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TƯ VẤN NGƯỜI TIÊU DÙNG:
TRUNG TÂM VỀ KHỦNG
HOẢNG MANG THAI
Nếu quý vị đang mang thai và muốn tìm hiểu các lựa chọn phá thai của mình,
quý vị nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh
sản được cấp phép.

CẢNH BÁO: Các Trung Tâm về Khủng Hoảng Mang
Thai (CPC) KHÔNG cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe sinh sản toàn diện. CPC là những tổ chức
tìm cách ngăn cản mọi người sử dụng dịch vụ phá
thai.
•

CPC có thể nhìn giống như các phòng khám chăm sóc
sức khỏe sinh sản, nhưng CPC KHÔNG cung cấp dịch
vụ chăm sóc phá thai hoặc giới thiệu dịch vụ phá thai,
dịch vụ tránh thai hoặc chăm sóc sức khỏe sinh sản khác,
dù cho họ quảng cáo gì.

•

Hầu hết các CPC KHÔNG phải là cơ sở y tế được cấp
phép.

•

CPC thường KHÔNG có nhân viên là các bác sĩ hoặc y
tá được cấp phép, mặc dù một số người làm việc tại CPC
có thể cố gắng cho có vẻ giống, ví dụ, bằng cách mặc áo
khoác trắng.
•

Hãy tìm hiểu và đặt câu hỏi khi lên lịch hẹn
để xem xét về các lựa chọn phá thai của quý
vị. Hãy nhận biết các dấu hiệu cảnh báo.
•

Xem trang web và các đánh giá trực tuyến trước khi đặt
lịch hẹn.

•

Hãy hỏi xem trung tâm đó có được cấp phép hay không
và có cung cấp dịch vụ phá thai hoặc giới thiệu phá thai
cho quý vị hay không trước khi quý vị đến một cuộc
hẹn.

•

Hãy để ý những dấu hiệu cảnh báo này, bao gồm cả
trung tâm:

Một số CPC cung cấp dịch vụ siêu âm được thực
hiện bởi nhân viên không có giấy phép, những người
không đủ trình độ để cung cấp dịch vụ đó, điều này
có thể dẫn đến kết quả không chính xác hoặc sai lệch
về việc mang thai.

•

Các CPC sử dụng nhân viên không có giấy phép thì
KHÔNG bắt buộc phải giữ quyền riêng tư cho hồ sơ
y tế của quý vị.

•

Các CPC không cấp phép cấp phép KHÔNG bắt
buộc phải tuân theo các quy tắc đạo đức hoặc tiêu
chuẩn chăm sóc chi phối các ngành nghề chăm sóc
sức khỏe vì họ không phải là nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe.

•

CPC thường cung cấp thông tin không chính xác và
gây hiểu lầm về phá thai cũng như những ảnh hưởng
đến sức khỏe thể chất và tinh thần của việc phá thai.

•

CPC thường đánh lừa mọi người về khoảng thời gian
họ mang thai.

•

CPC thường cố gắng trì hoãn việc sắp xếp các cuộc
hẹn để khiến mọi người vượt quá thời điểm mà họ có
thể phá thai.

•

Được gọi là trung tâm nguồn lực cho người mang
thai, trung tâm trợ giúp cho người mang thai, trung
tâm chăm sóc thai kỳ hoặc trung tâm hỗ trợ phụ nữ
trên các trang web CPC như: helpinyourarea.com/
massachusetts.

•

Quảng cáo về các xét nghiệm mang thai, tư vấn
phá thai, sàng lọc trước khi phá thai, giáo dục phá
thai miễn phí, nhưng không cung cấp dịch vụ phá
thai hoặc giới thiệu quý vị sử dụng dịch vụ chăm
sóc phá thai ở nơi khác.

•

Cố gắng trì hoãn cuộc hẹn của quý vị.

•

Sử dụng các chiến thuật để cố gắng ép buộc quý vị
phải tiếp tục mang thai, chẳng hạn như đưa ra bào
thai nhân tạo nhỏ hoặc quần áo trẻ em.

•

Để được trợ giúp tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe sinh sản được cấp phép, hãy nói chuyện
với bác sĩ của quý vị hoặc xem danh sách này:
abortioncarenewengland.org/providers.

•

Khi quý vị đến cuộc hẹn, hãy đảm bảo rằng quý vị đến
đúng địa điểm hẹn. Nhiều CPC nằm gần các phòng
khám cung cấp dịch vụ phá thai và sử dụng các tên
nghe tương tự.

Văn Phòng Tổng Chưởng Lý cam kết đảm bảo các quyền dân sự của tất cả mọi người ở Massachusetts hoặc đến
Massachusetts để tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị có các lo lắng liên quan đến trải nghiệm của
mình với trung tâm về khủng hoảng mang thai, hãy gửi đơn khiếu nại đến Ban Phụ Trách Quyền Công Dân của
chúng tôi bằng cách gửi trực tuyến tại mass.gov/ago/civilrightscomplaint hoặc gọi đến số 617-963-2917.
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