Informatii despre consilierea pentru diagnoza prenatala in BadenWürttemberg
Toate femeile gravide sunt confruntate cu examene medicale prenatale. Prin aceste examene
medicale se pot face afirmatii (mai mult sau mai putin sigure) despre starea de sanatate sau despre
un posibil handicap al fatului.
Oferta examenelor medicale prenatale este foarte complexa si acestea le pun pe gravide dar si pe
partenerii lor intr-o situatie foarte dificila de a lua hotarari. Daca si care examene medicale se vor
face hotaraste doar gravida. Medicii trebuie sa o informeze pe gravida in mod profund pentru ca ea
sa poata lua decizia potrivita ei.
Pe langa consilierea medicala gravida are posibilitatea de a face o programare la un centru de
consiliere al gravidelor unde se poate informa si despre teme din punct de vedere etic:
•

Care examen medical prenatal este potrivit in acest moment?

•

Ce consecinte ar avea un rezultat pozitiv al unui examen medical prenatal?

•

Ce posibilitati exista pentru mine/ noi pentru a ne desfasura si trai viata cu un copil cu handicap?

•

Daca copilul e handicapat ce posibilitati de ajutor exista atat din punct de vedere financiar
das si moral?

Consilierea psihosociala din centrele de consiliere pentru gravide este gratuita si de buna voie. Persoana consiliara pastreaza un rol neutral si nu va sileste sa luati o anumita decizie. Dupa posibilitati si
daca este nevoie se va angaja si un traducator sau d-voastra puteti aduce pe cineva de incredere care
sa traduca. Adresele centrelor de consiliere pentru gravide din Baden-Württemberg le gasiti pe situl
noastru de internet la “Kontakt/ Örtliche Schwangerenberatungsstellen”.
In Baden-Württemberg exista 4 centre de consiliere pentru diagnoza prenatala “Informations- und
Vernetzungsstellen Pränataldiagnostik” (= IuV-Stellen PND). Una dintre preocuparile lor principale
este ca acestea sa faca cunoscuta oferta de consiliere pentru diagnoza prenatala atat pe plan local
cat si pe plan regional. Aceste centre sustin si diferite alte profesii din acest domeniu sa colaboreze
intre ele. Adresele centrelor de consiliere pentru diagnoza prenatala le gasiti pe situl de internet la
“Kontakt/ Inforations- und Vernetzungsstellen Pränataldiagnostik”. Sau luati direct contact cu noi la
“Kontakt” si completati formularul trimitandu-ne un email.

www.pnd-beratung.de

