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Avortul medicamentos timpuriu la domiciliu (AMTD)  

• Pentru a fi potrivită pentru AMTD trebuie să 
• La ce să vă așteptați acasă 
• După tratament 
• Confirmarea că tratamentul de avort a funcționat 
• Contactați-ne pentru sfaturi în următoarele circumstanțe 
• Date de contact 

 

Pentru a fi potrivită pentru AMTD trebuie să 

Ați ales AMTD. Acest lucru înseamnă că puteți lua cel de-al doilea set de medicamente în mediul 
de acasă decât să vă prezentați la spital pentru cel de-al doilea medicament. 

• aveți 16 ani sau peste 
• aveți o sănătate bună, fără probleme semnificative cu sarcinile precedente  
• aveți pe cineva cu dvs. acasă pe durata întregii zile a celui de-al doilea tratament 
• aveți telefon – acces la transport astfel încât să vă prezentați la clinică/spital dacă aveți 

îngrijorări  
• fiți la o distanță de 30 de minute de un spital cu o secție de urgență  
• fiți însărcinată în mai puțin de 9 săptămâni 

Vă veți prezenta la Sandyford pentru primul rând de medicamente și, la acea vizită, doctorul sau 
asistentul medical vă va explica în detaliu despre cel de-al doilea medicament și va stabili o zi și o 
oră când să îl luați. Vi se va da un pachet cu medicamente pentru ziua celui de-al doilea 
tratament, cu instrucțiuni cum să folosiți medicamentul. 

Puteți avea sângerări în perioada dintre prima zi de tratament și cea de-a doua zi de tratament. 
Dacă se întâmplă astfel, este foarte important să luați în continuare cel de-al doilea medicament – 
ambele tratamente sunt necesare pentru a garanta că avortul are succes.  

La ce să vă așteptați acasă 

Veți avea o sângerare care va fi mai abundentă decât menstruația dvs. normală și este probabil să 
includă și niște cheaguri mari. Sângerarea va începe, de obicei, în 2-3 ore de la cel de-al doilea 
tratament. Trebuie să vă asigurați că aveți suficiente absorbante mari sau de noapte acasă. Ar 
trebui să folosiți toaleta cât de des aveți nevoie și puteți trage apa ca în mod normal și puteți 
arunca absorbantele sanitare ca în mod obișnuit. 

Nu folosiți tampoane interne sau cupe menstruale.  
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După tratament 

Sângerarea va fi destul de abundentă în primele câteva zile iar apoi va deveni mai ușoară. 
Majoritatea femeilor sângerează timp de 7-10 zile în total după tratament, deși câteodată 
sângerarea poate să dureze și câteva săptămâni.  

Veți fi fertilă din nou la foarte scurt timp după tratament, așa că este important să începeți să 
folosiți contracepție imediat. Dacă ați ales pilulele contraceptive, va trebui să aveți rezerve pentru 
a începe în aceeași zi. Dacă ați ales un implant sau o injecție, acesta vi se va face la momentul 
primului medicament. Dacă doriți o metodă intrauterină (sterilet), vă putem face o programare și 
să vă întoarceți pentru asta, oferindu-vă între timp o altă metodă contraceptivă.  

 

Confirmarea că tratamentul de avort a funcționat  

Deși acest tratament este foarte eficient, există o mică șansă să nu funționeze și să fiți în 
continuare însărcinată. Asta se întâmplă la 1 din 100 de femei. Pentru a vă asigura că tratamentul 
a avut succes, trebuie să faceți un test de sarcină la trei săptămâni după tratament. Acesta este 
un tip special de test care detectează dacă încă mai există un nivel ridicat de hormon, ceea ce ar 
indica faptul că sunteți încă însărcinată.  

Dacă testul iese pozitiv sau dacă sunteți îngrijorată că ați fi în continuare însărcinată, vom aranja 
să reveniți pentru o ecografie. Dacă testul iese negativ și nu aveți îngrijorări, nu este nevoie să 
reveniți.  

Dacă nu sunteți de acord să faceți testul de sarcină singură, puteți cere o programare și să reveniți 
la clinică pentru un test.  

 

Contactați-ne pentru sfaturi în următoarele circumstanțe  

• dacă aveți sângerări abundente continue (udați trei sau mai multe absorbante într-o oră în 
stare de repaus) 

• dacă  nu aveți nicio sângerare în 24 de ore de la cel de-al doilea tratament  
• dacă sângerați mai puțin de 4 zile în total  
• dacă vă apare o scurgere urât mirositoare, temperatură sau dureri abdominale care nu 

răspund la calmante  
• dacă încă vă „simțiți” însărcinată (sâni dureroși, stare de vomă, abdomen mai mare) după o 

săptămână  
• dacă nu ați luat medicamentele așa cum ați fost îndrumată 
• dacă testul de sarcină de control a ieșit pozitiv sau invalid sau dacă aveți orice alte 

îngrijorări  

 

Date de contact 

Sfaturi TOPAR (Serviciul de Trimitere și Evaluare a Întreruperii de Sarcină - Termination of 
Pregnancy Assessment and Referral Service) Sandyford:  0141 211 8629 sau 07976713277 
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De luni până joi 8.30am – 7pm  vineri 8.30am – 4.30pm 

Dacă aveți nevoie de sfaturi urgente în afara acestor ore de program, contactați departamentul de 
Ginecologie la salonul 49 al Spitalului Universitar Queen Elizabeth University Hospital la numărul 
0141 201 2282.  

Dacă aveți sângerări foarte abundente sau dureri severe care vă fac să leșinați sau să vă simțiți 
foarte rău, mergeți la cea mai apropiată secție de urgențe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


