eller för att bevara mental eller fysisk hälsa. Detta är
ovanligt och förekommer hos färre än en av 100 kvinnor. Observera att vissa artiklar
innehåller de citerade fraserna mer än en gång och sålunda kan de angivna siffrorna
representera en undercount. En studie av 173.279 Kalifornien kvinnor som hade
statsfinansierad förlossning eller abort 1989 visade att 53 av dem begick självmord inom åtta
år efter deras förlossning eller abort. Av alla graviditetsrelaterade komplikationer i New York
och Kalifornien var 20% beroende av aborter.

