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Інформація з питань сексуального здоров’я і сексуальних прав
Основні положення
За наступним посиланням ви знайдете бланк заявки на отримання охоронного
статусу «S». Після заповнення цього бланку ви отримаєте письмове
підтвердження подання заявки. Після цього вам повідомлять дату й час
вашого прийому в центрі з надання притулку. На цьому прийомі буде
розглянуто вашу заявку й винесено рішення щодо надання вам охоронного
статусу «S». Разом з охоронним статусом «S» вам автоматично
надається медичне страхування в Швейцарії.
Для невідкладних випадків
За наявності паспорта, посвідчення особи або письмового підтвердження подання
заявки про надання охоронного статусу ви можете звернутися до найближчої лікарні
або лікарської практики. Ви не маєте сплачувати за цю медичну допомогу.
В гострих невідкладних випадках телефонуйте до служби невідкладної медичної
допомоги за номером 144.
Вагітність, пологи
Медична страховка покриває 100 % витрат на ведення вагітності, курси підготовки до
пологів і самі пологи. Ви можете народжувати в гінекологічній клініці, пологовому
будинку або вдома. Після пологів ви маєте право викликати акушера додому. В різних
регіонах Швейцарії проводяться спеціальні курси з підготовки до пологів, на яких
викладачки працюють разом з перекладачками.
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Переривання вагітності
У Швейцарії немає заборони на переривання вагітності. Ви маєте право
безкоштовно отримувати консультації в експертному центрі сексуального здоров’я з
усіх питань, що стосуються вагітності або переривання вагітності (список експертних
центрів сексуального здоров’я див. на сторінці 2). Витрати на переривання вагітності
покриваються медичною страховкою. В період до 12-го тижня вагітності рішення про
аборт жінка може приймати самостійно. Після 12-го тижня вагітності ситуацію має
оцінювати лікар-фахівець. Процедури переривання вагітності проводяться в клініці, а
іноді в лікарській практиці. Медикаментозний аборт можливий тільки до 9-го тижня
вагітності. Хірургічний аборт проводиться приблизно до 12-го тижня вагітності, а в
екстрених випадках навіть після 12-го тижня.
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Екстрена контрацепція
Гормональні препарати екстреної контрацепції (протизаплідні пігулки «після
статевого акту») можна придбати в будь-якій аптеці без рецепта. Ви можете купити
такий препарат після короткої консультації. Ці витрати не покриваються медичною
страховкою. Препарат екстреної контрацепції потрібно прийняти якомога швидше після
незахищеного статевого акту – не пізніше 72 або 120 годин. Препарати екстреної
контрацепції можна отримати також у багатьох центрах сексуального здоров'я
(безкоштовно або за прийнятною ціною).
Інфекції, що передаються статевим шляхом
Ви можете пройти обстеження на наявність у вас ВІЛ та інших інфекцій, що
передаються статевим шляхом. Зверніться до лікаря-фахівця, клініки або
консультаційного центру сексуального здоров’я. За раннього виявлення
інфекції більшість захворювань, що передаються статевим шляхом,
піддаються лікуванню. Якщо тест на інфекції проводиться лікаремфахівцем або в клініці, тоді ці витрати покриваються медичною
страховкою.
Життя з ВІЛ
В Швейцарії витрати на лікування ВІЛ покривається медичною страховкою.
Повідомте лікаря-спеціаліста про те, що у вас наявна ця інфекція, щоб мати
можливість отримувати необхідні ліки. Конфіденційність ґарантується
законом. У вас є питання? Зверніться до консультаційного центру поблизу
від вас або телефонуйте до організації «Aids-Hilfe Schweiz» за номером
044 447 11 11.
Найближчі до вас експертні центри сексуального здоров’я
У вас є питання відносно вашого сексуального здоров’я (контрацепція,
екстрена контрацепція, вагітність, переривання вагітності або інфекції, що
передаються статевим шляхом)? Ви опинились у скрутній ситуації? В
експертних центрах сексуального здоров’я вас безкоштовно й анонімно
проконсультують зі всіх ваших питань. На консультації у вас буде
перекладачка з російського або української мови. За цим посиланням ви
знайдете експертний центр поблизу від вас.
За цим посиланням ви знайдете свіжу й достовірну інформацію з питань
сексуального здоров'я англійською мовою і ще десятьма мовами.
Інформація українською та російською мовами на даний час відсутня.

Про нас
Організація SEXUAL HEALTH SWITZERLAND займається питаннями захисту
сексуальних та репродуктивних прав усіх людей. Ми є головною організацією по
відношенню до експертних центрів сексуального здоров’я у Швейцарії і партнером
Федерального управління охорони здоров’я (BAG).

