
Abortion Access Hub 
(Centrum Dostępu do Aborcji) 
w mieście Nowy Jork

Zapewnienie poufnego wsparcia w zakresie  
usług i opieki aborcyjnej

Aborcja to bezpieczna, powszechnie stosowana metoda przerywania 
ciąży. W Stanach Zjednoczonych jedna na cztery kobiety dokona 
aborcji przed ukończeniem 45 roku życia.* Decyzja o aborcji to kwestia 
osobista. Nikt nie powinien wywierać na Ciebie presji, aby dokonać lub 
nie dokonać aborcji. 

W mieście Nowy Jork (NYC) aborcja jest legalna, bezpieczna 
i dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje poprzez Centrum Dostępu 
do Aborcji NYC, niezależnie od statusu imigracyjnego czy ubezpieczenia. 
Aby uzyskać skierowanie do usług, zadzwoń do Centrum 
pod numer 877-692-2482, od poniedziałku do soboty, w godz. 
od 8:00 do 20:00. 

Centrum zapewnia osobom dzwoniącym kontakt z licencjonowanymi 
placówkami świadczącymi usługi aborcyjne w NYC. Jeśli osoba 
dzwoniąca potrzebuje pomocy finansowej, pracownicy Centrum 
zapewniają jej takie źródła, jak pomoc finansowa na zabieg aborcji, 
pomoc w transporcie lub zakwaterowaniu. Osoby dzwoniące, 
kwalifikujące się do programu Medicaid mają zapewniony kontakt 
dostawcami, którzy mogą zapisać pacjentów do Medicaid.

Wszystkie połączenia z Centrum są poufne i anonimowe. Żadne dane 
identyfikacyjne nie są zbierane ani zapisywane, a personel oferuje 
wsparcie w wielu językach, w tym w języku angielskim, hiszpańskim, 
francuskim, haitańskim kreolskim, chińskim, bengalskim, rosyjskim, 
jidysz i innych. 

Pamiętaj, że istnieją placówki antyaborcyjne – czasami nazywane 
ośrodkami kryzysowymi lub ośrodkami pomocy dla osób w ciąży – 
prowadzące działania powstrzumujące przed dokonaniem aborcji. Jeśli 
masz do czynienia z przypadkiem takiej fałszywej przychodni, zgłoś to, 
dzwoniąc pod numer 311. Placówki te nie są zobowiązane przez prawo 
do zachowania poufności danych osobowych. Jeśli uważasz, że firma lub 
organizacja narusza prawa osób do prywatności, możesz złożyć skargę 
do Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (U.S. Department of Health and 
Human Services) na stronie hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint.

•  W NYS możesz dokonać aborcji 
z jakiegokolwiek powodu do 
24 tygodnia ciąży lub później, 
jeśli Twoje zdrowie jest zagrożone 
lub ciąży nie można utrzymać. 

•  Jeśli potrzebujesz usług 
aborcyjnych, a nie masz pewności, 
w którym tygodniu ciąży jesteś, 
możesz zadzwonić lub odwiedzić 
ośrodek aborcyjny, aby sprawdzić, 
czy się kwalifikujesz. Niektóre inne 
stany mogą również świadczyć 
usługi aborcyjne w późniejszym 
okresie ciąży z jakiegokolwiek 
powodu. 

•  Istnieją dwa rodzaje aborcji: 
farmakologiczna i proceduralna. 
Lekarz może zalecić określony 
typ w oparciu o Twoje 
preferencje, historię choroby 
i liczbę tygodni, które upłynęły 
od ostatniej miesiączki. 

•  W NYS nastolatki mogą uzyskać 
usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego, w tym aborcji, 
w każdej klinice bez zgody 
i wiedzy rodziców.

•  W NYS dyskryminacja i nękanie 
związane z decyzjami dotyczącymi 
zdrowia reprodukcyjnego są 
zabronione. Aby uzyskać bezpłatną 
(pro bono) informację prawną na 
temat aborcji, zadzwoń na infolinię 
biura Prokuratora Generalnego NY 
pod numer 212-899-5567.

Aby uzyskać więcej informacji na temat znalezienia świadczeniodawcy, płatności i usług pomocniczych, dostępu do 
aborcji dla imigrantów oraz ochrony prywatności, zadzwoń do Centrum pod numer 877-692-2482 lub odwiedź stronę 
internetową nyc.gov/abortion.
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