
Якщо вам потрібні послуги з переривання вагітності, Northwest Abortion Access Fund (Північно-західний 
фонд із питань абортів) і National Abortion Federation (Національна федерація з питань абортів) мають пов-

ний список постачальників цих послуг у штаті Вашингтон. 
Серед клінік, які фінансує Washington State Department of Health (Департамент охорони здоров’я штату 

Вашингтон), клініки Cedar River Clinics і чотири центри Planned Parenthoods («Планування сім’ї») надають 
послуги з переривання вагітності.

Кому я можу довірити проведення 
процедури переривання вагітності?
Лікарі, практикуючі медсестри, асистенти лікарів або 
інші медичні працівники, які діють у межах їхньої сфери 
компетенції та мають ліцензію в штаті Вашингтон, 
є єдиними медичними працівниками, які можуть 
робити аборти в цьому штаті. Щоб дізнатися про свої 
можливості щодо аборту, зателефонуйте в найближчу 
клініку репродуктивного здоров’я. Ці клініки нададуть 
вам інформацію про всі можливі варіанти, щоб ви могли 
прийняти найкраще для вас рішення. Майте на увазі, що 
«центри екстреної допомоги в разі вагітності» можуть 
спробувати вплинути на ваше рішення.

Як я можу заплатити за аборт?
Закон штату Вашингтон вимагає, щоб більшість планів 
медичного страхування, які охоплюють догляд за жінкою 
під час вагітності (ведення вагітності), також покривали 
аборти. Ми рекомендуємо обговорити вашу ситуацію 
з постачальником послуг переривання вагітності або 
працівником клініки, що займається абортами.

Якщо у вас є Providence Large Group Health Plan 
(План медичного страхування Providence Health Plan 
для великих груп), наданий роботодавцем штату 
Вашингтон, Department of Health оплатить для вас 
послуги з переривання вагітності. Щоб скористатися 
цією можливістю, див. нашу сторінку про розширений 
доступ до послуг, що стосуються репродуктивного 
здоров’я. Department of Health, можливо, оплатить ваш 
аборт, якщо ви не застраховані. Проконсультуйтеся з 
постачальником послуг переривання вагітності або 
працівником клініки. Apple Health Managed Care Plan 
(План регульованого медичного обслуговування 
Apple Health) і Apple Health for Pregnant Women (План 
медичного обслуговування Apple Health для вагітних) 

також охоплюють послуги з переривання вагітності, 
догляд після аборту та планування сім’ї після аборту.

Якщо ви не маєте права на Apple Health (Medicaid) 
і не знаєте, чи покриває ваша страховка послуги 
переривання вагітності або як їх оплатити, 
зателефонуйте в клініку, яка вас цікавить, і скажіть, що 
ви не знаєте статус своєї страховки або те, як оплатити ці 
послуги. Працівники клініки допоможуть вам дізнатися, 
які послуги покриває ваша страховка, вартість послуг,  
а також чи доступна допомога.

Як зберегти конфіденційність інформації 
про мій аборт?
Закон штату Вашингтон надає вам додатковий захист 
конфіденційності інформації щодо медичних послуг, 
зокрема переривання вагітності. Ви повинні повідомити 
своїй страховій компанії, як із вами зв’язатися. В іншому 
разі вони надішлють вашу інформацію особі, яка оплачує 
вашу страховку.

Для цього ви можете роздрукувати, заповнити, 
підписати Confidentiality Request Form (Форма запиту 
щодо конфіденційності) у форматі PDF і надіслати у свою 
страхову компанію. Ви також можете зателефонувати 
у свою страхову компанію, щоб зробити запит щодо 
конфіденційності. Додаткову інформацію див. на 
вебсторінці Office of the Insurance Commissioner 
(Управління уповноваженого з питань страхування).

Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-0127. Якщо ви маєте  
вади слуху, зателефонуйте на номер 711 (Washington Relay) або надішліть листа на адресу електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov.

У вас є законне право 
зробити аборт

У вас є законне право 
залишити дитину

Ніхто не може приймати це  
рішення за вас, навіть  

якщо вам менше 18 років
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Право на переривання вагітності в штаті 
Вашингтон

Переривання вагітності законне в штаті Вашингтон

https://nwaafund.org/providers
https://nwaafund.org/providers
https://prochoice.org/patients/find-a-provider/
https://www.cedarriverclinics.org/abortion/
https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion/what-facts-about-abortion-do-i-need-know
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/clinic-locations
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/faqs/learnapplehealth.html
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/faqs/learnapplehealth.html
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/faqs/learnapplehealth.html
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals
https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
https://www.insurance.wa.gov/health-information-and-your-privacy

