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Щоб дізнатися більше та знайти найближчу до вас клініку, 
перейдіть за посиланням:

region.toscana.it/contraccezione-gratuita

або різними мовами на: https://icare.sanita.toscana.it/it/
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У Тоскані контрацепція є безкоштовною, щоб заохочувати свідомий і 
захищений вибір для емоційного і сексуального життя молодих 
людей і дорослих, а також для зниження ризику захворювань, що 
передаються статевим шляхом, та для запобігання небажаної 
вагітності.

Хто має право

Контрацепція є безкоштовною для тих, хто зареєстрований у 
Національній службі охорони здоров’я і проживає у Тоскані, 
включаючи власників коду STP (тимчасово присутні іноземці), які
належать до таких груп населення:
• молодь від 14 до 25 років;
• дорослі віком від 26 до 45 років з кодом звільнення E02 - E90 -

E91 - E92 - E93 - X01;
• жінки у віці від 26 до 45 років, протягом 12 місяців після пологів

або протягом 24 місяців після переривання вагітності.

А також для молодих людей до 25 років, які навчаються в 
університетах Флоренції, Пізи, Сієни та в Університеті для іноземців
Сієни, власників єдиного університетського студентського квитка -
Student of Tuscany.

Як подати заявку на безкоштовну контрацепцію

Якщо вам від 14 до 24 років, зверніться в Молодіжну
Консультацію. Якщо вам від 25 до 45, зверніться до Жіночої
Консультації.

Доступ прямий, тобто без скерування лікаря, просто надайте
співробітникам клініки документацію, яка дає право на
безкоштовну контрацепцію (медична картка для резидентів або
мешканців Тоскани, студентський квиток, STP, довідка про
звільнення або лист про виписку з лікарні).

Щоб дізнатися більше про те, як отримати доступ до клініки та знайти
найближчу до вас, перейдіть за посиланням:

Regione.toscana.it/contraccezione-gratuita або різними мовами за
посиланням: https://icare.sanita.toscana.it/it/

Які Види безкоштовні контрацептиви доступні

Сьогодні існують різноманітні методи контрацепції, засновані на 
різних принципах, але найкращого з поміж них немає. Вибір 
залежить від ваших потреб і переконань, але в першу чергу від 
вашого здоров’я. Медичний персонал клініки, до якої ви 
звернетеся, зможе допомогти підібрати найкращий для вас.

Доступні безкоштовні контрацептиви:
таблетки естрогену і гестагену
трансдермальний пластир
вагінальне кільце
внутрішньоматкові спіралі з гормонами і без них (спіралі)
підшкірний пристрій
профілактичні заходи

Як попросити екстрену контрацепцію або «таблетку наступного 
дня»

Після незахищеного або недостатньо захищеного статевого акту та 
при загрозі небажаної вагітності можна вдатися до екстреної 
контрацепції або «таблетки наступного дня». Немає необхідності 
приймати препарат відразу після ризикованого статевого акту, але 
бажано протягом наступних 24/72 годин і в будь-якому випадку не 
пізніше 120 годин.

Ліки для екстреної контрацепції є безкоштовними для тих самих 
категорій, які перераховані вище.

За призначенням та отриманням препарату ви можете звернутися 
до найближчої до вас клініки в дні та час присутності лікаря  -
гінеколога.

У дні, коли клініка не працює, необхідно звернутися до 
травмпункту, де буде введено препарат.

«Таблетки наступного дня» не є методом контрацепції.


