
 

Aşadar... 

Crezi în dreptul la viaţă al copilului care este 

acum în tine? 

Eşti sigură că refuzând naşterea lui vei 

îmbunătăţi viaţa ta şi a celor dragi? 

Chiar nu poţi concepe în acest moment că, 

odată depăşită situaţia dificilă în care te afli, 

acest copil ar putea fi o mare bucurie pentru tine 

şi pentru cei dragi? 

Ştii tu cine ar putea fi copilul pe care vrei acum 

să îl împiedici să se nască? Ştii că ţi-ar putea 

aduce multă bucurie atât ţie, celei care i-ai dat 

viaţă, cât şi celor din jurul său? 

 

Viaţa lui stă acum în mâinile tale. Dar nu 

eşti singură! Suntem alături de tine pentru a 

te ajuta să depăşeşti orice dificultate. 

 

Lasă această fiinţă nevinovată să se nască! Nu 

distruge viaţa sa şi prin aceasta propria ta viaţă! 

 

Caută-ne şi te vom ajuta! 

 
_________________________________ 

Corso Matteotti 11, 10121 Torino 

Orar de primire: marţi 17.00-19.00; joi 10.00-12.00 

Contact permanent: 

tel: 3206850686 

număr verde AVRA’: 800536999 

e-mail: cav_filoteia@yahoo.it 
_________________________________ 

 

Centrul de Ajutor dedicat Vieţii (CAV) „Filoteia” 

este o asociaţie de voluntari care se adresează 

femeilor aflate în faţa unei sarcini dificile sau 

neprevăzute şi ezită să aducă pe lume copilul purtat în 

pântece, oferindu-le un ajutor concret şi o alternativă 

la întreruperea sarcinii. 

 

Cu dorinţa de a salva orice viaţă încă din primele 

momente, voluntarii noştri vă stau la dispoziţie pentru 

a vă sprijini să depăşiţi dificultăţile de ordin afectiv, 

spiritual, medical, economic şi juridic care vă apasă. 

 

Asistarea persoanelor aflate în dificultate se 

realizează cu garantarea deplină a anonimatului şi 

a libertăţii de decizie, fără nici o obligaţie 

financiară. 

 

 

Legislaţia italiană prevede colaborarea structurilor 

de voluntariat în scopul depăşirii cauzelor care duc 

la avort (legea 194/78, art. 2 şi 5). 

SSAARRCCIINNĂĂ  

NNEEDDOORRIITTĂĂ?? 

 

Deseori prima soluţie care îţi vine în minte în 

această situaţie este aceea de a elimina acest 

copil. 

 

GÂNDEŞTE-TE BINE ÎNSĂ: 

Ştii bine ce urmează să faci? 

Ştii care ar putea fi riscurile şi consecinţele? 

Este aceasta cu adevărat decizia inimii tale? 

Eşti sigură că este unica soluţie? 

EXISTĂ ŞI ALTE 

POSIBILITĂŢI ŞI 

NOI TE PUTEM AJUTA! 
 

CITEŞTE PÂNĂ LA CAPĂT!!!!! 



De ce vrei să faci avort? 

–Eşti în situaţia de a-ţi pierde locul de muncă din 

cauza sarcinii? 

–Crezi că naşterea acestui copil ţi-ar produce 

dificultăţi economice de nedepăşit? 

–Este cineva din familia ta care se opune să naşti 

copilul şi face presiuni asupra ta să faci avort? 

–Eşti necăsătorită şi te temi de reacţia părinţilor 

şi a celor din jurul tău când vor afla că eşti 

însărcinată? 

–Te temi că, dând naştere copilului, tatăl lui te va 

părăsi? 

–Crezi că nu este momentul potrivit să dai 

naştere unui copil pentru că acum ai alte 

priorităţi? 

–Te afli pur şi simplu într-o situaţie disperată din 

care ţi se pare imposibil să ieşi altfel? 

 

Desigur, pot fi multe alte motive foarte seriose 

şi triste. Te înţelegem; multe dintre noi am trecut 

prin situaţii dificile asemănătoare celei în care te 

afli tu acum. 

 

De aceea te putem ajuta să iei o decizie 

responsabilă. 

 

Cu ani în urmă, primele luni ale vieţii umane – 

de la concepţie până la naştere – constituiau un 

mister. Acum însă ştiinţa a scos la lumină 

uimitoare descoperiri: 

–inima copilului începe să bată între a 18-a şi a 

25-a zi de la concepţie, adică înainte chiar ca 

testul să confirme existenţa sarcinii; 

–mişcările copilului încep la 6 săptămâni; 

–între a 6-a şi a 7-a săptămână de la concepţie, 

dacă se dă o uşoară lovitură în regiunea buzelor, 

copilul reacţionează, arcuindu-şi buzele; 

–la 8 săptămâni, dacă i se gâdilă năsucul, se 

fereşte, aplecându-şi căpşorul înapoi; 

–în aceeaşi perioadă simte şi durerea, ca de 

exemplu atunci când este înţepat cu un ac; 

–tot la această vârstă (2 luni) se mişcă spontan: 

începe să-şi ducă mânuţele la gură, să-şi prindă 

picioruşele, să se răsucească; aceste mişcări sunt 

vizibile pe ecran la ecografie; 

–de la vârsta de 3 luni, copilul va avea 

alternativ perioade de activitate şi de odihnă. 

 

Întârzierea cu numai o săptămână a 

menstruaţiei şi rezultatul pozitiv la testul de 

sarcină înseamnă deja trei săptămâni de sarcină. 

 

Ştiind toate acestea, încearcă să-ţi imaginezi ce 

face ACUM copilul tău! 
 

* 

Ce ştii despre posibilele riscuri şi 

consecinţe ale avortului? 

 Convenţia de la Oviedo din 1997 cu privire la 

drepturile omului şi biomedicină – la care Italia a 

aderat în 2001 – prevede: O intervenţie în 

domeniul sănătăţii nu poate fi făcută decât după 

ce persoana în cauză şi-a dat consimţământul 

liber şi informat. Această persoană primeşte 

înainte de toate informaţii adecvate asupra 

scopului şi naturii intervenţiei şi asupra 

consecinţelor şi riscurilor sale. Persoana în 

cauză poate în orice moment să-şi retragă în 

mod liber consimţământul (art. 5). 
 

În consecinţă, ai dreptul să ştii următoarele: 

Din punct de vedere medical, avortul este o 

intervenţie chirurgicală, în timpul căreia se pot 

întâmpla incidente ca: perforarea uterului, 

rămânerea în uter a unor resturi placentare sau 

ale fătului care pot duce la infecţii uterine şi 

sterilitate, rupturi uterine urmate de hemoragii 

masive, ce pot duce la şoc hemoragic şi uneori 

chiar la moartea mamei. 

Din experienţa îndelungată a medicilor şi a 

preoţilor, precum şi din relatările făcute de mame 

care au avortat, putem înfăţişa aici câteva dintre 

simptomele sindromului post avort: tulburări 

de somn, tulburări de alimentaţie, tulburări 

afective, depresie, gânduri de sinucidere izvorâte 

din tristeţe, lipsă de speranţă, inutilitate, 

destrămarea relaţiilor interpersonale, sindromul 

„aniversarii” zilei în care s-ar fi născut copilul, 

psihoze de scurtă durată, sentimentul de 

vinovăţie, sentimentul de nelinişte, retrăirea 

avortului, evadarea în alcool sau/şi droguri etc. 

Dacă şi tatăl a consimţit la avort, aceste 

urmări psiho-afective apar şi la el. 

Datorită urmărilor fizice sau psihice care apar 

la părinţi, apar evident dereglări ale relaţiilor 

dintre membrii familiei. Pierderea motivaţiei, 

„răceala” emoţională, dezamăgirile şi alte stări 

psiho-afective simt şi copiii născuţi. 

Aceste urmări psiho-afective pot apărea 

atât imediat după avort, cât şi mulţi ani după 

ce acesta s-a petrecut. 

 

Iată câteva argumente care arată adevărata 

faţă a avortului, care nu mai trebuie 

considerat o „rezolvare” a unei sarcini 

nedorite. Trebuie să ai tăria să spui un NU 

hotărât oricărei persoane care încearcă să te 

convingă că avortul este un lucru banal, o simplă 

operaţie care trece şi nu lasă nici o amprentă în 

trupul, sufletul şi viaţa ta! 

 
(Pentru descrierea consecinţelor avortului s-a folosit 

articolul Avortul scris de Dr. Christa Todea-Gross, medic 

specialist MG/Medicină de Familie, coordonator al 

Proiectului Pentru Viaţă al Asociaţiei Filantropice 

Medical-Creştine „Christiana” – Filiala Cluj. Articolul se 

poate citi în forma sa integrală pe pagina web 

http://www.provitacraiova.ro/articol-avort.php). 


