
E un copil. Din prima clipă! 

• Ziua 1: Are loc fertilizarea ovulului de un 
spermatozoid. În pântecul mamei apare o 
nouă fiinŃă umană, cu cod genetic (ADN) 
propriu şi unic. 

• Săptămâna a 2-a: Copilul se fixează de 
uterul mamei. Începe dezvoltarea 
sistemului nervos. 

• Săptămâna a 3-a: Începe dezvoltarea 
vaselor de sânge. Se formează celulele 
sangvine şi celulele care vor determina 
sexul copilului. 

• Săptămânile 4-7: Începe să bată inima. 
Apar reflexele. Se formează ficatul, 
rinichii şi plămânii. 

• La 8 săptămâni, fiecare organ al corpului 
este prezent şi funcŃional. 

• Săptămânile 9-10: Copilul îşi suge 
degetul, face tumbe 

• La 12 săptămâni: Apar firele de păr. 
Copilul poate răspunde la atingeri. Are 
acum 9 cm şi 45 de grame.  

PoŃi primi ajutor 

Sarcină nedorită? Nu te grăbi! Multe cupluri 
se confruntă cu situaŃia unei sarcini neplanificate. 
Din grabă, ruşine şi din dorinŃa de a scăpa de o 
„povară”, prima şi uneori singura soluŃie la care 
cei doi se gândesc este avortul. 

Însă o decizie luată în grabă poate avea 
consecinŃe devastatoare pentru viaŃa ta. Noi îŃi 
putem sugera şi alte variante, printr-un program 
de consiliere adresat special celor ca tine. Acordă-
Ńi timp să afli mai multe. Contactează-ne! 

Ai făcut un avort? PoŃi primi ajutor! Avortul 
poate lăsa urme adânci în mintea, în trupul unei 
femei şi în relaŃiile ei sociale. Dacă te simŃi 
vinovată, tristă, dacă ai gânduri de sinucidere şi 
vise urâte, dacă ai dificultăŃi de concentrare şi 
pierderi de memorie, tulburări digestive, atacuri 
de panică, crize de plâns, coşmaruri, insomnii, 
dacă simŃi nevoia să vorbeşti cu cineva, nu ezita 
să ne contactezi. 
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CE IMPLICĂ UN 

AVORT ? 
La fel ca la orice altă procedură medicală, 
ai dreptul să fii informată. Dacă te 

gândeşti să faci un avort, iată câteva 

lucruri pe care ar trebui să le ştii: 

• Cum s-a dezvoltat sarcina ta? 

• Ce presupune un avort? 

• Ce complicaŃii pot apărea? 

 



Proceduri de avort 

Vacuum - aspiraŃia 
� Între 6 şi 14 săptămâni 
 

Colul uterin, închis, este dilatat forŃat. O 
chiuretă aspirantă (un tub cu găuri şi cu vârf 
ascuŃit, ca un cuŃit) este introdusă în uter. O 
aspiraŃie puternică produsă de o pompă 
electrică sau altă sursă de vacuum sfârtecă în 
bucăŃi corpul fătului. Uneori este necesară 
introducerea unui forceps pentru zdrobirea 
craniului copilului, structura lui fiind prea 
rigidă. 
 
Pe această temă a fost realizat filmul 
documentar „Strigătul mut”. Filmul 
surprinde, cu ajutorul unui ecograf, 
procedura unui avort. În timpul avortului,  
se poate vedea cum copilul se fereşte de 
aparatul care îl va omorî şi cum deschide 
gura larg, ca un Ńipăt disperat în faŃa morŃii. 
PoŃi viziona filmul la www.provitatv.ro  
 

Chiuretajul 

� Între 5 şi 12 săptămâni 

Se aseamănă avortului prin aspiraŃie, dar în 
acest caz, după dilatarea forŃată, corpul 
fătului este evacuat cu un intrument numit 

chiuretă, extras în afara uterului, bucată cu 
bucată, împreună cu placenta şi Ńesuturile.  

ComplicaŃii ale avortului 

Imediate sau pe termen scurt: 
• infecŃii (de la minore la fatale), sângerări, 

febră, tulburări de digestie 
• perforarea ori ruperea uterului, leziuni 

cervicale 
• sterilitate (2-5% din avorturi) 
• miros puternic al vaginului 
• avort incomplet (sarcina se poate 

dezvolta în continuare în uter) 
 
Pe termen lung: 

• creşte de 8 până la 20 de ori riscul unei 
sarcini extrauterine (risc grav pentru 
viaŃa femeii)  

• colul uterin devine incapabil să mai 
susŃină greutatea unei sarcini, ducând la 
avorturi spontane sau naşteri premature 

• risc crescut de cancer de sân sau de col 
 
Efecte asupra psihicului: 
• sentiment de culpă şi tulburări de 

personalitate (sindromul post-avort) 
• tulburări afective şi sexuale 
• depresie, lipsă de speranŃă, sentiment de 

inutilitate 
• destrămarea relaŃiilor sociale 
• sindromul „aniversării” 

• psihoze de scurtă durată 
• amintiri dureroase - retrăirea avortului  
• atacuri de panică şi crize de plâns 
• dificultăŃi de asumare a maternităŃii 
• gânduri de sinucidere 

Avortul şi cancerul de sân 

Un avort predispune femeia la cancer de 

sân. Un studiu efectuat în 1994 de către 
Universitatea Harvard asupra unui număr 
de 2.000 de femei din Grecia a descoperit 
că riscul de a dezvolta cancer de sân este cu 
51% mai mare la femeile care au făcut un 
avort. 

 


