
Dreptul la 
sănătate sexuală 
și reproductivă 
în sistemul de 
sănătate al Țӑrii 
Bascilor.



Unul dintre principiile directoare ale sistemului de 
sănătate din Euskadi este universalitatea asistenței 
medicale și accesul la serviciile de sănătate 
disponibile în condiții de egalitate efectivă. În 
special, toate persoanele imigrante, fie că se află 
într-o situație de reședință sau nu, au aceleași 
drepturi de sănătate ca și celelalte persoane.
Acest principiu este inclus în „Declarația privind drepturile 
și obligațiile oamenilor ȋn sistemul de sănătate din Euskadi” 
care, printre multe altele, conține: 

DREPTURI SPECIFICE PRIVIND  
SĂNĂTATEA SEXUALĂ ȘI REPRODUCTIVĂ 
Persoanele paciente și utilizatoare ale sistemului de sănătate 
basc, în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă, au 
următoarele drepturi: 

•  Să primească educație și o atenție sexuală 
adecvată pe parcursul diferitelor etape ale ciclului lor 
de viață, care include obținerea informațiilor și sfaturilor 
necesare cu privire la bolile cu transmitere sexuală, metodele 
de planificare familială, reproducerea (asistată sau naturală), 
întreruperea sarcină voluntară, precum și la menopauză și 
postmenopauză. 

•  Să primească asistență medicală pe tot parcursul 
procesului de îngrijire a sarcinii, nașterii și a puerperiului.

•  De ai fii facilitată participarea activă ca 
protagonistă a sarcinii și a nașterii și pentru 
a-și prezenta preferințele asupra modului de a naște la 
maternitate, inclusiv respingerea intervențiilor care pot fi 
ignorate fără a aduce atingere sănătății lor sau a copilului, 
cum ar fi: intervenții destinate exclusiv accelerării 
sau întârzierii travaliului, aplicării analgeziei, spălare, 
bărbieritului, epiziotomiei, poziției pentru faza de dilatare și 
naștere etc. 

•  Să fie însoțită de către perechea sa ori de 
persoana în care are încredere, în timpul 
spitalizării, înainte de spitalizare, în timpul și după 
naștere, de câte ori este posibil. 

•  Să aibă copilul alături în timpul șederii în 
spital, precum și atunci când, va merge la orice centru sau 
serviciu de sănătate.

•  Să fie informată și instruită în materie de 
alăptare pentru a promova utilizarea acesteia în 
hrănirea sugarilor, respectând libera alegere.  

•  Să își exercite dreptul de a-și alăpta fiii și 
fiicele în orice spațiu public. 

•  Accesul la tehnici de reproducere asistată, în 
condiții de egalitate, atunci când există o indicație și sunt 
îndeplinite cerințele pentru aceasta. 

•  Să obțină informații și sfaturi pentru 
practicarea întreruperii voluntare a sarcinii 
respectând condițiile și cerințele stabilite legal, garantând 
viteza maximă, securitatea și confidențialitatea pe tot 
parcursul procesului.

În plus, pentru exercitarea tuturor acestor drepturi, diversele 
puncte de vedere culturale ale fiecărei persoane vor fi 
respectate, fără nici o discriminare bazată pe vârstă, rasă, 
origine etnică sau națională, identitate și orientare sexuală, 
credințe sau ideologii, situație socio-economică, capacitate 
funcțională etc. 

Diferitele moduri de a trăi sexualitatea vor fi, de asemenea, 
respectate și va exista dreptul de a primi sprijin și îndrumare 
pentru a atinge sexualitatea deplină.

PENTRU A PRIMI INFORMAȚII, FORMARE ŞI/
SAU CONSULTANȚĂ VĂ PUTEȚI ADRESA: 

è Medicului dumneavostră al centrului de 
sănătate.

è Oricărei moașe de referință ale Centrelor de 
Atenție a Femeii, fără programare prealabilă.


