Involuntariamente grávida?
Informações sobre os serviços de aconselhamento do
cantão de BL
O seu médico ou a sua médica teve uma conversa detalhada a respeito e lhe informou sobre os riscos à
saúde pela interrupção da gravidez e sobre as determinações legais vigentes. A decisão final, de interromper ou não a gravidez, ou de dar o consentimento para uma liberação de adoção, cabe somente a Senhora.
Uma gravidez que não foi planejada pode levantar muitas questões, gerar sentimentos ambivalentes, inseguranças e medos. Se a Senhora se encontra em uma situação de conflito, caso precise de tempo para
tomar uma decisão ou necessite de uma conversa aberta sobre a sua situação pessoal, dirija-se a um dos
serviços de planejamento familiar e de aconselhamento indicados neste prospecto. Caso se decida a levar
a gravidez adiante e necessitar de ajuda, dirijase ao Serviço Social de sua comuna (consulte a lista telefônica para obter o endereço).
Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen
(Serviços de aconselhamento gestacional e familiar)
Aqui poderá ser aconselhada por uma pessoa especializada, sob
sigilo profissional, sobre todas as questões de caráter psicológico, social, jurídico e financeiro. Receberá ajuda e apoio independentemente de sua decisão de levar ou não a gravidez adiante. Este serviço
é gratuíto, confidêncial e também pode ser procurado por menores de
idade. Os assuntos são tratados com sigílo profissional.

Beratungsstelle Liestal:

Rathausstrasse 6, 4410 Liestal, Tel. 061 921 60 13
Email: somacal@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Beratungsstelle Binningen:

Hauptstrasse 85a, 4102 Binningen, Tel. 061 413 24 00
Email: bammatter@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Se caso, ainda não tenha completado 16 anos, terá que se dirigir obrigatóriamente à um dos serviços de
aconselha- mento gestacional e familiar acima (Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen) ou à um dos ende- reços abaixo citados.
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle Liestal:

Goldbrunnenstrasse 14, 4410 Liestal,
Tel. 061 927 75 50, Fax 061 927 75 75

Beratungsstelle Bruderholz:

Kantonsspital Bruderholz, 4101 Bruderholz,
Tel. 061 425 56 56, Fax 061 425 56 00
> Dr. Esther Chesga Bringold, Hauptstrasse 129, 4102 Binningen
> Dr. Andrea Hoppler, Rathausstrasse 33, 4410 Liestal
> Dr. Gerhard Mohr, Hauptstrasse 50, 4242 Laufen

