
Генеральна прокуратура штату Washington

ЗНАЙТЕ СВОЇ ПРАВА
Охорона репродуктивного здоров’я

У штаті Washington аборт є легальним,  
і право на нього охороняється законом

У штаті Washington гарантовано право 
на аборти

•	 Кожна вагітна особа у штаті Washington має 
фундаментальне право на аборт з будь-якої 
причини до початку періоду життєздатності 
плоду (приблизно до 24 тижня вагітності).1

•	 Після досягнення плодом життєздатності 
аборт у штаті Washington дозволений, 
якщо він необхідний для захисту життя або 
здоров’я вагітної особи.2

•	 У штаті Washington особи будь-якого віку 
мають право дати згоду на переривання 
їхньої вагітності. У штаті Washington не 
вимагається надання згоди батьків, опікунів 
чи партнерів на аборт.3

У штаті Washington аборт є конфіденційною 
процедурою

•	 Зазвичай медичні працівники штату 
Washington не мають права розголошувати 
жодної медичної інформації про вагітну особу 
без її письмової згоди.4

•	 Вагітні особи мають законне право особисто 
отримати всю інформацію щодо їхнього 
аборту, замість особи, яка платить за їхнє 
медичне страхування (зокрема батьків).5 

•	 Щоб змінити адресу, на яку буде надіслано 
вказану інформацію, роздрукуйте, заповніть, 
підпишіть і надішліть до вашої страхової 
компанії Confidentiality Request Form (Форму 
запиту на забезпечення конфіденційності).6 
Також ви можете особисто зателефонувати 
до страхової компанії, яка надає вам послуги 
з медичного страхування, щоб попросити 
забезпечити конфіденційність процедури.

Особа, яка хоче зробити аборт у штаті 
Washington, повинна мати відповідне 
страхове покриття

•	 Усі регульовані державою плани медичного 
страхування, які покривають догляд 
під час вагітності й пологів, згідно із 
законодавством зобов’язані покривати також 
послуги з переривання вагітності, зокрема 
медикаментозним абортом (коли для 
переривання вагітності використовуються 
відповідні ліки).7

•	 Програма медичного страхування штату 
Washington Apple Health (Medicaid) 
покриває вартість абортів для пацієнтів, 
які відповідають встановленим вимогам.8

•	 Якщо ви не застраховані, є державні програми, 
які можуть допомогти вам оплатити аборт.9

Маєте скаргу або занепокоєння  
щодо порушень законодавства 
штату? Повідомте нам.

За телефоном  
У штаті Washington: 800-551-4636  
За межами штату Washington:  
206-464-6684  
Служба комутованих  
повідомлень: 800-833-6388

Онлайн  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx

1 RCW (Revised Code of Washington, Звід законів штату Washington із змінами й доповненнями) 9.02.100, 9.02.110, 9.02.170.
2 RCW 9.02.110.
3 RCW 9.02.100; див. також закони 2022 р., гл. 65, § 1(5).
4 RCW 70.02.020(1); див. також 45 CFR (Code of Federal Regulations, Звід федеральних нормативних актів) § 164.502.
5 WAC (Washington Administrative Code, Адміністративний кодекс штату Washington) 284-04-510.
6 Цю форму запиту можна знайти за посиланням: https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf.
7 RCW 48.43.073; https://www.insurance.wa.gov/coverage-abortion-services.
8  Apple Health (https://www.hca.wa.gov) покриває вартість самого аборту, догляду після його здійснення та подальших послуг з планування 

сім’ї. Якщо ви не маєте медичного страхування і не маєте права на участь у програмі Apple Health, ви можете отримати допомогу в 
клініці, медичному закладі, що спеціалізується на абортах, або в Northwest Abortion Access Fund (https://nwaafund.org/).

9  Щоб дізнатися, чи відповідаєте ви встановленим вимогам, скористайтеся цією формою попереднього відбору: 
https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction. 

1

https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
https://www.insurance.wa.gov/coverage-abortion-services
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-medical-dental-or-vision-care
https://nwaafund.org/
https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction


Вагітні особи з інших штатів також можуть 
робити аборти у штаті Washington

•	 За законами штату Washington вагітні особи 
з інших штатів можуть приїжджати до штату 
Washington з метою зробити аборт.10

•	 Штат працює над тим, щоб закони, які 
криміналізують надання медичної допомоги 
в інших штатах, не поширювалися 
на постачальників медичних послуг у 
штаті Washington.11

•	 Правоохоронним органам штату Washington 
заборонено співпрацювати або надавати 
допомогу в межах розслідувань або судових 
проваджень, пов’язаних з абортами, які 
ведуться або були відкриті за межами штату 
проживання (якщо предметом звинувачення 
є дії чи послуги, які є законними у штаті 
Washington).12

У штаті Washington захищено ваше право на 
безпечний доступ до абортів і контрацепції

•	 Законодавство штату Washington забороняє 
будь-кому втручатися або перешкоджати 
вашому доступу до закладів охорони здоров’я, 
зокрема тих, що надають послуги аборту.13

•	 Аборт може зробити лікар, фельдшер чи 
медичний співробітник середньої ланки.14

•	 Ви можете звернутися до медичного 
працівника по телефону чи за допомогою 
комп’ютера (телемедична консультація) 
й отримати таблетки для переривання 
вагітності на адресу в штаті Washington.15

•	 Лікарня чи інший роботодавець не має права 
заборонити лікареві надавати пацієнтці 
допомогу у зв’язку з ускладненнями вагітності 
(зокрема через викиднів і позаматкову 
вагітність), які становлять загрозу для її 
життя, а також загрозу розвитку незворотних 
ускладнень або порушення функцій організму 
пацієнтки.16

•	 У штаті Washington особи будь-якого 
віку мають право на доступ до засобів 
контрацепції.17

Не звертайтеся до «кризових центрів 
допомоги вагітним»

•	 Остерігайтеся клінік, які стверджують, що 
надають послуги у сфері репродуктивного 
здоров’я, але відмовляються робити аборти 
або давати направлення на аборт. Такі клініки 
зазвичай називають «кризовими центрами 
допомоги вагітним».

•	 У «кризових центрах допомоги вагітним» 
послуги можуть надаватися персоналом або 
волонтерами, які не мають відповідної ліцензії. 
А це означає, що вони не зобов’язані зберігати 
конфіденційність вашої медичної інформації.18

Маєте скаргу або занепокоєння  
щодо порушень законодавства 
штату? Повідомте нам.

За телефоном  
У штаті Washington: 800-551-4636  
За межами штату Washington:  
206-464-6684  
Служба комутованих  
повідомлень: 800-833-6388

Онлайн  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx
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10  RCW 9.02.110.
11  https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/attorney-general-ferguson-seeks-protection-out-state-abortion-providers.
12  https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-directive-prohibiting-state-law-enforcement-cooperation-abortion-related; див. RCW 9.02.100.
13  RCW 9A.50.020.
14  RCW 9.02.110. 
15  План C має список постачальників, які надають цю послугу дистанційно, https://www.plancpills.org/states/washington. Серед клінік, що 

надають ці послуги, Cedar River Clinics і Planned Parenthood.
16  RCW 70.400.020.
17  RCW 9.02.100.
18  Дія федеральних норм і норм штату щодо захисту конфіденційності у сфері охорони здоров’я штату зазвичай поширюється лише на 

ліцензованих постачальників медичних послуг, їхніх працівників і агентів. Див. RCW 70.02.020; 45 CFR § 164.502.
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Пошук постачальників послуг з аборту

•	 Northwest Abortion Access Fund і Національна 
федерація з абортів (National Abortion 
Federation) ведуть списки постачальників 
послуг з аборту у штаті Washington.19

•	 Можливо, ви маєте право на участь у 
регульованому плані медичного страхування 
Apple Health або в програмі Apple Health for 
Pregnant Women. Обидва плани покривають 
вартість самого аборту, догляду після 
його здійснення та подальших послуг з 
планування сім’ї.

•	 Якщо ви маєте страхування Providence 
Health Plan, оформлене у штаті Washington, 
DOH (Department of Health, Департамент 
охорони здоров’я) покриє вартість вашого 
аборту, якщо цю послугу вам надасть 
постачальник, який погодиться прийняти 
відшкодування від DOH.20

Законодавство штату Washington передбачає 
спеціальні засоби захисту права на 
використання засобів контролю над 
народжуваністю та екстреної контрацепції

•	 Аптеки у штаті Washington повинні видавати 
ліки за всіма дійсними рецептами, зокрема 
рецептами на засоби для медикаментозного 
аборту, екстреної контрацепції та контролю 
над народжуваністю, якщо тільки немає 
вагомих медичних причин цього не робити 
(наприклад, алергія) або якщо в аптеці 
немає певного препарату й немає змоги 
швидко його отримати.21

•	 Законодавство штату Washington зазвичай 
вимагає, щоб усі регульовані державою 
плани охорони здоров’я (зокрема плани 
для студентів) покривали вартість усіх 
схвалених FDA (Food and Drug Administration, 
Управлінням з продовольства й медикаментів 
США) методів контрацепції, серед яких 
екстрена контрацепція та безрецептурні 
засоби, переважно безкоштовно й без жодних 
обмежень чи затримок.22  

•	 Усі лікарні з відділеннями невідкладної 
допомоги повинні надавати екстрену 
контрацепцію як варіант медичної допомоги 
жертвам сексуального насильства.23

19  Відповідні ресурси наведено на вебсайті Департаменту охорони здоров’я штату Washington,  
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion. Див. також сайт Northwest Abortion Access Fund  
(www.abortionfinder.org) і сайт Національної федерації з абортів (www.prochoice.org/patients/find-a-provider).

20 https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice.
21 WAC 246-945-415; Stormans, Inc. проти Wiesman, 794 F.3d 1064 (9-й округ, 2015 р.).
22 RCW 48.43.072; WAC 284-43-5150; https://www.insurance.wa.gov/reproductive-and-birth-control-health-rights.
23 RCW 70.41.350; WAC 246-320-286.

Маєте скаргу або занепокоєння  
щодо порушень законодавства 
штату? Повідомте нам.

За телефоном  
У штаті Washington: 800-551-4636  
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